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SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA (VIRTUAL) DE 10/12/2020

ORDEM DO DIA
TEREZA NELMA (PSDB - AL) - Emissão de parecer ao Projeto de Resolução nº 71, de 2020, sobre a
denominação de Plenário Deputada Ceci Cunha do Plenário 2 do Anexo II da Câmara dos Deputados.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Apoio ao Projeto de Resolução nº 71, de 2020, sobre a denominação de Plenário
Ceci Cunha do Plenário 2 do Anexo II da Câmara dos Deputados.
EVAIR VIEIRA DE MELO (PP - ES) - Solidariedade aos habitantes de Venda Nova do Imigrante e Conceição
do Castelo atingidos por chuvas intensas, no Município de Castelo, Estado do Espírito Santo. Apoio ao Projeto
de Resolução nº 71, de 2020, sobre a denominação de Plenário Ceci Cunha do Plenário 2 do Anexo II da
Câmara dos Deputados.
BENEDITA DA SILVA (PT - RJ) - Emissão de parecer ao Projeto de Resolução nº 54, de 2020, sobre a
denominação de Corredor Tereza de Benguela do corredor de acesso ao plenário da Câmara dos Deputados.
LUISA CANZIANI (PTB - PR) - Emissão de parecer ao Projeto de Resolução nº 55, de 2020, sobre a
denominação de Plenário Anésia Pinheiro Machado do Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados.
BIA CAVASSA (PSDB - MS) - Emissão de parecer ao Projeto de Resolução nº 59, de 2020, sobre a
denominação de Plenário Marília Chaves Peixoto do Plenário 13 do Anexo II da Câmara dos Deputados.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Importância da votação pela Casa de pauta de interesse das mulheres.
Encerramento da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. Transcurso do Dia
Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, o Dia do Laço Branco.
CHRISTIANE DE SOUZA YARED (PL - PR) - Avanço da participação das mulheres na política.
Congratulações à Deputada Soraya Santos pela condução dos trabalhos no plenário. Congratulações às
Parlamentares pela luta em defesa da classe feminina.
SILVIA CRISTINA (PDT - RO) - Saudação à Presidenta em exercício dos trabalhos, Deputada Soraya
Santos. Transcurso do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Expectativa de aprovação pela Casa do Projeto
de Lei nº 4.287, de 2020, sobre a alteração da Lei nº 13.675, de 2018, para inclusão do Plano Nacional de
Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher como instrumento de implementação da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Apoio da bancada do PDT à causa feminina.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Promoção pela Casa de eventos destinados ao
combate à violência contra a mulher. Votação pela Câmara dos Deputados de proposições de interesse da
classe feminina, ao ensejo da realização da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as
Mulheres.
JOAQUIM PASSARINHO (PSD - PA) - Apoio do PSD à pauta feminina.
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MARGARETE COELHO (PP - PI) - Realização da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência
Contra as Mulheres. Possibilidade de votação de pauta feminina pela Câmara dos Deputados. Combate à
violência contra a mulher no País. Importância da aprovação de projetos de resolução sobre a denominação
de espaços da Casa em homenagem a mulheres.
GENERAL PETERNELLI (PSL - SP) - Contentamento do PSL com a votação de pauta em homenagem às
mulheres.
PERPÉTUA ALMEIDA (PCDOB - AC) - Regozijo com a condução dos trabalhos no plenário pela Deputada
Soraya Santos. Elogio à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, pela atuação como coordenadora da
bancada feminina na Casa. Necessidade de combate à violência contra as mulheres no País. Violência
praticada contra candidatas nas eleições municipais de 2020. Defesa de elevação da participação feminina na
política. Apresentação do Projeto de Lei nº 5.250, de 2019, acerca da paridade de gênero na disputa por
candidatos do mesmo sexo de cada uma das vagas nas eleições para o Senado Federal, quando da sua
renovação por dois terços. Protagonismo da participação da mulher nos quadros do PCdoB. Importância da
participação feminina na política e nos espaços de poder.
PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Transcurso do Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Importância da participação da mulher nas atividades públicas e privadas. Empenho das Deputadas Soraya
Santos e Professora Dorinha Seabra Rezende na elaboração da pauta feminina.
ÁUREA CAROLINA (PSOL - MG) - Transcurso do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Encerramento
da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. Importância da aprovação de
projetos de resolução sobre a designação de espaços da Câmara dos Deputados em homenagem a mulheres,
especialmente à lider quilombola Teresa de Benguela. Luta da bancada do PSOL contra a violência à mulher e
à comunidade LGBTQIA+. Transcurso do milésimo dia do assassinato da Vereadora Marielle Franco.
ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Regozijo com a aprovação de projetos de resolução sobre a
designação de espaços da Câmara dos Deputados em homenagem a mulheres. Eleição de mulheres pelo
partido Novo nas eleições municipais de 2020. Inexistência de candidatas laranjas no âmbito do partido.
JANDIRA FEGHALI (PCDOB - RJ) - Congratulações à Deputada Soraya Santos pela aprovação de projetos
de resolução em homenagem a mulheres. Alteração do nome do Livro de Aço dos Heróis da Pátria para Livro
de Aço dos Heróis e Heroínas da Pátria. Necessidade de avanço na tipificação do crime de violência política de
gênero. Homenagem à Deputada Tereza Nelma.
LÍDICE DA MATA (PSB - BA) - Saudações às Deputadas. Acerto da denominação de Plenário Deputada
Ceci Cunha do Plenário 2 do Anexo II da Câmara dos Deputados. Eleição das candidatas Eliana Gonzaga e Ana
Cristina Soares Pereira, respectivamente, para os cargos de Prefeita e Vice-Prefeita do Município de
Cachoeira, Estado da Bahia. Engajamento do PSB na luta a favor da causa feminina.
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SILVIA CRISTINA (PDT - RO) - Emissão de parecer ao Projeto de Lei nº 4.287, de 2020, sobre a alteração
da Lei nº 13.675, de 2018, para inclusão do Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a
Mulher como instrumento de implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.
SILVIA CRISTINA (PDT - RO) - Emissão de parecer às Emendas de Plenário apresentadas ao Projeto de Lei
nº 4.287, de 2020, sobre a alteração da Lei nº 13.675, de 2018, para inclusão do Plano Nacional de Prevenção
e Enfrentamento à Violência contra a Mulher como instrumento de implementação da Política Nacional de
Segurança Pública e Defesa Social.
JANDIRA FEGHALI (PCDOB - RJ) - Importância da aprovação pela Casa do Projeto de Lei nº 4.287, de
2020, sobre a alteração da Lei nº 13.675, de 2018, para inclusão do Plano Nacional de Prevenção e
Enfrentamento à Violência contra a Mulher como instrumento de implementação da Política Nacional de
Segurança Pública e Defesa Social.
MARGARETE COELHO (PP - PI) - Agradecimento à Relatora Silvia Cristina e aos demais Parlamentares
pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.287, de 2020, sobre a alteração da Lei nº 13.675, de 2018, para inclusão
do Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher como instrumento de
implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.
SHÉRIDAN (PSDB - RR) - Emissão de parecer às Emendas de Plenário apresentadas ao Projeto de Lei nº
1.369, de 2019, sobre a alteração do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 (Código Penal), para a tipificação do crime
de perseguição.
PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Posicionamento do partido Novo favorável à aprovação da maioria dos
projetos de lei constantes na pauta.
FÁBIO TRAD (PSD - MS) - Congratulações à Casa pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.369, de 2019,
sobre a alteração do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, (Código Penal), para tipificação do crime de perseguição stalking contra mulher.
PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Retirada do requerimento de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 5.091,
de 2020, sobre a alteração da Lei nº 13.869, de 2019, com vista à tipificação do crime de violência
institucional.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Emissão de parecer ao Projeto de Lei nº 5.091,
de 2020, sobre a alteração da Lei nº 13.869, de 2019, com vista à tipificação do crime de violência
institucional.
PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Retirada do requerimento de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 349,
de 2015, a respeito do combate à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
ANGELA AMIN (PP - SC) - Emissão de parecer ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à
violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
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ROSANGELA GOMES (REPUBLICANOS - RJ) - Pedido à Deputada Angela Amim, Relatora do Projeto de Lei
nº 349, de 2015, para não acolhimento da emenda apresentada pelo PSOL.
MARGARETE COELHO (PP - PI) - Pedido à Deputada Angela Amim, Relatora do Projeto de Lei nº 349, de
2015, de manutenção do substitutivo inicial oferecido à proposição.
ANGELA AMIN (PP - SC) - Reformulação do parecer apresentado pela oradora às Emendas de Plenário
oferecidas ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à violência e à discriminação políticoeleitoral contra a mulher.
FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Esclarecimento à bancada feminina das razões da apresentação
pelo PSOL de emenda ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à violência e à discriminação
político-eleitoral contra a mulher.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Associação ao discurso da Deputada Fernanda Melchionna em defesa da
aprovação da emenda do PSOL, para proteção às mulheres trans, oferecida ao Projeto de Lei nº 349, de 2015,
a respeito do combate à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para
votação em separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 1965 (Código Eleitoral), com vista à supressão do art.
4º do substitutivo oferecido em plenário ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à violência
e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
MARGARETE COELHO (PP - PI) - Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para
votação em separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 1965 (Código Eleitoral), com vista à supressão do art.
4º do substitutivo oferecido em plenário ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à violência
e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
GENERAL PETERNELLI (PSL - SP) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 1965, (Código Eleitoral), com vista à supressão do art.
4º do substitutivo oferecido em plenário ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à violência
e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
LÍDICE DA MATA (PSB - BA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 1965, (Código Eleitoral), com vista à supressão do art.
4º do substitutivo oferecido em plenário ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à violência
e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 1965, (Código Eleitoral), com vista à supressão do art.
4º do substitutivo oferecido em plenário ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à violência
e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
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CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 1965, (Código Eleitoral), com vista à supressão do
art. 4º do substitutivo oferecido em plenário ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à
violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher. Elogio à Relatora da matéria, Deputada Angela
Amin. Votos de pleno restabelecimento da saúde à Deputada Rosangela Gomes. Homenagem à Vereadora
Ana Lucia Martins, primeira mulher negra eleita no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina.
MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 1965, (Código Eleitoral), com vista à supressão do
art. 4º do substitutivo oferecido em plenário ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à
violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para votação
em separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 1965, (Código Eleitoral), com vista à supressão do art. 4º do
substitutivo oferecido em plenário ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à violência e à
discriminação político-eleitoral contra a mulher.
ENRICO MISASI (PV - SP) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 1965, (Código Eleitoral), com vista à supressão do art.
4º do substitutivo oferecido em plenário ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à violência
e à discriminação político-eleitoral contra a mulher. Maior atenção dos Parlamentares na alteração de
dispositivos do Código Penal.
JANDIRA FEGHALI (PCDOB - RJ) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 1965, (Código Eleitoral), com vista à supressão do art.
4º do substitutivo oferecido em plenário ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à violência
e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 1965, (Código Eleitoral), com vista à supressão do
art. 4º do substitutivo oferecido em plenário ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à
violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para votação
em separado da Emenda de Plenário nº 2, oferecida ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate
à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
MARGARETE COELHO (PP - PI) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 2, oferecida ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do
combate à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
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ROSANGELA GOMES (REPUBLICANOS - RJ) - Orientação de bancada na votação do requerimento de
destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 2, oferecida ao Projeto de Lei nº 349, de 2015,
a respeito do combate à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
LÍDICE DA MATA (PSB - BA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 2, oferecida ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do
combate à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para votação
em separado da Emenda de Plenário nº 2, apresentada ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito do
combate à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Orientação de bancada na votação do
requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 2, apresentada ao Projeto de
Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 2, apresentada ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito
do combate à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
JANDIRA FEGHALI (PCDOB - RJ) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 2, apresentada ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito
do combate à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 2, apresentada ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a respeito
do combate à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher. Pedido à Presidência de inclusão
na pauta da Proposta de Emenda à Constituição nº 199, de 2020, a respeito da alteração dos arts. 102 e 105
da Carta Magna, com vista à transformação dos recursos extraordinário e especial em ações revisionais de
competência originária do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (prisão de condenados
em segunda instância).
JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 2, apresentada ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, a
respeito do combate à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Homenagem às mulheres sufragistas. Orientação de bancada na votação do
requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 2, apresentada ao Projeto de
Lei nº 349, de 2015, a respeito do combate à violência e à discriminação político-eleitoral contra a mulher.
LUIZIANNE LINS (PT - CE) - Saudações às Deputadas. Transcurso do Dia Internacional dos Direitos
Humanos. Repúdio ao tratamento dispensado pelo Presidente Jair Bolsonaro às populações negra e indígena
e aos trabalhadores rurais. Alto índice de violência registrado no País contra mulheres, negros, indígenas e a
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população LGBT. Elevado número de mulheres assassinadas no Brasil em 2018, segundo o Atlas da Violência
de 2020 e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Escalada dos homicídios e da violência sexual contra
mulheres em meio à epidemia de coronavírus. Violência praticada contra a mulher no processo eleitoral.
Pedido aos Parlamentares de aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 238, de 2016, sobre a alteração
da Lei Complementar nº 101, de 2000, com vista à inclusão das ações de combate à violência contra a mulher
no rol de exceções à suspensão de transferências voluntárias a entes da federação inadimplentes.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Anúncio da manutenção de requerimento para retirada de projeto de
lei da pauta, no caso de manutenção do parecer oferecido à propositura.
PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Existência de acordo de procedimentos para não votação de relatórios
com menos de 24 horas da apresentação.
TABATA AMARAL (PDT - SP) - Avanço no combate à violência contra as mulheres, a partir da
promulgação da Lei Maria da Penha. Aumento do crime de feminicídio durante a epidemia de coronavírus.
Emissão de parecer ao Projeto de Lei nº 123, de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista
à inclusão de programas de combate e prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto
apoiado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização
do uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à
violência doméstica e familiar contra a mulher.
RODRIGO MAIA (DEM - RJ) - Agradecimento à Presidenta em exercício dos trabalhos, Deputada Soraya
Santos, pelas palavras elogiosas. Expectativa de eleição de Deputada para a Presidência da Casa. Anúncio de
votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 134, de 2015, sobre a inserção do art. 101 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com vista à reserva de vagas para cada gênero na Câmara dos
Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais,
nas três legislaturas subsequentes.
PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para
supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei nº 123,
de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher. Contrariedade ao engessamento da Lei Orçamentária Anual.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Apelo ao partido Novo de apoio à inserção das
ações de combate à violência contra a mulher, no rol das medidas financiadas pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública.
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ERIKA KOKAY (PT - DF) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei nº 123,
de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher.
GENERAL PETERNELLI (PSL - SP) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei nº 123,
de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher.
MARGARETE COELHO (PP - PI) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei nº 123,
de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher.
CHRISTIANE DE SOUZA YARED (PL - PR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de
destaque para supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do
Projeto de Lei nº 123, de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas
de combate e prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo
Nacional de Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos
do Fundo Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e
familiar contra a mulher.
JOAQUIM PASSARINHO (PSD - PA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei
nº 123, de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
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Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher.
LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de
destaque para supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do
Projeto de Lei nº 123, de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas
de combate e prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo
Nacional de Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos
do Fundo Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e
familiar contra a mulher.
SAMUEL MOREIRA (PSDB - SP) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei nº 123,
de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher.
LÍDICE DA MATA (PSB - BA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei nº 123,
de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher.
SILVIA CRISTINA (PDT - RO) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei nº 123,
de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Orientação de bancada na votação do
requerimento de destaque para supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada
pelo art. 2º do Projeto de Lei nº 123, de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à
inclusão de programas de combate e prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto
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apoiado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização
do uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à
violência doméstica e familiar contra a mulher.
ROBERTO DE LUCENA (PODE - SP) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei
nº 123, de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher. Congratulações à Deputada Renata Abreu, autora da proposição; à Relatora Tabata Amaral; à
Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende e à bancada feminina na Casa.
SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei nº 123,
de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher.
JANDIRA FEGHALI (PCDOB - RJ) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei nº 123,
de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei nº 123,
de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher.
JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para supressão do § 4º, art. 5º, da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pelo art. 2º do Projeto de Lei
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nº 123, de 2019, sobre a alteração da Lei nº 10.201, de 2001, com vista à inclusão de programas de combate e
prevenção da violência contra a mulher, como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública; e a alteração da Lei nº 11.340, de 2006, para autorização do uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher. Transcurso do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Apresentação do Projeto de Lei nº
5.476, de 2020, acerca da reserva de vagas para indígenas em concursos públicos para provimento de cargos
efetivos e empregos públicos, nos quadros permanentes de pessoal dos Poderes Legislativo, Judiciário,
Executivo e das entidades da administração direta e indireta, no âmbito da União. Relatório da Articulação
dos Povos Indígenas do Brasil sobre a situação dos indígenas brasileiros.
LÉO MORAES (PODE - RO) - Congratulações aos Parlamentares envolvidos nas ações de combate à
violência contra a mulher.
ENCERRAMENTO
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Ata da 124ª Sessão da Câmara dos Deputados, Deliberativa Extraordinária (Virtual), Matutina, da 2ª Sessão
Legislativa Ordinária, da 56ª legislatura, em 10 de dezembro de 2020.
Presidência dos Srs.:
Rodrigo Maia, Presidente.
Soraya Santos, 1ª Secretária.
Professora Dorinha Seabra Rezende, Erika Kokay, nos termos do § 2º do
artigo 18 do Regimento Interno.

ABERTURA DA SESSÃO
(Às 11 horas e 4 minutos)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - A lista de presença registra o acesso de 265 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados no Infoleg Parlamentar.
Está aberta a sessão deliberativa remota.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. PARLAMENTARES:
Partido

Bloco

PSL

PslPtbPros

AMAPÁ
Leda Sadala
Luiz Carlos
Professora Marcivania
Total de AMAPÁ 3

Avante
PSDB
PCdoB

PlPpPsd...

PARÁ
Airton Faleiro
Beto Faro
Cássio Andrade
Cristiano Vale
Elcione Barbalho
Hélio Leite
Joaquim Passarinho
Paulo Bengtson
Vavá Martins
Total de PARÁ 9

PT
PT
PSB
PL
MDB
DEM
PSD
PTB
Republican

RORAIMA
Nicoletti
Total de RORAIMA

AMAZONAS
Bosco Saraiva
Delegado Pablo
José Ricardo
Sidney Leite
Silas Câmara

1

Solidaried
PSL
PT
PSD
Republican

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...

18 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Total de AMAZONAS

Dezembro de 2020

5

RONDONIA
Coronel Chrisóstomo
Jaqueline Cassol
Léo Moraes
Mauro Nazif
Silvia Cristina
Total de RONDONIA 5

PSL
PP
Podemos
PSB
PDT

ACRE
Alan Rick
Leo de Brito
Mara Rocha
Total de ACRE

DEM
PT
PSDB

PslPtbPros
PlPpPsd...

3

TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim
Célio Moura
Dulce Miranda
Professora Dorinha Seabra Rezende
Tiago Dimas
Vicentinho Júnior
Total de TOCANTINS 6

DEM
PT
MDB
DEM
Solidaried
PL

MARANHÃO
Aluisio Mendes
Cleber Verde
Edilázio Júnior
Eduardo Braide
João Marcelo Souza
Márcio Jerry
Pastor Gil
Rubens Pereira Júnior
Zé Carlos
Total de MARANHÃO 9

PSC
Republican
PSD
Podemos
MDB
PCdoB
PL
PCdoB
PT

CEARÁ
AJ Albuquerque
Capitão Wagner
Denis Bezerra
Eduardo Bismarck
Heitor Freire
José Airton Félix Cirilo
José Guimarães
Mauro Benevides Filho
Robério Monteiro
Roberto Pessoa
Ronaldo Martins
Vaidon Oliveira
Total de CEARÁ 12

PP
PROS
PSB
PDT
PSL
PT
PT
PDT
PDT
PSDB
Republican
PROS

PlPpPsd...
PslPtbPros

PP
PL
PDT
PSD
Solidaried
PT

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PIAUÍ
Átila Lira
Capitão Fábio Abreu
Flávio Nogueira
Júlio Cesar
Marina Santos
Merlong Solano

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...

PslPtbPros

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...

Dezembro de 2020

Total de PIAUÍ

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 19

6

RIO GRANDE DO NORTE
Benes Leocádio
General Girão
João Maia
Walter Alves
Total de RIO GRANDE DO NORTE

Republican
PSL
PL
MDB

PslPtbPros
PlPpPsd...

4

PARAÍBA
Damião Feliciano
Edna Henrique
Gervásio Maia
Julian Lemos
Ruy Carneiro
Total de PARAÍBA 5

PDT
PSDB
PSB
PSL
PSDB

PERNAMBUCO
André de Paula
Carlos Veras
Felipe Carreras
Fernando Coelho Filho
Fernando Monteiro
Fernando Rodolfo
João H. Campos
Marília Arraes
Ricardo Teobaldo
Total de PERNAMBUCO 9

PSD
PT
PSB
DEM
PP
PL
PSB
PT
Podemos

ALAGOAS
Nivaldo Albuquerque
Sergio Toledo
Severino Pessoa
Total de ALAGOAS 3

PTB
PL
Republican

PslPtbPros
PlPpPsd...

SERGIPE
Bosco Costa
Fábio Henrique
Fábio Mitidieri
Fabio Reis
Gustinho Ribeiro
João Daniel
Total de SERGIPE 6

PL
PDT
PSD
MDB
Solidaried
PT

PlPpPsd...

BAHIA
Afonso Florence
Cacá Leão
Charles Fernandes
Claudio Cajado
Elmar Nascimento
Félix Mendonça Júnior
João Roma
Leur Lomanto Júnior
Mário Negromonte Jr.
Otto Alencar Filho
Pastor Sargento Isidório
Paulo Azi
Professora Dayane Pimentel
Ronaldo Carletto

PT
PP
PSD
PP
DEM
PDT
Republican
DEM
PP
PSD
Avante
DEM
PSL
PP

PslPtbPros

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...

20 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Tito
Uldurico Junior
Valmir Assunção
Total de BAHIA 17

Avante
PROS
PT

MINAS GERAIS
Aécio Neves
Alê Silva
André Janones
Bilac Pinto
Charlles Evangelista
Delegado Marcelo Freitas
Diego Andrade
Dimas Fabiano
Domingos Sávio
Eduardo Barbosa
Emidinho Madeira
Eros Biondini
Euclydes Pettersen
Gilberto Abramo
Greyce Elias
Igor Timo
Lafayette de Andrada
Lincoln Portela
Luis Tibé
Marcelo Aro
Margarida Salomão
Misael Varella
Newton Cardoso Jr
Padre João
Paulo Abi-Ackel
Paulo Guedes
Stefano Aguiar
Tiago Mitraud
Vilson da Fetaemg
Weliton Prado
Zé Vitor
Total de MINAS GERAIS 31

PSDB
PSL
Avante
DEM
PSL
PSL
PSD
PP
PSDB
PSDB
PSB
PROS
PSC
Republican
Avante
Podemos
Republican
PL
Avante
PP
PT
PSD
MDB
PT
PSDB
PT
PSD
Novo
PSB
PROS
PL

ESPÍRITO SANTO
Evair Vieira de Melo
Helder Salomão
Lauriete
Norma Ayub
Total de ESPÍRITO SANTO

PP
PT
PSC
DEM

RIO DE JANEIRO
Benedita da Silva
Christino Aureo
Daniela do Waguinho
David Miranda
Felício Laterça
Flordelis
Gurgel
Helio Lopes
Hugo Leal
Jorge Braz
Juninho do Pneu
Lourival Gomes

Dezembro de 2020

PlPpPsd...
PslPtbPros

PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...

PlPpPsd...

4
PT
PP
MDB
PSOL
PSL
PSD
PSL
PSL
PSD
Republican
DEM
PSL

PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros

Dezembro de 2020

Luiz Antônio Corrêa
Luiz Lima
Major Fabiana
Márcio Labre
Otoni de Paula
Paulo Ganime
Soraya Santos
Sóstenes Cavalcante
Wladimir Garotinho
Total de RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
Abou Anni
Alencar Santana Braga
Alexandre Frota
Alexandre Leite
Alexandre Padilha
Bozzella
Bruna Furlan
Capitão Augusto
Coronel Tadeu
David Soares
Eduardo Cury
Eli Corrêa Filho
Fausto Pinato
General Peternelli
Geninho Zuliani
Guiga Peixoto
Guilherme Derrite
Herculano Passos
Jefferson Campos
Kim Kataguiri
Luiz Carlos Motta
Luiza Erundina
Marcio Alvino
Marco Bertaiolli
Maria Rosas
Miguel Lombardi
Milton Vieira
Nilto Tatto
Paulo Freire Costa
Paulo Pereira da Silva
Policial Katia Sastre
Pr. Marco Feliciano
Renata Abreu
Roberto Alves
Rosana Valle
Rui Falcão
Samuel Moreira
Tabata Amaral
Tiririca
Vicentinho
Vitor Lippi
Total de SÃO PAULO 41
MATO GROSSO
Dr. Leonardo
José Medeiros
Juarez Costa

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 21

PL
PSL
PSL
PSL
PSC
Novo
PL
DEM
PSD

PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros

PSL
PT
PSDB
DEM
PT
PSL
PSDB
PL
PSL
DEM
PSDB
DEM
PP
PSL
DEM
PSL
PP
MDB
PSB
DEM
PL
PSOL
PL
PSD
Republican
PL
Republican
PT
PL
Solidaried
PL
Republican
Podemos
Republican
PSB
PT
PSDB
PDT
PL
PT
PSDB

PslPtbPros

Solidaried
Podemos
MDB

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...

21

PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros

PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...

22 Sexta-feira 11

Nelson Barbudo
Total de MATO GROSSO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PSL

PslPtbPros

4

DISTRITO FEDERAL
Julio Cesar Ribeiro
Luis Miranda
Paula Belmonte
Professor Israel Batista
Total de DISTRITO FEDERAL

Republican
DEM
Cidadania
PV
4

GOIÁS
Adriano do Baldy
Alcides Rodrigues
Célio Silveira
Delegado Waldir
Dr. Zacharias Calil
Francisco Jr.
Glaustin da Fokus
Jose Mario Schreiner
Magda Mofatto
Professor Alcides
Vitor Hugo
Total de GOIÁS 11

PP
Patriota
PSDB
PSL
DEM
PSD
PSC
DEM
PL
PP
PSL

MATO GROSSO DO SUL
Beto Pereira
Bia Cavassa
Dagoberto Nogueira
Dr. Luiz Ovando
Fábio Trad
Rose Modesto
Vander Loubet
Total de MATO GROSSO DO SUL

PSDB
PSDB
PDT
PSL
PSD
PSDB
PT

PARANÁ
Aline Sleutjes
Aroldo Martins
Christiane de Souza Yared
Gleisi Hoffmann
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Leandre
Luciano Ducci
Pedro Lupion
Rubens Bueno
Toninho Wandscheer
Vermelho
Total de PARANÁ 12
SANTA CATARINA
Angela Amin
Carlos Chiodini
Carmen Zanotto
Caroline de Toni
Coronel Armando
Daniel Freitas
Geovania de Sá
Gilson Marques
Hélio Costa

Dezembro de 2020

PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PslPtbPros
PlPpPsd...

7
PSL
Republican
PL
PT
PDT
MDB
PV
PSB
DEM
Cidadania
PROS
PSD

PslPtbPros

PP
MDB
Cidadania
PSL
PSL
PSL
PSDB
Novo
Republican

PlPpPsd...

PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...

PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Jorge Goetten
Rodrigo Coelho
Total de SANTA CATARINA

PL
PSB

Sexta-feira 11 23

PlPpPsd...

11

RIO GRANDE DO SUL
Afonso Motta
Alceu Moreira
Bibo Nunes
Daniel Trzeciak
Giovani Cherini
Heitor Schuch
Lucas Redecker
Marcel van Hattem
Marcelo Brum
Marcelo Moraes
Márcio Biolchi
Marlon Santos
Maurício Dziedricki
Nereu Crispim
Pedro Westphalen
Santini
Total de RIO GRANDE DO SUL

PDT
MDB
PSL
PSDB
PL
PSB
PSDB
Novo
PSL
PTB
MDB
PDT
PTB
PSL
PP
PTB

PslPtbPros
PlPpPsd...

PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros

16

LEITURA DA ATA
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Nos termos do parágrafo único do art. 5º do Ato da
Mesa nº 123, de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido.)

ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. PARLAMENTARES:
Total de Parlamentares: 265
RORAIMA
Nicoletti
Total de RORAIMA

Bloco

PSL

PslPtbPros

Avante
PSDB
PCdoB

PlPpPsd...

1

AMAPÁ
Leda Sadala
Luiz Carlos
Professora Marcivania
Total de AMAPÁ 3
PARÁ
Airton Faleiro
Beto Faro

Partido

PT
PT

24 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Cássio Andrade
Cristiano Vale
Elcione Barbalho
Hélio Leite
Joaquim Passarinho
Paulo Bengtson
Vavá Martins
Total de PARÁ 9
AMAZONAS
Bosco Saraiva
Delegado Pablo
José Ricardo
Sidney Leite
Silas Câmara
Total de AMAZONAS

PSB
PL
MDB
DEM
PSD
PTB
Republican

Dezembro de 2020

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

Solidaried
PSL
PT
PSD
Republican

PlPpPsd...
PslPtbPros

RONDONIA
Coronel Chrisóstomo
Jaqueline Cassol
Léo Moraes
Mauro Nazif
Silvia Cristina
Total de RONDONIA 5

PSL
PP
Podemos
PSB
PDT

PslPtbPros
PlPpPsd...

ACRE
Alan Rick
Leo de Brito
Mara Rocha
Total de ACRE

DEM
PT
PSDB

PlPpPsd...

5

3

TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim
Célio Moura
Dulce Miranda
Professora Dorinha Seabra Rezende
Tiago Dimas
Vicentinho Júnior
Total de TOCANTINS 6

DEM
PT
MDB
DEM
Solidaried
PL

MARANHÃO
Aluisio Mendes
Cleber Verde
Edilázio Júnior
Eduardo Braide
João Marcelo Souza
Márcio Jerry
Pastor Gil
Rubens Pereira Júnior
Zé Carlos
Total de MARANHÃO 9

PSC
Republican
PSD
Podemos
MDB
PCdoB
PL
PCdoB
PT

CEARÁ
AJ Albuquerque
Capitão Wagner
Denis Bezerra
Eduardo Bismarck
Heitor Freire
José Airton Félix Cirilo

PP
PROS
PSB
PDT
PSL
PT

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

José Guimarães
Mauro Benevides Filho
Robério Monteiro
Roberto Pessoa
Ronaldo Martins
Vaidon Oliveira
Total de CEARÁ 12

PT
PDT
PDT
PSDB
Republican
PROS

PIAUÍ
Átila Lira
Capitão Fábio Abreu
Flávio Nogueira
Júlio Cesar
Marina Santos
Merlong Solano
Total de PIAUÍ 6

PP
PL
PDT
PSD
Solidaried
PT

RIO GRANDE DO NORTE
Benes Leocádio
General Girão
João Maia
Walter Alves
Total de RIO GRANDE DO NORTE

Republican
PSL
PL
MDB

Sexta-feira 11 25

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...

4

PARAÍBA
Damião Feliciano
Edna Henrique
Gervásio Maia
Julian Lemos
Ruy Carneiro
Total de PARAÍBA 5

PDT
PSDB
PSB
PSL
PSDB

PERNAMBUCO
André de Paula
Carlos Veras
Felipe Carreras
Fernando Coelho Filho
Fernando Monteiro
Fernando Rodolfo
João H. Campos
Marília Arraes
Ricardo Teobaldo
Total de PERNAMBUCO 9

PSD
PT
PSB
DEM
PP
PL
PSB
PT
Podemos

PlPpPsd...

ALAGOAS
Nivaldo Albuquerque
Sergio Toledo
Severino Pessoa
Total de ALAGOAS 3

PTB
PL
Republican

PslPtbPros
PlPpPsd...

SERGIPE
Bosco Costa
Fábio Henrique
Fábio Mitidieri
Fabio Reis
Gustinho Ribeiro
João Daniel
Total de SERGIPE 6

PL
PDT
PSD
MDB
Solidaried
PT

PlPpPsd...

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...

26 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

BAHIA
Afonso Florence
Cacá Leão
Charles Fernandes
Claudio Cajado
Elmar Nascimento
Félix Mendonça Júnior
João Roma
Leur Lomanto Júnior
Mário Negromonte Jr.
Otto Alencar Filho
Pastor Sargento Isidório
Paulo Azi
Professora Dayane Pimentel
Ronaldo Carletto
Tito
Uldurico Junior
Valmir Assunção
Total de BAHIA 17

PT
PP
PSD
PP
DEM
PDT
Republican
DEM
PP
PSD
Avante
DEM
PSL
PP
Avante
PROS
PT

MINAS GERAIS
Aécio Neves
Alê Silva
André Janones
Bilac Pinto
Charlles Evangelista
Delegado Marcelo Freitas
Diego Andrade
Dimas Fabiano
Domingos Sávio
Eduardo Barbosa
Emidinho Madeira
Eros Biondini
Euclydes Pettersen
Gilberto Abramo
Greyce Elias
Igor Timo
Lafayette de Andrada
Lincoln Portela
Luis Tibé
Marcelo Aro
Margarida Salomão
Misael Varella
Newton Cardoso Jr
Padre João
Paulo Abi-Ackel
Paulo Guedes
Stefano Aguiar
Tiago Mitraud
Vilson da Fetaemg
Weliton Prado
Zé Vitor
Total de MINAS GERAIS 31

PSDB
PSL
Avante
DEM
PSL
PSL
PSD
PP
PSDB
PSDB
PSB
PROS
PSC
Republican
Avante
Podemos
Republican
PL
Avante
PP
PT
PSD
MDB
PT
PSDB
PT
PSD
Novo
PSB
PROS
PL

ESPÍRITO SANTO
Evair Vieira de Melo
Helder Salomão
Lauriete
Norma Ayub

PP
PT
PSC
DEM

Dezembro de 2020

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...

PlPpPsd...

Dezembro de 2020

Total de ESPÍRITO SANTO
RIO DE JANEIRO
Benedita da Silva
Christino Aureo
Daniela do Waguinho
David Miranda
Felício Laterça
Flordelis
Gurgel
Helio Lopes
Hugo Leal
Jorge Braz
Juninho do Pneu
Lourival Gomes
Luiz Antônio Corrêa
Luiz Lima
Major Fabiana
Márcio Labre
Otoni de Paula
Paulo Ganime
Soraya Santos
Sóstenes Cavalcante
Wladimir Garotinho
Total de RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
Abou Anni
Alencar Santana Braga
Alexandre Frota
Alexandre Leite
Alexandre Padilha
Bozzella
Bruna Furlan
Capitão Augusto
Coronel Tadeu
David Soares
Eduardo Cury
Eli Corrêa Filho
Fausto Pinato
General Peternelli
Geninho Zuliani
Guiga Peixoto
Guilherme Derrite
Herculano Passos
Jefferson Campos
Kim Kataguiri
Luiz Carlos Motta
Luiza Erundina
Marcio Alvino
Marco Bertaiolli
Maria Rosas
Miguel Lombardi
Milton Vieira
Nilto Tatto
Paulo Freire Costa
Paulo Pereira da Silva
Policial Katia Sastre
Pr. Marco Feliciano

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 27

4
PT
PP
MDB
PSOL
PSL
PSD
PSL
PSL
PSD
Republican
DEM
PSL
PL
PSL
PSL
PSL
PSC
Novo
PL
DEM
PSD

PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

21
PSL
PT
PSDB
DEM
PT
PSL
PSDB
PL
PSL
DEM
PSDB
DEM
PP
PSL
DEM
PSL
PP
MDB
PSB
DEM
PL
PSOL
PL
PSD
Republican
PL
Republican
PT
PL
Solidaried
PL
Republican

PslPtbPros

PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros

PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

28 Sexta-feira 11

Renata Abreu
Roberto Alves
Rosana Valle
Rui Falcão
Samuel Moreira
Tabata Amaral
Tiririca
Vicentinho
Vitor Lippi
Total de SÃO PAULO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Podemos
Republican
PSB
PT
PSDB
PDT
PL
PT
PSDB

Dezembro de 2020

PlPpPsd...

41

MATO GROSSO
Dr. Leonardo
José Medeiros
Juarez Costa
Nelson Barbudo
Total de MATO GROSSO

Solidaried
Podemos
MDB
PSL

PlPpPsd...
PslPtbPros

4

DISTRITO FEDERAL
Julio Cesar Ribeiro
Luis Miranda
Paula Belmonte
Professor Israel Batista
Total de DISTRITO FEDERAL

Republican
DEM
Cidadania
PV
4

GOIÁS
Adriano do Baldy
Alcides Rodrigues
Célio Silveira
Delegado Waldir
Dr. Zacharias Calil
Francisco Jr.
Glaustin da Fokus
Jose Mario Schreiner
Magda Mofatto
Professor Alcides
Vitor Hugo
Total de GOIÁS 11

PP
Patriota
PSDB
PSL
DEM
PSD
PSC
DEM
PL
PP
PSL

MATO GROSSO DO SUL
Beto Pereira
Bia Cavassa
Dagoberto Nogueira
Dr. Luiz Ovando
Fábio Trad
Rose Modesto
Vander Loubet
Total de MATO GROSSO DO SUL

PSDB
PSDB
PDT
PSL
PSD
PSDB
PT

PARANÁ
Aline Sleutjes
Aroldo Martins
Christiane de Souza Yared
Gleisi Hoffmann
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Leandre
Luciano Ducci
Pedro Lupion

PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PslPtbPros
PlPpPsd...

7
PSL
Republican
PL
PT
PDT
MDB
PV
PSB
DEM

PslPtbPros
PlPpPsd...

Dezembro de 2020
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Rubens Bueno
Toninho Wandscheer
Vermelho
Total de PARANÁ 12

Cidadania
PROS
PSD

SANTA CATARINA
Angela Amin
Carlos Chiodini
Carmen Zanotto
Caroline de Toni
Coronel Armando
Daniel Freitas
Geovania de Sá
Gilson Marques
Hélio Costa
Jorge Goetten
Rodrigo Coelho
Total de SANTA CATARINA

PP
MDB
Cidadania
PSL
PSL
PSL
PSDB
Novo
Republican
PL
PSB

Sexta-feira 11 29

PslPtbPros
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros

PlPpPsd...

11

RIO GRANDE DO SUL
Afonso Motta
Alceu Moreira
Bibo Nunes
Daniel Trzeciak
Giovani Cherini
Heitor Schuch
Lucas Redecker
Marcel van Hattem
Marcelo Brum
Marcelo Moraes
Márcio Biolchi
Marlon Santos
Maurício Dziedricki
Nereu Crispim
Pedro Westphalen
Santini
Total de RIO GRANDE DO SUL

PDT
MDB
PSL
PSDB
PL
PSB
PSDB
Novo
PSL
PTB
MDB
PDT
PTB
PSL
PP
PTB

PslPtbPros
PlPpPsd...

PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros

16

A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Nós vamos inverter a ordem dos projetos e vamos
começar pelos itens 10, 11, 12 e 13.
Passa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54, DE 2020
(DA SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 54, de 2020, que dá ao
corredor de acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados a denominação Tereza de
Benguela. Pendente de parecer da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
Convido a Deputada Benedita da Silva para oferecer parecer ao projeto, pela Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados. (Pausa.)
A Deputada Benedita da Silva solicitou a inversão do item da pauta.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Próximo item.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 55, DE 2020
(DA SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 55, de 2020, que dá ao
Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados a denominação Anésia Pinheiro
Machado. Pendente de parecer da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
Convido para fazer uso da palavra a Deputada Luisa Canziani, para oferecer parecer pela Mesa Diretora.
(Pausa.)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Próximo item.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 59, DE 2020
(DA SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 59, de 2020, que dá ao
Plenário 13 do Anexo II da Câmara dos Deputados a denominação Marília Chaves
Peixoto. Pendente de parecer da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Item 13:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 71, DE 2020
(DA SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 71, de 2020, que dá ao
Plenário 2 do Anexo II da Câmara dos Deputados a denominação Ceci Cunha.
Pendente de parecer da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
Para oferecer parecer ao projeto pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, concedo a palavra à
Deputada Tereza Nelma.
A SRA. TEREZA NELMA (PSDB - AL) - Bom dia! Estão me ouvindo?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Perfeitamente, Deputada Tereza Nelma. Estamos com
muitas saudades de V.Exa. e desse abraço bom!
A SRA. TEREZA NELMA (PSDB - AL. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Bom dia. Bom dia a
todos e a todas, principalmente a V.Exa., nossa Presidente Deputada Soraya Santos, que muito nos orgulha por
ser nossa parceria e amiga neste processo.
Quero aqui cumprimentar todos os meus colegas e dizer da minha saudade muito grande da nossa
convivência em plenário, já que, devido à pandemia, não estamos mais juntos. Mas eu estou sempre presente em
todas as discussões.
"I - Relatório
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Trata-se de projeto de resolução que dá denominação a uma sala de reuniões do complexo de prédios
desta Casa Legislativa" e dá ao Plenário 2 do Anexo II da Câmara dos Deputados a denominação de Ceci Cunha. A
autora é a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. A Relatora é a Deputada Federal Tereza Nelma.
"A ideia é homenagear a professora, médica e ex-Deputada por Alagoas Ceci Cunha, morta tragicamente
em 1998, dando seu nome ao Plenário 2 do Anexo II.
Apresentada e encaminhada à Mesa Diretora, a proposição tramita em regime ordinário e está sujeita à
apreciação do Plenário.
É o relatório.
II - Voto da Relatora
A proposição escolhida é a adequada à pretensão esposada e a iniciativa parlamentar, legítima.
Não vemos, no projeto, quaisquer problemas de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade ou
técnica legislativa.
No mérito, entendemos muito justa a homenagem. Professora, médica e Parlamentar destacada,
assassinada de forma trágica bem jovem ainda, Ceci Cunha faz jus à homenagem.
Para Ceci Cunha, o trabalho como médica e como Deputada tinha um único e comum objetivo: o desejo de
ajudar aos mais necessitados. Nas palavras de Ceci Cunha, repetidas em 2016 pelo Portal 7 Segundos, da cidade
de Arapiraca — eu nasci lá, sou arapiraquense, alagoana, e Ceci era de Feira Grande, mas praticamente mais uma
arapiraquense —: 'como médica, poderia ajudar muita gente. Como política, sei que ajudarei muito mais'." E
assim também faço as minhas palavras.
"Homenagear a memória da Deputada Ceci Cunha denominando o Plenário 2 da Ala das Comissões
Permanentes na Câmara dos Deputados equivale a homenagear todas as Deputadas que lutam pelos mais
necessitados e pela causa da justiça social.
A presente proposição constitui uma justa homenagem à Deputada Ceci Cunha, cujo assassinato, em 16 de
dezembro de 1998, logo após sua diplomação para um segundo mandato na Câmara dos Deputados, encerrou
precocemente uma carreira parlamentar exemplar e um futuro eminentemente promissor, segundo todos os que
com ela conviveram no Parlamento. Em 2013, o jornal O Estado de S.Paulo definiria o assassinato da Deputada
Ceci Cunha como 'o crime político clássico', uma vez que se tratou de uma execução encomendada pelo primeiro
suplente para abrir sua vaga à Câmara dos Deputados.
Assim, meu voto é pela aprovação do Projeto de Resolução nº 71, de 2020".
É o voto, Sra. Presidente, Deputada Soraya Santos.
Neste momento, peço licença a todos para tirar o meu chapéu e mostrar para os senhores que estou
fazendo o tratamento do quinto câncer. Mas estou firme, forte e torcendo por um Brasil mais justo.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - A Deputada Tereza Nelma muito nos dignifica ao
colocar junto com as suas causas a sua própria vida no enfrentamento desta doença e ao chamar a atenção para
a importância de se fazer a prevenção, com a coragem com que enfrenta cada uma dessas etapas.
Eu disse a V.Exa., quando chegou aqui, que V.Exa. era a primeira mulher eleita Deputada por Alagoas depois
da Ceci Cunha. Alagoas ficou muito tempo sem eleger uma mulher, coisa que no Brasil tem que acabar. E só o fez
porque teve uma mulher com o trabalho que V.Exa. tem na área de inclusão, da luta de V.Exa., na luta pela saúde
da mulher. E ninguém melhor do que V.Exa. para relatar este projeto neste momento.
Nós estamos morrendo de saudade. Mas V.Exa., como se diz, enverga, mas não quebra. V.Exa. honra o dom
da vida, porque enquanto nós estivermos vivos — isso é uma reflexão de cada um de nós —, Deputada Tereza
Nelma, nós temos que deixar marcas, marcas positivas, marcas de avanço.
Estou muito emocionada e feliz de ver V.Exa., mais uma vez, dignificar este Parlamento, dignificar a luta das
mulheres deste País, mostrando que nós podemos conciliar tudo isso.
Abro agora a discussão do projeto.
Concedo a palavra ao Deputado Coronel Tadeu. (Pausa.)
Eu gostaria até de fazer uma proposta, se todos concordassem: são quatro projetos de resolução. Nós
poderíamos votar os quatro e faríamos só o encaminhamento por partido. Ao final, para quem quisesse fazer uso
da palavra em relação a uma dessas homenageadas, nós abriríamos a palavra. Se todos os partidos
concordassem, passaríamos para o encaminhamento.
Há concordância?
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC) - Pelo PCdoB, sim, Presidente.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PT acha que temos urgência de
estabelecer espaços com nomes de mulheres que construíram este Parlamento e a história deste Brasil.
Aproveito, inclusive, para parabenizá-la, Deputada Soraya Santos, porque sei que V.Exa. estabeleceu toda
uma discussão necessária para que espaços que não têm nome hoje possam carregar nomes de mulheres. Isso é
absolutamente importante para romper com a invisibilização imposta às mulheres e a sua luta cotidiana por uma
lógica patriarcal e sexista.
Portanto, concordamos com o encaminhamento sugerido por V.Exa.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Erika.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Pela Liderança da Minoria, eu concordo, Deputada Soraya, que
aceleremos essas votações e encaminhamentos, para que ao final possamos abrir para possíveis homenagens.
O SR. EVAIR VIEIRA DE MELO (Bloco/PP - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Pelo Governo, também
tenho esse entendimento, mas queria que V.Exa. me permitisse solidarizar-me com a minha cidade de Venda
Nova do Imigrante e Conceição do Castelo, no Município de Castelo, que nesse momento estão debaixo d'água,
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com chuvas intensas que retornaram em menos de 1 ano. As nossas cidades estão sofrendo fortemente e as
famílias também. Na cidade de Castelo, neste momento, o rio sobe numa velocidade de assustadora, repetindo
em menos de 1 ano o mesmo fenômeno.
Então deixo aqui a minha solidariedade também às mulheres, às mães de família que neste momento
começam a ficar desalojadas em toda a região serrana e em toda a região do caparaó do Estado do Espírito Santo.
O Governo tem o entendimento "sim" com a nossa orientação, seguindo a sua sugestão.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Então vou declarar encerrada a discussão.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Passa-se à votação.
Em votação o Projeto de Resolução nº 71, de 2020.
Não há destaques.
Podemos colocar "sim" para todos? (Pausa.)
Estou vendo aqui a movimentação das Lideranças. "Sim" para todos os partidos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O Plenário 2 do Anexo II da Câmara dos Deputados passa a
denominar-se “Plenário Ceci Cunha”.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO.
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 71-A DE 2020
Dá ao Plenário 2 do Anexo II da Câmara dos Deputados a denominação
Ceci Cunha.

A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:

Art. 1º O Plenário 2 do Anexo II da Câmara dos Deputados passa a denominar-se Plenário
Ceci Cunha.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Deputada TEREZA NELMA
Relatora
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como
se acham. (Pausa.)
APROVADA A REDAÇÃO FINAL.
Esta Presidência considera promulgada nesta sessão a presente resolução.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Próximo item.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54, DE 2020
(DA SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 54, de 2020, que dá ao
corredor de acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados a denominação Tereza de
Benguela. Pendente de parecer da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
Para oferecer parecer ao projeto pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, concedo a palavra à
Deputada Benedita da Silva.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Deputada Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Bom dia, Deputada Jandira.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Gostaria de entender: o projeto a que a Deputada Tereza Nelma
deu o parecer nós vamos votar ao final então?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Não, nós votamos. Essa foi a consulta, Deputada
Jandira.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Votação simbólica?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Sobre os quatro projetos de resolução, nós estamos
fazendo um acordo. Não há destaque. Há uma pauta de consenso.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Eu concordei com isso.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Então nós encaminhamos...
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Eu concordei com isso. Nós votamos simbólica e rapidamente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Votamos simbolicamente os quatro. E, ao final, abro
para cada partido poder falar só em relação aos quatros projetos de resolução, para dar celeridade aos trabalhos.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Sem orientação de bancada, então?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orientação de bancada.
Ao final, nós vamos abrir um tempo para cada partido que quiser se manifestar em relação aos quatro
projetos de resolução. Depois, voltamos ao rito de resolução.
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A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - É que eu entendi que haveria orientação de bancada para cada um.
Então não precisa. Será só simbólica?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Seria simbólica para os quatro projetos de resolução.
Concedo a palavra à Deputada Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Projeto de Resolução nº 54, de 2020, é de autoria da Deputada Professora Dorinha Seabra
Rezende e pretende conferir ao corredor de acesso ao plenário da Câmara dos Deputados a denominação Tereza
de Benguela.
"Ao justificar a sua iniciativa, a autora argumenta que a homenageada, 'personagem magnífica, síntese de
tantas identidades — mulher, negra, líder, guerreira e democrata (...)', representa os Parlamentares e cidadãos
que 'transitam diariamente pelo corredor de acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados, motivados a efetivar
os direitos de liberdade preceituados séculos depois em nossa Constituição Federal'.
Encaminhada à Mesa Diretora, a matéria está (...)", neste momento, sendo apreciada e "verifica-se que a
proposta atende aos requisitos constitucionais formais para a tramitação, cuidando-se de matéria pertinente à
competência privativa da Câmara dos Deputados, de iniciativa facultada a qualquer Deputado ou Comissão.
Quanto ao seu conteúdo, constatamos que a proposição atende aos princípios e regras estabelecidos na
Constituição vigente, ausentes elementos que embaracem a sua constitucionalidade. (...)
No que se refere à técnica legislativa, nada há a se objetar, estando a proposição de acordo com a Lei
Complementar nº 95, de 1998.
Dessa forma, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Resolução
nº 54, de 2020.
Quanto ao mérito, há que se parabenizar a iniciativa e exaltar a relevância da homenageada, que é símbolo
de força, resistência e luta contra o racismo e desigualdades que perduram até hoje em nossa sociedade.
'Rainha Tereza', como era conhecida, liderou, durante o século XVIII, o Quilombo do Piolho — maior
quilombo do Estado de Mato Grosso —, também conhecido como Quilombo do Quariterê, atual fronteira entre
Mato Grosso e Bolívia. Sob sua liderança, a comunidade negra e indígena, cujos registros apontam para uma
comunidade de mais de 200 pessoas, resistiu à escravidão por décadas.
Conforme registros históricos, como aquele que consta no Anal de Vila Bela do ano de 1770:
'Tereza de Benguela governava esse quilombo a modo de parlamento, tendo para o conselho uma casa
destinada, para a qual, em dias assinalados de todas as semanas, entravam os Deputados, sendo o de
maior autoridade, tido por conselheiro, José Piolho, escravo da herança do defunto Antônio Pacheco de
Morais. Isso faziam, tanto que eram chamados pela rainha, que era a que presidia e que naquele negral
Senado se assentava, e se executava à risca, sem apelação nem agravo.'
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A luta dessa heroína negra foi oficialmente reconhecida na Lei nº 12.987, de 2014, assinada pela Presidenta
Dilma Rousseff, em que se designou o dia 25 de julho como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher
Negra, significativa expressão do ativismo das mulheres negras, pois é o mesmo dia da Mulher Negra LatinoAmericana e Caribenha, assim instituído em 1992, quando da realização do 1º Encontro de Mulheres Negras
Latinas e Caribenhas, ocorrido na República Dominicana.
Homenageada por escolas de samba do Rio de Janeiro — Unidos do Viradouro — e de São Paulo — Barroca
da Zona Sul —, vale transcrever a vivacidade do enredo que conta da saga, exalta a organização do Parlamento
no quilombo que comandou e a esperança pela liberdade: (...)
A denominação do corredor de acesso ao Plenário da Câmara ter a designação de 'Tereza de Benguela' será
uma iniciativa que expressa respeito à história das mulheres negras, uma postura que simboliza o combate ao
racismo e que deve orientar as instituições brasileiras, como exercício à superação da marca infeliz e perversa da
escravidão.
Mesmo escravizadas, mulheres negras sonharam, e algumas delas conseguiram vivenciar a liberdade, como
no caso específico da homenageada, que organizou uma comunidade, com resistência e inteligência, inclusive
adotando uma estrutura de deliberação como Parlamento para compartilhar coletivamente o poder, conforme
consta nos registros históricos.
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 54, de 2020.
Sala das Sessões.
Benedita da Silva, Relatora."
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELA SRA. DEPUTADA BENEDITA DA SILVA.
(VIDE DOCUMENTO Nº 01 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Muito obrigada, Deputada Benedita da Silva, nossa
grande referência no Parlamento, nossa Constituinte, essa mulher que foi primeira em tantas coisas na vida
pública, principalmente em relação às mulheres na política.
Conforme acordo de Líderes, Deputada Jandira Feghali, vamos encerrar a discussão.
Assim declarado o encerramento da discussão, nós estamos passando para a votação.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Por acordo também de todos os partidos nesses quatro
projetos, a orientação simbólica é "sim" para todos os partidos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação, portanto, o projeto de resolução.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O corredor de acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados passa a
denominar-se “Corredor Tereza de Benguela”.
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO.
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54-A DE 2020
Dá ao corredor de acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados a
denominação Tereza de Benguela.

A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:
Art. 1º O corredor de acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados passa a denominar-se
Corredor Tereza de Benguela.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Deputada BENEDITA DA SILVA
Relatora

A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como
se acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai à promulgação.
Esta Presidência considera promulgada, nesta sessão, a presente resolução.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Item 11.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 55, DE 2020
(DA SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 55, de 2020, que dá ao
Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados a denominação Anésia Pinheiro
Machado. Pendente de parecer da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
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Para oferecer parecer ao projeto pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, concedo a palavra à
Deputada Luisa Canziani.
A SRA. LUISA CANZIANI (Bloco/PTB - PR. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Presidente
Soraya Santos, bom dia. Obrigada pela gentileza, nossa Presidente Soraya Santos.
Inicialmente, gostaria de cumprimentar a autora do Projeto de Resolução nº 55, de 2020, Deputada
Professora Dorinha Seabra Rezende, que é uma das grandes lideranças, ao lado de V.Exa., Presidente Soraya
Santos, na pauta das mulheres. Portanto, relatar esse projeto de resolução é de grande honra para o meu
mandato.
Se V.Exa. me permitir, eu gostaria de ir diretamente ao voto:
"A proposição escolhida é adequada à pretensão esposada, e a iniciativa parlamentar, legítima.
Não vemos, no projeto, quaisquer problemas de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade ou
técnica legislativa.
No mérito, entendemos justa a homenagem.
Concordamos com o argumento da autora da proposição: 'Aprovar esse projeto de resolução me parece
uma decisão acertada. Afinal, designar o Plenário 11 com o nome de Anésia Pinheiro Machado, além de ser uma
justa homenagem a quem foi proclamada, em 1954, como Decana Mundial da Aviação Feminina pela Federação
Aeronáutica Internacional (FAI) agrega e notabiliza a relevância da mulher em todas as atividades laborais, nos
impulsionando, assim, a continuar lutando contra os obstáculos estruturais que ainda impedem as brasileiras de
ocupar empregos, cargos e postos de trabalho em iguais condições aos homens.'
Bem escrito, atende ao previsto na legislação complementar sobre redação de normas legais e não merece
reparos.
Opino pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Resolução nº 55, de
2020, e, no mérito, pela sua aprovação."
Portanto, Deputada Soraya Santos, nós acreditamos que o simbolismo presente ao elencarmos o Plenário
11 com o nome Anésia Pinheiro Machado servirá de inspiração para milhares de mulheres e meninas por todo o
nosso País, ao terem a convicção de que cada uma de nós pode ser o que quiser, e de que nós temos qualificação,
talento e haveremos de alcançar voos cada vez mais altos, em prol do desenvolvimento do nosso País e do
mundo.
Muito obrigada.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELA SRA. DEPUTADA LUISA CANZIANI.
(VIDE DOCUMENTO Nº 02 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Luisa Canziani.
Seguindo o acordo de Lideranças firmado, declaro encerrada a discussão.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Passamos à votação.
Em votação o Projeto de Resolução nº 55, de 2020, que não tem nenhum destaque, e para o qual também
há acordo de todas as Lideranças.
Orientação de bancada.
"Sim" para todos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados passa a
denominar-se “Plenário Anésia Pinheiro Machado”.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO.
Há sobre a Mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:
(VIDE DOCUMENTO Nº 03 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como
se acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai à promulgação.
Esta Presidência considera promulgada, nesta sessão, a presente resolução.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Apreciaremos agora o último projeto de resolução da
pauta.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 59, DE 2020
(DA SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 59, de 2020, que dá ao
Plenário 13 do Anexo II da Câmara dos Deputados a denominação Marília Chaves
Peixoto. Pendente de parecer da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
Para oferecer parecer ao projeto pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, concedo a palavra à
Deputada Bia Cavassa, que vai ler o parecer proferido pela Deputada Rose Modesto.
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A SRA. BIA CAVASSA (PSDB - MS. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente,
Deputada Soraya Santos, quero cumprimentá-la com muito carinho, estender os cumprimentos também aos
demais colegas Parlamentares.
É uma alegria muito grande estar nesta tribuna hoje para relatar o Projeto de Resolução nº 59, de 2020, de
autoria da nossa colega Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, que propõe dar ao Plenário 13 do Anexo II
da Câmara dos Deputados a denominação Plenário Marília Chaves Peixoto.
Esta é uma pauta muito importante para toda a bancada feminina desta Casa.
"A proposição escolhida é a adequada à pretensão esposada, e a iniciativa parlamentar, legítima.
Não vemos, no projeto, quaisquer problemas de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade ou
técnica legislativa.
No mérito, entendemos justa a homenagem. Marília Chaves Peixoto foi uma matemática e engenheira
brasileira, autoridade mundial na área. Foi a primeira mulher brasileira a ingressar na Academia Brasileira de
Ciências, em 1951, sendo também a primeira mulher membro efetiva da instituição.
Mesmo tendo falecido prematuramente aos 39 anos de idade, publicou importantes estudos e deu aulas
em importantes instituições, e influenciou a comunidade acadêmica de sua época, constituindo excelente
exemplo para as mulheres, ainda hoje discriminadas em áreas consideradas 'eminentemente masculinas'.
Por todo o exposto, manifestamo-nos pela aprovação da proposição."
Parabenizamos a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende pela brilhante indicação.
Este é o relatório
Obrigada.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELA SRA. DEPUTADA BIA CAVASSA.
(VIDE DOCUMENTO Nº 04 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Bia.
Está encerrada a discussão.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Passamos à votação do Projeto de Resolução nº 59, de
2020.
Não há destaques.
Também por acordo, em votação.
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O Plenário 13 do Anexo II da Câmara dos Deputados passa a
denominar-se “Plenário Marília Chaves Peixoto”.
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

APROVADA.
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:
(VIDE DOCUMENTO Nº 05 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Aqueles que forem pela aprovação do projeto
permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO.
A matéria vai à promulgação.
Esta Presidência considera promulgada, nesta sessão, a presente resolução.
Agora, eu vou abrir a palavra aos partidos, para que cada um possa se manifestar.
Antes, queria fazer um registro. A Deputada Professora Dorinha, como Coordenadora da bancada feminina,
ouvindo o pleito e observando todos esses espaços, provocou a 1ª Secretaria a respeito da desproporcionalidade
entre os espaços que nós tínhamos em homenagem a homens e mulheres.
Então, quando a Deputada Professora Dorinha assina este pedido de projeto de resolução, ela está fazendo
isso em nome da bancada feminina.
E eu, como 1ª Secretária, tive o prazer de defender essa ideia junto à Mesa Diretora. Quero agradecer aos
meus pares, porque a ideia foi aprovada pela Mesa Diretora, por unanimidade, assim como os partidos hoje
reconhecem neste ato.
Então, aqui fica o meu agradecimento à Mesa Diretora, o meu agradecimento à bancada feminina que,
como um todo, chamou a atenção para os espaços que não existiam. O corredor de acesso é um espaço
importante para ter o nome da Tereza de Benguela, representando essa luta toda, assim como o da Ceci Cunha e
o de cada uma das homenageadas.
Com a palavra o PT.
A Deputada Erika Kokay vai falar em nome do PT, ou será o Líder que está presente na sala? (Pausa.)
Deputada Erika Kokay, por celeridade, porque nós estamos considerando todos os projetos, vamos
conceder 3 minutos para cada partido.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Eu penso que a luta para que
tenhamos uma sociedade com igualdade de direitos, com equidade de gênero, é uma luta que se constrói
também com ações como essa, de darmos aos espaços vazios os nomes de mulheres, preenchendo-os com a
necessidade de dar visibilidade à luta de tantas mulheres.
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Nós estamos, no dia de hoje, discutindo uma série de proposições. Uma delas diz respeito ao
enfrentamento à violência política de gênero, ou à violência institucional, e nós estamos dando o nome a um
espaço desta Casa de Ceci Cunha. Ceci Cunha foi assassinada e deveria ocupar um espaço nesta Casa.
Nós homenageamos todas as mulheres que constroem uma trajetória para dizer que espaço de mulher é
onde ela quiser; que não é a lógica patriarcal, sexista, com olhar colonial, da qual não fizemos o luto ainda, que
vai impor quais são os espaços a serem ocupados por mulheres.
Estamos falando de Tereza de Benguela também: luta pela igualdade, pela igualdade de direitos, pela
liberdade. Aliás, a luta pela liberdade faz parte da luta das mulheres; a luta pela liberdade de termos os nossos
corpos como nossos corpos, as nossas falas como nossas falas, as nossas vidas como nossas vidas, e que não
sejamos "coisificadas". Portanto, nós estamos homenageando uma pessoa que lutou contra a escravidão e que
fez uma construção pela liberdade.
Mas nós estamos aqui homenageando também Anésia, aviadora, ocupando uma função que eles querem
que seja apenas para homens; ou Maria Chaves, engenheira.
Lembro, Deputada Soraya Santos, que hoje se encerram os 16 dias, que no Brasil são 21 dias — nós temos o
dia 6 de dezembro, o Dia do Laço Branco, para o envolvimento dos homens na luta pela liberdade e pela
igualdade de gênero —, e nós lembramos o massacre de Montreal, onde um homem entra numa Faculdade de
Engenharia e diz que ali não é lugar de mulheres. E nós estamos homenageando e colocando o nome de uma
engenheira, de uma matemática em um dos plenários desta Casa.
Portanto, nós estamos construindo a narrativa de que a luta por direitos iguais, por equidade de gênero não
é uma luta menor, não é uma luta paralela, não é efeito colateral; ela é estruturante para que nós possamos
construir uma sociedade onde tenhamos a cultura de paz, porque nós não podemos mais permitir essa
desumanização simbólica, que tantas vezes se traduz em violência, em agressões. Algumas nem deixam marca na
pele, mas deixam marca na alma: a violência doméstica, a violência obstétrica, a violência patrimonial, tantas
violências institucionais e tantas violências políticas.
Por isso, hoje, esta Casa nomina alguns espaços. O corredor principal vai ter o nome de uma mulher que
lutou pela liberdade, que lutou contra a escravidão, que lutou por todos os direitos. Plenários desta Casa vão
carregar o nome de mulheres para que nós possamos construir, do ponto de vista simbólico e concreto, a
narrativa de que não há mais espaços para avançarmos na construção de direitos sem avançarmos na equidade
de gênero, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, para que possamos viver plenamente uma
humanidade que pressupõe liberdade, condição de sujeito; que pressupõe afetividade; que pressupõe alteridade
para que possamos construir uma sociedade sem misoginia, sem sexismo, sem essa lógica machista que em
grande medida existe no País, inclusive em quem carrega a faixa presidencial.
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Em nome da liberdade, em nome da democracia, em nome dos direitos, no Dia Internacional dos Direitos
Humanos, dia em que lembramos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a tentativa da humanidade de
fazer o luto dos crematórios, o luto dos campos de concentração, nós aprovamos todos esses projetos de
resolução.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada.
Convido a usar a palavra o PSL. (Pausa.)
Para falar pelo PL, concedo a palavra à Deputada Christiane de Souza Yared. (Pausa.)
Deputada Christiane de Souza Yared, V.Exa. precisa abrir o microfone.
A SRA. CHRISTIANE DE SOUZA YARED (Bloco/PL - PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - É um prazer
estar aqui com V.Exas., mulheres guerreiras, lutadoras, que fazem a diferença em todo este País fantástico. É
importante estarmos juntas hoje para comemorar não apenas a data, mas o avanço que estamos tendo em todo
o País conscientizando mulheres de que o lugar delas é na política, sim; de que o lugar delas é onde elas
quiserem, inclusive na cozinha, se assim desejarem. Isso nos enche de orgulho, porque fazemos parte de uma
Nação que fará diferença para o futuro, uma futura geração de mulheres que vão fazer também a sua diferença.
Quero parabenizá-la, Presidente Soraya Santos, porque esse lugar lhe cai muito bem. É muito bom vê-la
comandando esta Casa. Enche-nos de orgulho.
Quero dizer a todas as Parlamentares que estão conosco que a nossa luta não é em vão, estamos deixando
um legado para esta Nação, para a próxima geração de mulheres. Precisamos ser fortes, sim, fortes e
determinadas a ocupar lugares para os quais fomos escolhidas.
O PL se enche de orgulho por ter a sua bancada feminina representada por V.Exa., Deputada Soraya Santos,
que neste momento está nesse lugar tão importante presidindo esta sessão. V.Exa. nos enche de orgulho.
O PL sente-se amado por também ter no Brasil todo representantes mulheres que fazem a diferença.
Hoje, nesses avanços (falha na transmissão), para colocar o nome de mulheres em locais públicos, para que
elas possam ser lembradas pelas lutas que tiveram e pelas vitórias que hoje temos. Porque reconheceremos, sim,
o lugar de cada mulher neste País. A nossa luta é para que nós tenhamos muito mais (falha na transmissão), não
apenas com o nome, mas também com o reconhecimento e a certeza de que as mulheres fazem a diferença na
vida desta Nação.
A todas as mulheres Parlamentares, que têm lutado para que nós mulheres possamos fazer a diferença, o
agradecimento de uma mãe, o agradecimento de uma cidadã que entrou neste Parlamento com a certeza de
fazer a diferença também.
Que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar nesta luta.
Muito obrigada, Deputada Soraya.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Christiane Yared, pelas palavras de
carinho.
Convido o PP a fazer uso da palavra. (Pausa.)
Convido o MDB a fazer uso da palavra. (Pausa.)
Convido o PSD a fazer uso da palavra. (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Luizão Goulart, pelo Republicanos. (Pausa.)
Convido o PSDB a fazer uso da palavra. (Pausa.)
A SRA. SILVIA CRISTINA (PDT - RO) - Chame o PDT, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu estou seguindo a ordem, Deputada Silvia. Vejo V.Exa.
na tela.
Convido o PSB a fazer uso da palavra. (Pausa.)
Pelo PDT, tem a palavra a Deputada Silvia Cristina.
A SRA. SILVIA CRISTINA (PDT - RO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada Soraya, nossa
Presidente que nos orgulha tanto, meus cumprimentos a V.Exa. e a todos os que nos acompanham pela TV
Câmara e também pela Internet. Como é bom ver V.Exa. na Presidência. V.Exa. sabe do orgulho que nós todas da
bancada feminina temos de V.Exa.
Neste dia tão especial, meninas — assim posso dizer — da bancada feminina, no Dia Internacional dos
Direitos Humanos, quero falar um pouco do nosso trabalho, um trabalho que engloba todas as mulheres, mas
também homens que valorizam o nosso trabalho.
É claro que nós precisamos avançar, porque temos ainda muitas bandeiras. Já crescemos, é claro, com a Lei
Maria da Penha, por exemplo. Há tantas e tantas proposituras importantes, como algumas que vamos aprovar
hoje, projetos de autoria de várias Deputadas, como o da Deputada Margarete Coelho, do qual eu sou Relatora.
Daqui a pouco nós vamos falar, especificamente, sobre o Projeto de Lei nº 4.287, que dá muito mais garantia aos
nossos trabalhos.
Essa luta que nós travamos na Câmara dos Deputados e fora dela tem relação com o respeito, o respeito
que se deve ter por mulheres, homens, crianças, adolescentes. É um trabalho concreto, que todas nós
realizamos. Não queremos ser mais, queremos, é claro, continuar esse trabalho de igualdade. É por igualdade
que lutamos. É por igualdade e também por competência que estamos a mostrar um trabalho concretizado.
A bancada do PDT, que muito nos orgulha, e o nosso Presidente Wolney Queiroz , toda a bancada e todos
os homens estão conosco nessa luta.
Então, este é um dia muito especial. Nós estamos crescendo cada vez mais, sobretudo com muita
competência, dizendo para o que viemos e o que vamos realmente construir de maneira democrática, mas
também dizendo dos nossos anseios, porque são anseios de toda a comunidade.
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Eu não tenho dúvida de que esta sessão nos trará bastante resultado, resultado pelo qual estamos
trabalhando há tantos anos, mas que vai ser concretizado hoje.
Um forte abraço a todas.
Muito obrigada, Deputada Soraya, pela oportunidade. Caminhamos juntas, com a Deputada Dorinha e com
todas as outras Deputadas que compõem a bancada feminina, num trabalho expressivo. A cada dia nós
crescemos mais. É por igualdade, é por competência, é por trabalho de garra que estamos trabalhando na
Câmara Federal.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Silvia. Aproveito para dizer a V.Exa.
que o primeiro item a ser discutido, depois da manifestação de cada partido, será justamente o item 8, do qual
V.Exa. é a Relatora. Já pode ficar a postos.
Convido para fazer uso da palavra o Democratas.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome do Democratas, eu gostaria de dizer da importância desta ação e
dos diferentes eventos que a Câmara dos Deputados sediou, coordenou, em parceria com várias embaixadas,
com a ONU Mulheres, numa ação integrada em todos os Estados, de combate à violência contra a mulher.
O Congresso Nacional — de maneira particular, a Câmara dos Deputados — tem enfrentado isso de
maneira séria, com o aprimoramento de projetos de leis que deem condições para que a legislação brasileira, que
é muito avançada, possa ser cumprida e garantir o direito na ponta, no âmbito dos Estados e Municípios, para
que sejam cumpridas as proteções e garantias para as mulheres.
Este dia de hoje, quando fazemos no Brasil a campanha 21 Dias de Ativismo — Pelo Fim da Violência Contra
as Mulheres, por ocasião do movimento mundial dos 16 dias de Ativismo, nós marcamos com a votação de vários
projetos importantes, projetos que mostram a preocupação da Casa, do País com o combate à violência e com a
garantia da segurança.
Com os projetos que já foram votados, projetos de resolução de sua iniciativa, Sra. Presidente, como 1ª
Secretária, os espaços que ainda não têm denominação terão o nome de mulheres importantes, por sua história,
por sua contribuição para o País, mulheres negras, mulheres cientistas, mulheres que inovam e que nos honram
na sua representatividade. Elas vão denominar espaços públicos nesta Casa.
Então, eu parabenizo a todos os que tornaram possível este momento na Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, nossa Líder, Deputada Professora Dorinha,
que muito nos orgulha no comando dessa bancada tão aguerrida.
Eu estou vendo o Líder Deputado Joaquim Passarinho e pergunto a S.Exa. se quer fazer uso da palavra.
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O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sim, Deputada
Soraya. Nós do PSD não podemos deixar de enviar um grande abraço a toda a bancada feminina.
Estive, ontem, presente à votação da urgência desses projetos. Entendemos a necessidade, a importância
desses projetos e da participação feminina, não só nesta Casa, mas também no Brasil e no mundo como um todo.
Reconhecemos a luta e o trabalho de cada uma de V.Exas.
Parabéns a V.Exa., Deputada Soraya, na Presidência da sessão, na Secretaria da Casa, pelo trabalho, pelo
dinamismo!
Parabéns, Deputada Professora Dorinha, pelo comando da bancada feminina!
Eu queria deixar o nosso abraço, o abraço do PSD, e registrar a concordância com todos os projetos da
pauta feminina. Que possamos dar alguma resposta à sociedade, mostrar que a Câmara valoriza a participação da
mulher. Que possamos ver essa participação elevando cada vez mais a qualidade do Legislativo brasileiro.
Parabéns a V.Exas.!
O PSD está junto com a pauta feminina de hoje.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Joaquim Passarinho. V.Exa. é
sempre um apoiador de todos os temas que defendem a dignidade da pessoa. Nós nos sentimos muito honradas
com o apoio de homens que têm esse pensamento e essa luta, que tem que ser uma luta de todos, sejam
homens, sejam mulheres. Está lá no art. 5º da Constituição a defesa da dignidade.
Eu indago à Deputada Margarete Coelho se vai falar pelo PP sobre os quatro projetos de resolução que dão
nome de mulheres a espaços da Casa.
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, nós
estamos na campanha 21 dias de Ativismo, e há essa possibilidade de termos uma pauta voltada para as questões
da mulher. Temos que reconhecer e anotar sempre que a pauta da mulher não diz respeito somente à violência,
à violência doméstica. Existem outras formas de violência que precisamos enfrentar. O projeto sobre a violência
institucional, cuja autoria tivemos a honra de assinar com V.Exa., aponta para este caminho. Uma das formas de
se promover violência contra a mulher é o não reconhecimento. A história é extremamente ingrata com as
mulheres. Grandes heroínas que lutaram e fizeram enfrentamentos necessários, seja em favor da democracia,
seja em favor da Nação, mulheres que foram vanguardistas, mulheres que inovaram nas mais diversas áreas não
têm seu nome mencionado nos livros de história, não têm seu nome mencionado nos monumentos públicos.
Essas mulheres são invisibilizadas e, porque são invisibilizadas, deixam de ser espelho para as meninas deste País
que também sonham com espaço. Elas precisam de modelos. A sociedade precisa de modelos. As mulheres têm
dado essa contribuição, seja na academia, seja nas lutas e nos enfrentamentos pela liberdade e pelos direitos de
inclusão, enfim, em todos os campos da sociedade a mulher tem marcado presença, a mulher tem feito a sua
parte, a mulher tem sido extremamente contributiva.
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O projeto que prevê o reconhecimento a algumas dessas mulheres em espaços desta Casa traz esse escopo
de marcar, de dar conhecimento da existência dessas mulheres, do trabalho que elas fizeram e de quão
representativas elas são. Então, esta Casa hoje dá fim a uma grande injustiça, enfrenta uma grande injustiça.
Eu gostaria de agradecer a todos os que se empenharam nesse projeto, de aplaudi-los de pé e de dizer, Sra.
Presidenta, da importância do papel que V.Exa. tem desempenhado nesta Casa, de incluir mais mulheres, de
estimular cada uma de nós a superar os nossos limites. A sua passagem pela 1ª Secretaria será indelével, por todo
esse trabalho, por esse reconhecimento.
Não há estátuas de mulheres nesta Casa, de mulheres que foram importantes para a democracia, e deveria
haver. Enquanto não vêm as estátuas, vamos homenageá-las em espaços de circulação e em espaços de
convivência comuns desta Casa.
Muito obrigada, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Margarete Coelho.
Convido para fazer uso da palavra o Deputado General Peternelli, do PSL.
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSL gostaria, nesta
data, de cumprimentá-las. O PSL, dentre os partidos na Câmara, tem o maior número de mulheres. Ele tem
nessas mulheres lideranças grandes, que sempre nos orientam a todos.
Ficamos imensamente felizes por esta oportunidade de homenagear as mulheres com pautas importantes e
também de marcar, com nomes expressivos, locais desta Casa, para perpetuar a história e fazer o
reconhecimento dessas mulheres.
Meus parabéns e muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Peternelli.
Concedo a palavra ao Deputado Luizão Goulart, do Republicanos.
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - Presidente Soraya, quem vai utilizar esse espaço é a
Deputada Rosangela Gomes. Aliás, há um projeto de autoria dela na pauta de hoje.
Por favor, peço que abra o microfone dela.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Luizão.
Concedo a palavra à Deputada Rosangela Gomes. (Pausa.)
Deputado Luizão, ela não está presente neste momento.
Eu vou dar sequência convidando o Solidariedade. (Pausa.)
Convido o PTB a fazer uso da palavra. (Pausa.)
Convido o Podemos a fazer uso da palavra. (Pausa.)
Concedo a palavra à Deputada Áurea Carolina, do PSOL. (Pausa.)
Convido o PROS a fazer uso da palavra. (Pausa.)
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Convido o PSC a fazer uso da palavra. (Pausa.)
Concedo a palavra à Deputada Perpétua Almeida.
V.Exa. dispõe do tempo da Liderança, pelo PCdoB, acumulado com o tempo do encaminhamento do
partido.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Bom dia, Sra. Presidente e
colegas Parlamentares presentes aqui no plenário físico e no plenário virtual desta Casa.
Primeiramente, quero dizer que é uma alegria muito grande, Deputada Soraya, ver neste momento V.Exa.
dirigir esta sessão tão importante para as pautas de proteção à mulher.
Quero me dirigir também à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, Coordenadora da bancada
feminina, que tem feito um trabalho brilhante, que não olha a cor partidária de ninguém, mas olha a causa, que é
a mulher.
Há necessidade de este Parlamento se voltar para a sociedade brasileira e orientá-la sobre aquilo que nós
não aceitamos mais. Quando olhamos os corredores desta Casa, as Comissões, quando pensamos no tempo de
existência deste Parlamento, nós nos perguntamos quanto tempo foi necessário para aprovarmos projetos como
estes, para honrar as mulheres brasileiras que lutaram neste Parlamento e em algumas outras profissões. Não
queremos apenas estas homenagens, queremos ir muito mais longe.
Quantas mulheres neste momento sofrem violência patrimonial, violência política, violência psicológica,
aquela que menos se enxerga? Há diversas formas de violência contra a mulher.
No último processo eleitoral, a bancada do PCdoB pediu ao Ministro do Tribunal Superior Eleitoral uma
conversa sobre o tamanho da violência que as mulheres têm sofrido na política. Uma pesquisa indicou as
mulheres politicamente mais violentadas no processo todo e ela incluiu Manuela D'Ávila, a Deputada Joice e a
Deputada Benedita da Silva. É lamentável que essas coisas continuem acontecendo. Manuela D'Ávila foi guerreira
na eleição do Rio Grande do Sul, exatamente por causa do tamanho da violência que ela sofreu.
Todas nós precisamos ser guerreiras. É preciso dar o basta a tudo isso. É preciso trazer mais mulheres para
o Parlamento, para que mais leis sejam votadas e consigamos fazer uma mudança estrutural na sociedade
brasileira. Imaginem: na última eleição, 900 Municípios brasileiros não elegeram nenhuma mulher para a Câmara
de Vereadores. O Parlamento brasileiro não pode assistir a isso calado. Temos que ir mais longe. Precisamos ir
além da cota de 30% de participação das mulheres e garantir as cadeiras cativas das mulheres. Para isso, temos
que votar projetos de lei que garantam um percentual mínimo de presença de mulheres nos Parlamentos
brasileiros. É o mínimo que temos que fazer. Se houver mais mulheres nos espaços de decisão política, com
certeza, mais ações em defesa delas serão feitas. Por que será, colegas, que mulheres no Brasil inteiro reclamam
tanto da ausência de mais programas voltados para a saúde da mulher? Por que será que nos hospitais do Brasil,
nas áreas de saúde, nos postos de atendimento há muito mais mulheres lotando as unidades de saúde, nas filas,
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buscando fazer um exame preventivo, uma mamografia? É tão difícil para as mulheres porque, quando olhamos a
Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, quando olhamos o Parlamento brasileiro, vemos que é
composto massivamente por homens. Há pautas que tocam mais às mulheres do que aos homens. Se
representamos metade da população brasileira, é natural que essa metade esteja devidamente representada nos
Parlamentos.
Eu apresentei projeto de lei a esta Casa que prevê que, nas eleições para o Senado da República, quando a
disputa for por duas vagas, elas sejam disputadas por homem e mulher, e que seja garantida a cadeira no
Parlamento para cada um deles. Ou nós fazemos isso e garantimos em lei, para que comecemos a cumprir de fato
a cota de participação das mulheres, ou vamos continuar amargando os últimos lugares, no que se refere à
participação de mulheres nos espaços de poder, entre todos os países. É muito importante que façamos aqui este
debate.
Eu sou de um partido, o PCdoB, no qual o protagonismo das mulheres é muito grande. A Liderança da nossa
bancada, na maioria das vezes, foi ocupada por mulheres. A Presidente do nosso partido é a ex-Deputada Federal
Luciana Santos, hoje Vice-Governadora. Então, o nosso partido tem incentivado a participação das mulheres. É
preciso que todos os partidos políticos façam isso.
As mulheres precisam estar na política, porque é a política que decide o Orçamento da República.
Queremos mais orçamento para a saúde da mulher, queremos mais mulheres aparecendo nas estatísticas sobre
pesquisas entre os cientistas brasileiros, queremos mais oportunidades para as mulheres também nas
universidades, no gerenciamento de empresas. Para isso, precisamos fazer com que o Parlamento tenha o olhar
necessário e se dedique à atuação e à participação das mulheres.
Eu quero saudar a bancada feminina do Congresso Nacional, que, na medida do possível, tem feito esforço
enorme para garantir a participação de mais mulheres nos espaços de poder. Não podemos aceitar, de forma
alguma, que homem nenhum ou que mulheres que não compreenderam ainda o tamanho da nossa luta tragam
projetos de lei para esta Casa que reduzam a participação das mulheres. Queremos avançar muito mais,
queremos botar na lei a garantia de espaço para mulheres neste Parlamento e nos diversos Parlamentos do
Brasil.
Que continue a nossa unidade e que mais mulheres possam participar dos espaços de decisão do País.
Muito obrigada, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Perpétua Almeida, sempre
brilhante nas suas falas.
Convido para fazer uso da palavra a Deputada Paula Belmonte, do Cidadania.
A SRA. ÁUREA CAROLINA (PSOL - MG) - Presidente Soraya Santos, depois, se eu puder...
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Estou aqui atenta. Já chamei V.Exa. A Deputada Paula
Belmonte já está presente. Depois eu chamo V.Exa.
Tem a palavra a Deputada Paula Belmonte.
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Bom dia.
Que Deus nos abençoe.
Hoje é um dia importante, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, da dignidade humana. Fico muito
honrada por estar aqui presente, representando o meu partido, que tem, sim, como objetivo principal a
igualdade entre todos.
Presidente Soraya e Deputada Dorinha, que está ao seu lado, V.Exas. são grandes referências para nós
mulheres que estamos na política, principalmente porque abrem caminho para que possamos cada vez mais
trazer a pauta feminina.
Esta homenagem é a mulheres que, em lugares diferentes, mostraram que podem, sim, estar onde
quiserem. Deputadas que estiveram aqui falaram da qualidade e da competência dessas mulheres.
É muito importante que tenhamos como objetivo dar mais oportunidades a meninas, a crianças, a mulheres
de se tornarem cada vez mais competentes, para que possam ocupar os espaços que cabem a todos nós
brasileiros.
Para mim é uma grande honra falar pelo nosso partido aqui, falar "sim", principalmente nesta oportunidade
de promover a dignidade humana, responsabilidade em que todos somos iguais. Como cristã, digo que todos
somos irmãos perante Deus.
Um grande abraço.
Muito grata por esta oportunidade, Deputada Soraya Santos e Deputada Professora Dorinha Seabra
Rezende.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Paula.
Convido para fazer uso da palavra a Deputada Lídice da Mata, do PSB. (Pausa.)
Tem a palavra a Deputada Áurea Carolina, do PSOL.
A SRA. ÁUREA CAROLINA (PSOL - MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Muito obrigada, Presidenta,
Deputada Soraya Santos.
É uma alegria estar aqui nesta data tão importante, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, quando
fechamos mais um ciclo de 21 Dias de Ativismo — Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, depois do
Novembro Negro, depois da sessão de ontem, histórica, em que nós aprovamos a ratificação da Convenção
Interamericana Contra o Racismo, para reafirmarmos o que nos traz, como mulheres lutadoras, para ocupar o
Parlamento brasileiro, em defesa da democracia, dos direitos sociais, da correção de desigualdades
socioeconômicas, porque na sua estrutura fundamental o nosso País tem um componente machista, racista,
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LGBTIfóbico, que não reconhece a diversidade, e não garante oportunidades e proteção à vida para todas as
pessoas, de igual para igual.
É, portanto, muito importante que nós façamos esta homenagem, merecida e simbólica, a importantes
mulheres que deram uma contribuição à sociedade brasileira, que demos a espaços da Câmara dos Deputados os
seus nomes. Destaco o corredor que dá acesso ao plenário, que receberá agora o nome da honrosa líder
quilombola Teresa de Benguela, uma mulher negra que viveu no Estado de Mato Grosso e que dá nome ao Dia
Nacional da Mulher Negra, o dia 25 de julho, que é também o Dia Internacional da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha.
Então, fico feliz de fazer parte desta luta, junto com todas as mulheres da bancada feminina, com as
mulheres da bancada do PSOL, que passa a ter maioria de mulheres. Pela primeira vez, teremos na nossa bancada
na Câmara dos Deputados mais mulheres, com a chegada da Deputada Vivi Reis, do Pará, que vem por causa da
saída do Deputado Edmilson Rodrigues, que foi eleito Prefeito de Belém, o que nos alegra muito.
Nós trazemos também a força do enfrentamento à violência política contra as mulheres, especialmente
contra mulheres negras e pessoas LGBTQIA+. Nesta semana, tivemos o marco dos mil dias da execução de
Marielle Franco, uma violência política inaceitável que tem-se acentuado no nosso País. Nós estamos juntas,
irmanadas, para que haja mudança não só na legislação, mas também na cultura política brasileira, para termos
igualdade e representatividade nos espaços institucionais.
Estamos juntas!
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Áurea.
Tem a palavra a Deputada Adriana Ventura, do NOVO.
Estou muito feliz por vê-la.
A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Eu é que estou muito feliz
por vê-la, Sra. Presidente, feliz por ver V.Exas.
Quero parabenizar as mulheres por esta homenagem.
Estão aí na Mesa duas Deputadas que realmente representam as mulheres: a Deputada Soraya e a
Deputada Dorinha.
Como todas as nossas colegas falaram, esta é uma homenagem a mulheres fortes, competentes e,
principalmente, humanas. Então, eu estou muito feliz de representar o meu partido aqui. Sou a única mulher da
minha bancada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - É a cereja do bolo.
A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Pois é. Sou a cerejinha do bolo.
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Eu também estou muito feliz porque, nas eleições de 2020, o NOVO teve a maior porcentagem de mulheres
eleitas por partido: 38,5%. Na Câmara de Vereadores de São Paulo e de Curitiba, nós "só" temos 100% de
Vereadoras. Então, eu estou muito feliz com isso.
Outra alegria: nós não temos candidata laranja, como todos sabem. Laranja, só no nosso coração.
Parabéns para todas as mulheres maravilhosas homenageadas!
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Adriana. É uma inspiração para
todas nós a atuação de V.Exa.
Convido para fazer uso da palavra o Avante. (Pausa.)
Convido para fazer uso da palavra o Patriota. (Pausa.)
Convido para fazer uso da palavra o Partido Verde. (Pausa.)
Convido para fazer uso da palavra a Deputada Joenia Wapichana, da REDE. (Pausa.)
Convido para fazer uso da palavra a Maioria. (Pausa.)
Convido para fazer uso da palavra a Deputada Jandira Feghali, da Minoria.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada Soraya, eu a
cumprimento e quero parabenizá-la pelos projetos de resolução que foram votados. Através da Deputada
Dorinha, a nossa grande Secretária da Mulher, e através de V.Exa., que fez a articulação com a Mesa Diretora da
Casa, a bancada feminina se fez representar nesses projetos, num trabalho articulado, coletivo, importante na
Câmara.
Quero realçar, Deputada Soraya, que no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, aí na Praça dos
Três Poderes, existe o Livro de Aço, que tinha o nome de Livro de Aço dos Heróis da Pátria. Por meio de projeto
de lei de minha autoria que foi aprovado por este Parlamento, esse livro passou a se chamar Livro de Aço dos
Heróis e Heroínas da Pátria. Foi uma iniciativa que eu tive para que se começasse a reconhecer, nos objetos
históricos, nos expressos da história, a presença das mulheres. Hoje o livro se chama Heróis e Heroínas da Pátria.
Lá eu já consegui colocar o nome de Zuzu Angel, que foi assassinada pelo Estado brasileiro na ditadura militar.
Outro projeto tramita para que seja colocado lá o nome de Nise da Silveira. Aliás, um nome que deveria
denominar um plenário desta Casa também, pela sua importância na saúde brasileira.
Os nomes das quatro mulheres que hoje foram aprovados aqui refletem pioneirismo na história, refletem a
luta das mulheres negras e refletem também as vítimas de violência política, como Ceci Cunha. Eu convivi com
Ceci Cunha neste Parlamento brasileiro e sei da barbaridade, da crueldade de que foi vítima Ceci Cunha. Ela foi
vítima de violência política pela ganância mesquinha do seu suplente, que a assassinou e assassinou o seu
companheiro, o seu marido. Eu quero realçar nesse processo, Deputada Soraya e Deputada Dorinha, que nós não
podemos mais conviver com violência política. Precisamos avançar e tipificar como crime a violência política de
gênero.
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Eu quero, ao final destes 3 minutos, realçar um aspecto na sessão de hoje. Neste ano que nós vivemos, de
defesa da vida, de sobrevivência, do Setembro Amarelo da prevenção ao suicídio, do Outubro Rosa do combate
ao câncer, do Novembro Negro da luta contra o racismo, neste ano em que se gritou "vidas negras importam!",
da inscrição do nome de Tereza de Benguela no corredor de acesso ao plenário, quero realçar, com muito carinho
e, muito mais, com admiração, a relatoria da Deputada Tereza Nelma.
A Deputada Tereza Nelma, para mim, é um exemplo de luta, de superação e da coragem de se expor. Ela se
expõe, ela é uma mulher que não esconde a sua doença e que, mais do que tudo, dá referência para as mulheres
e para o povo sobre como se luta contra uma doença tão dura, tão difícil, doença que ela vai enfrentando com a
sua coragem e com a sua ousadia. Ela não esconde nem a sua falta de cabelos nem a sua luta contra o câncer,
contra o qual não é a primeira vez que luta, acima de tudo não esconde o seu desejo de viver. Ela dá referência
da sua luta animando, estimulando outras pessoas que precisam defender a sua própria vida.
Então, eu quero, nesta sessão, homenagear não só as mulheres que estão tendo o nome levado ao
reconhecimento da história, no Parlamento brasileiro, mas também a Deputada Tereza Nelma, como um
exemplo de ousadia, de superação e de defesa da vida, neste ano de defesa da vida que é o ano de 2020.
Deixo aqui, em nome da Minoria, esta homenagem à nossa luta e a nossa solidariedade à Deputada Tereza
Nelma.
Obrigada, Deputada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Jandira, sempre tão inspirada e
sensível a esses temas.
Convido a fazer uso da palavra a Oposição. (Pausa.)
Convido a fazer uso da palavra o Governo. (Pausa.)
Deputada Dorinha, como é V.Exa. que coordena a bancada no que se refere a todos esses temas, eu quero
registrar que o Deputado Evair precisou se ausentar e disse que já deixou o encaminhamento, a posição do
Governo com V.Exa. Então, sobre todas as posições que for necessário registrar, ele pediu que lhe transmitisse
isto: que está apoiando a pauta já definida com V.Exa.
Tem a palavra a Deputada Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (PSB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, eu quero saudála, querida Deputada. É um prazer tê-la como Presidente e ver na Mesa duas mulheres do tamanho de V.Exas.
Eu quero saudar todas as companheiras que falaram pelos seus partidos e as que não falaram, que são
representadas nesta luta e nestes projetos em que buscamos dar visibilidade à presença das mulheres na
sociedade brasileira, das pioneiras, daquelas que iniciaram participação importante em determinada atividade
profissional ou da sociedade. São mulheres negras, são mulheres mestiças, são mulheres brancas, mas acima de
tudo são mulheres que ousaram, ousaram quebrar mitos em suas épocas.
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Eu também, como a Deputada Jandira falou, fui contemporânea da Deputada Ceci Cunha e acho que esta
homenagem que nós mulheres fazemos a Ceci é devida, pelo seu trágico fim e porque continuamos na luta
contra a violência política praticada contra as mulheres brasileiras, principalmente neste ano, um ano de eleições
municipais, em que muitas mulheres eleitas foram ameaçadas permanentemente. Refiro-me à minha cidade, à
cidade em que nasci, Cachoeira, onde derrubamos o Prefeito, já acostumado ao mando político agressivo, e
elegemos duas mulheres, a Prefeita e a Vice-Prefeita, Eliana e Cristina, que estão sendo permanentemente
ameaçadas. Portanto, a nossa cidade de Cachoeira, heroica, também demonstrou o seu heroísmo agora, ao
renovar a política. Mulheres conquistaram mandato para dirigir e administrar a nossa cidade.
É fundamental trazermos esses exemplos cotidianamente, minhas queridas companheiras, para afirmar que
a presença política da mulher no Parlamento se faz necessária, tanto para dar visibilidade às nossas lutas quanto
para conquistar novos direitos.
O PSB está presente, participa desta luta, num ano tão difícil para as mulheres brasileiras e para o povo
brasileiro, em que tantas de nós estivemos à frente da luta contra o coronavírus, perdendo a vida, deixando a
família e acima de tudo reafirmando o valor da mulher brasileira.
Parabéns a todas nós!
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Passa-se ao próximo item da pauta.
Item 8.
PROJETO DE LEI Nº 4.287, DE 2020
(DA SRA. MARGARETE COELHO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.287, de 2020, que altera a
Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, para incluir o Plano Nacional de Prevenção e
Enfrentamento à Violência contra a Mulher como instrumento de implementação da
Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Pendente de parecer das
Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Para oferecer parecer ao projeto, pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado e de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra à Deputada Silvia
Cristina.
A SRA. SILVIA CRISTINA (PDT - RO. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Deputada Soraya,
primeiro eu quero parabenizar a Deputada Margarete Coelho pela matéria importante deste Projeto de Lei nº
4.287, de 2020. Estou muito feliz por relatar uma matéria tão importante, especialmente nesta pauta feminina
que nós estamos vivenciando nesta manhã.
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"II - Voto da Relatora
Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
Na forma do disposto no RICD (art. 32, inciso XXIV, alínea 'b'), cabe a esta Comissão Permanente a análise,
quanto ao mérito, de matérias relativas à prevenção da violência contra a mulher.
A defesa e proteção da mulher na sociedade brasileira vêm evoluindo com o tempo. Em 2006, foi aprovada
por este Parlamento a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a tão famosa Lei Maria da Penha, e, desde então,
foram criadas delegacias especializadas e criados outros mecanismos de prevenção, proteção e assistência à
população feminina brasileira.
Contudo, a resposta estatal por vezes se mostra descoordenada, ineficaz e onerosa, situação que aumenta
a vulnerabilidade da população feminina.
Ainda, diante do sofrimento de todo o povo com a violência urbana e rural, foi criado o Sistema Único de
Segurança Pública — SUSP e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social — PNSPDS, implantada pela
Lei nº 13.675, de 2018.
A PNSPDS pretende fortalecer "as ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos, priorizando
políticas de redução da letalidade violenta, com ênfase para os grupos vulneráveis". Ela estabelece princípios,
diretrizes, objetivos, estratégias e elenca certos meios e instrumentos para implantação dessa política. Dentre os
meios e instrumentos citados podemos listar o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídio de Jovens e o
Plano de Segurança Pública e Defesa Social.
Acreditamos que a ausência de um Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a
Mulher enfraquece a PNSPDS, bem como desconsidera as carências do combate contra essa violência, além de
não valorizar os anos de evolução dos direitos das mulheres, no que tange à ação estatal para manter sua
integridade física ou psíquica.
O Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher estabeleceria seus próprios
princípios, diretrizes e metas, contribuindo para elaboração, execução, monitoramento e avaliação das políticas
de combate à violência contra a mulher, em um primeiro momento, assim como reduziria os índices de
criminalidade de forma geral.
Diante do exposto, no mérito, manifestamo-nos pela aprovação do PL 4.287/20, motivo pelo qual pedimos
o apoio dos demais pares."
Na verdade, nós sabemos o quanto é importante a aprovação deste PL.
"Pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Compete à CCJC pronunciar-se sobre a constitucionalidade, a juridicidade, a técnica legislativa e o mérito da
proposição sob análise, consoante os arts. 24, inciso I, e 53, inciso III, do RICD.
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A proposição atende aos pressupostos de constitucionalidade formal referentes à competência da União
para legislar sobre a matéria. A iniciativa constitucional da proposição está em conformidade com os arts. 22 e 61
da Constituição Federal, salvo melhor juízo. Do mesmo modo, a proposição não afronta as normas de caráter
material constantes da Constituição Federal, tampouco os princípios e fundamentos que informam nosso
ordenamento jurídico.
No que diz respeito à juridicidade, o projeto se consubstancia em espécie normativa adequada, inova no
ordenamento jurídico e não contraria os princípios gerais do direito. Também não há reparo a ser feito sob os
prismas de efetividade, coercitividade, inovação e generalidade da norma proposta.
A técnica legislativa empregada na proposição se encontra de acordo com os ditames da Lei Complementar
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril
de 2001, sendo ainda conveniente e oportuna.
Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, que recomendam a
aprovação do Projeto de Lei nº 4.287, de 2020", de autoria da Deputada Margarete Coelho.
Tem o nosso voto de aprovação, querida Presidente e querida Líder da nossa bancada feminina, Deputada
Dorinha.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELA SRA. DEPUTADA SILVIA CRISTINA.
(VIDE DOCUMENTO Nº 06 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
(Durante o discurso da Sra. Silvia Cristina, a Sra. Soraya Santos, 1ª Secretária, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pela Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.)
A SRA. PRESIDENTE (Professora Dorinha Seabra Rezende. DEM - TO) - Agradeço à Deputada Silvia Cristina a
leitura do parecer. Parabenizo ainda a Deputada Margarete Coelho e demais Deputadas.
Passa-se à discussão.
Eu gostaria de consultar o Plenário sobre se nós podemos, em virtude do volume de projetos que temos na
pauta, passar diretamente à votação. (Pausa.)

HÁ SOBRE A MESA A SEGUINTE EMENDA DE PLENÁRIO:

Altere-se o art 1º do PL 4287/2020 que insere inciso VI ao art. 8º da Lei nº
13.675, de 11 de junho de 2018, com a seguinte redação:

“Art.8º.................................................................................................................
...............................................................
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VI –o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a
Mulher, nas ações pertinentes às políticas de segurança, implementadas em
conjunto com os órgãos e instâncias estaduais, municipais e do Distrito Federal
responsáveis pela rede de prevenção e de atendimento das mulheres em situação de
violência.

A SRA. PRESIDENTE (Professora Dorinha Seabra Rezende. DEM - TO) - Passa-se à votação.
O projeto foi emendado.
Para oferecer parecer às emendas de Plenário, pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra
à Deputada Silvia Cristina.
A SRA. SILVIA CRISTINA (PDT - RO. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Deputada Dorinha, é
um prazer termos a relatoria da matéria, de suma importância. Foi apresentada uma emenda, de autoria da
Deputada Erika Kokay.
Após amplo diálogo com diversos Líderes partidários e um estudo detalhado da matéria, proferimos o
parecer.
"Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, somos pela aprovação da
Emenda de Plenário nº 1, na forma de emenda" modificativa — em anexo — "(...) que pretende reforçar o plano
proposto e garantir que sua área de atuação transcenda à questão da segurança pública e abarque demais
matérias.
No âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, somos pela aprovação da
Emenda de Plenário nº 1, na forma da subemenda" modificativa "(...) adotada pela Relatora da Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa" de todas as emendas. Aliás, há uma única emenda, apresentada pela Comissão de Seguridade
Social e de Família.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELA SRA. DEPUTADA SILVIA CRISTINA.
(VIDE DOCUMENTO Nº 07 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Professora Dorinha Seabra Rezende. DEM - TO) - Em votação a subemenda
substitutiva oferecida pela Relatora à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ao Projeto de Lei nº 4.287, de
2020, ressalvados os destaques.
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Uma vez que o projeto tem o acordo de todas as bancadas, consulto sobre se podemos colocar "sim" para
todos os partidos. (Pausa.)
A SRA. PRESIDENTE (Professora Dorinha Seabra Rezende. DEM - TO) - Em votação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Altere-se o art 1º do PL 4287/2020 que insere inciso VI ao art. 8º da
Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, com a seguinte redação:

“Art. 8º...................................................................................
.............................................................................................
VI –o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a
Mulher, nas ações pertinentes às políticas de segurança, implementadas em
conjunto com os órgãos e instâncias estaduais, municipais e do Distrito Federal
responsáveis pela rede de prevenção e de atendimento das mulheres em
situação de violência.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
Estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas, ressalvados os destaques.
A SRA. PRESIDENTE (Professora Dorinha Seabra Rezende. DEM - TO) - Não há destaques.
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:

PROJETO DE LEI Nº 4.287-A DE 2020
Altera a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, para incluir o Plano Nacional
de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher como
instrumento de implementação da Política Nacional de Segurança Pública e
Defesa Social(PNSPDS).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O caput do art. 8º da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso
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VI:
“Art. 8º ...................................................................................
VI – o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher,
nas ações pertinentes às políticas de segurança, implementadas em conjunto com os órgãos e
instâncias estaduais, municipais e do Distrito Federal responsáveis pela rede de prevenção e de
atendimento das mulheres em situação de violência.”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Deputada SILVIA CRISTINA
Relatora

A SRA. PRESIDENTE (Professora Dorinha Seabra Rezende. DEM - TO) - Aqueles que forem pela aprovação
permaneçam como se acham. (Pausa.)
O PROJETO FOI APROVADO.
A matéria vai ao Senado Federal.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Deputada Dorinha...
A SRA. PRESIDENTE (Professora Dorinha Seabra Rezende. DEM - TO) - Tem a palavra a Deputada Jandira
Feghali.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Apenas gostaria de fazer um
registro sobre a importância do projeto.
Como Relatora da Lei Maria da Penha, devo esclarecer que essa lei é uma política de Estado de prevenção e
de enfrentamento à violência contra a mulher. O que eu entendo é que não há integração ao SUSP. Por isso,
ressalto a importância deste projeto. Às vezes temos a impressão de que não existe uma política de Estado de
enfrentamento, de combate e de prevenção à violência contra a mulher. É importante dizer que ela existe,
porque existe a Lei Maria da Penha.
O que este projeto faz é integrar as políticas ao Sistema Único de Segurança Pública. É por isso que ressalto
a importância do projeto e a aprovação da matéria, com a qual concordamos.
(Durante o discurso da Sra. Jandira Feghali, a Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende, nos termos do § 2º do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Soraya Santos, 1ª Secretária.)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Dorinha.
Passo a palavra à autora do projeto, Deputada Margarete Coelho.
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A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, primeiramente, quero agradecer enormemente à Relatora, Deputada Silvia Cristina, que foi,
como sempre, competente e atenciosa, e esteve, como sempre também, completamente integrada e
comprometida com as nossas lutas.
Este projeto — e a Deputada Jandira Feghali tem total razão — tem como objetivo a unificação das políticas
públicas. O que acontece hoje é que a segurança pública está muito focada nos Estados. Cada Estado tem a
própria política e a sua forma de executá-la, tem seus protocolos, tem suas metodologias. Como resultado disso,
há uma verdadeira colcha de retalhos de políticas e não temos como qualificar dados. Se nós não temos dados
qualificados, se nós não temos pesquisas que sejam aptas a ensejar as políticas públicas, nós vamos desperdiçar
recursos — recursos humanos, recursos financeiros — com políticas que vão ficar repetindo mais do mesmo.
O objetivo de termos uma estratégia nacional de enfrentamento e de prevenção à violência contra a
mulher é para termos instituições — muito mais que leis — preparadas, é para termos mais leis adequadas,
porque a lei no papel não resolve os nossos problemas.
Nós precisamos dessa integração para que, no local onde a mulher chegue, aquela instituição esteja
preparada para recebê-la. O que diferencia uma delegacia da mulher de uma delegacia normal é o protocolo
utilizado naquela unidade, e que não é utilizado nas instituições em que a mulher vem sendo frequentemente
revitimizada.
Perguntar a uma mulher que foi vítima de estupro se ela era virgem, ou se o desvirginamento é recente, é
uma violência sem tamanho. Perguntar a uma mulher que foi vítima de violência física o que aconteceu ou o que
ela fez para ser agredida é uma forma de violência institucional. Termos essa estratégia, unificarmos esses
protocolos e termos metodologias claras vão suprir esse gap, essa lacuna tão grave na vida das mulheres.
Portanto, eu gostaria de agradecer a todos os Parlamentares, a todos os Líderes, a todos aqueles que
aquiesceram com o projeto. Quero também agradecer ao PT as contribuições. Agradeço ainda à Deputada Erika
Kokay o diálogo tão proveitoso que tivemos em torno dessa matéria e que resultou na sua aprovação.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Margarete Coelho.
Quero justificar à Deputada Erika Kokay que a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende fez um acordo
para abrirmos a palavra ao fim da votação, a fim de que pudéssemos avançar na pauta, e obviamente eu chamei
a Deputada Margarete Coelho por ser S.Exa. a autora do projeto.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O próximo é o item 3.
PROJETO DE LEI Nº 1.369, DE 2019
(SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Nº 1.369, de 209, que altera o
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, tipificando o crime de
perseguição e dá outras providencias; tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação dos de nºs 5419/09 e 5499/2009, apensados, com
substitutivo (Relator: Dep. Antonio Carlos Biscaia). (NT 62 e T 64)
Tendo apensados (12) os PLs nº 5.419/09, 5.499/09, 946/19, 1.291/19,
1.696/19, 2.332/19, 2.723/19, 3.042/19, 3.484/19, 3.544/19, 6521/19 e 4.411/20.
Não há requerimento sobre a mesa.
Passa-se à discussão.
Pelo acordo que nós fizemos com os partidos, tendo em vista que já passamos por todas as fases nas
Comissões, eu vou declarar encerrada a discussão para, em seguida, convidar a Deputada Shéridan para oferecer
parecer às emendas.
Declaro encerrada a discussão.

HÁ SOBRE A MESA AS SEGUINTES EMENDAS DE PLENÁRIO:
(VIDE DOCUMENTO Nº 08 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O projeto foi emendado.
Para oferecer parecer às emendas de Plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
concedo a palavra à Deputada Shéridan.
A SRA. SHÉRIDAN (PSDB - RR. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Bom dia, Presidente Soraya
Santos, Presidente Dorinha. Quero corroborar as palavras das minhas queridas colegas que me antecederam,
quando nós paramos toda a pauta do País para travarmos um dia de luta específica, um combate a várias frentes
de conquistas que a mulher brasileira ainda precisa alcançar. Nós paramos por uma causa de todos e de todas.
Então, eu agradeço essa luta, irmano-me à agenda que foi discutida antes de mim em relação à violência
política, infelizmente presente nas campanhas eleitorais em todo o Brasil, toda essa frente de discussão de
proteção à mulher, o discurso lindo da Deputada Margarete Coelho. V.Exas. são mulheres que realmente nos
inspiram e nos orgulham muito. Esse tema é muito relevante — vejam a quantidade de projetos apensados —, e
não diz respeito só à mulher, mas de forma quase absoluta vitimiza muito mais mulheres do que homens no
Brasil.
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Eu vou direto ao voto.
"II - Voto da Relatora
O Projeto de Lei nº 1.369, de 2019, e seus apensados pretendem tipificar como crime a conduta daquele
que, por qualquer meio, persegue ou assedia uma pessoa, provocando medo ou inquietação, ou prejudicando a
liberdade de ação ou de opinião da vítima.
A perseguição, também conhecida por seu termo em inglês 'stalking', configura-se pelo comportamento de
perseguir outra pessoa de maneira insistente e obsessiva, perturbando gravemente a tranquilidade e privacidade
das vítimas, e, muitas das vezes, a própria liberdade de livre locomoção da vítima.
É preocupante o número crescente de pessoas que têm sua liberdade e integridade — física ou psicológica
— cerceadas por perseguição, especialmente com a utilização de redes sociais, visando à ocultação da identidade
do agressor. Esses delitos causam inúmeros transtornos à vítima, que passa a ter a vida controlada pelo
delinquente, vivendo com medo de todas as pessoas em todos os lugares que frequenta, um verdadeiro
tormento psicológico.
Para que se tenha uma ideia da gravidade do tema sob exame, segundo dados do Stalking Resource Center,
76% das vítimas de feminicídio foram perseguidas por seus parceiros íntimos, sendo que 54% das vítimas
reportaram à polícia estarem sendo 'stalkeadas' antes de serem assassinadas por seus perseguidores.
Diante disso, é de se reconhecer que a criminalização da perseguição reiterada ainda tem o mérito de
funcionar como um instrumento de prevenção de delitos mais graves, diante da real possibilidade de o
perseguidor se aproximar cada vez mais da vítima e a perseguição evoluir para crimes mais graves, como lesão
corporal, estupro e até mesmo homicídio.
Por fim, consideramos que tanto o projeto principal vindo do Senado Federal" — de autoria da Senadora
Leila Barros — "quanto os seus apensados trazem contribuições pertinentes para o debate do assunto,
aprimorando o marco legal com o objetivo de conferir maior segurança aos indivíduos.
Assim, considerando as propostas apensadas ao projeto principal e analisando tecnicamente o rico trabalho
de contribuição que cada um traz, resolvemos propor uma subemenda substitutiva global com o objetivo de
incorporar as emendas de autoria da Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende" — nossa Presidente — "e do
Deputado Fábio Trad, que aperfeiçoam o texto.
Pelo exposto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa das Emendas de Plenário nº 1 e nº 2 e, no mérito, pela aprovação das duas
emendas na forma da subemenda substitutiva global a seguir.
Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para incluir o art.
147-A, que dispõe sobre o crime de perseguição obsessiva.
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Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 147-A:
Perseguição obsessiva
Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física
ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou
perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:
I - contra criança, adolescente ou idoso;
II - contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do disposto no § 2º-A do art. 121
deste Código;
III - mediante concurso de duas ou mais pessoas ou se houver o emprego de arma.
§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.
§ 3º Somente se procede mediante representação.
Art. 3º Revoga-se o disposto no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941."
Esse é o voto e essa é a subemenda, Presidente.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELA SRA. DEPUTADA SHÉRIDAN.
(VIDE DOCUMENTO Nº 09 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Shéridan.
No mesmo sentido do acordo firmado, nós vamos passar diretamente à votação.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Indago aos partidos, se forem pela aprovação do
parecer da Deputada Shéridan, se podemos colocar "sim" para todos. (Pausa.)
Assim sendo, em votação a subemenda substitutiva oferecida pela Relatora da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania ao Projeto de Lei nº 1.369, de 2019, sem destaques.
Orientação de bancada: “sim” para todos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação.

(VIDE DOCUMENTO Nº 10 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADA.
Estão prejudicadas a proposição inicial, as apensadas e as emendas, sem destaques.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:
(VIDE DOCUMENTO Nº 11 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como
se acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria retorna ao Senado.
Passo a Presidência à Deputada Erika Kokay.
(A Sra. Soraya Santos, 1ª Secretária, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Erika Kokay, nos
termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.)
A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Item 9.
PROJETO DE LEI Nº 5.091, DE 2020
(DA SRA. SORAYA SANTOS)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 5.091, de 2020, que altera a
Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, para tipificar o crime de violência
institucional. Pendente de parecer da Comissão da Constituição e Justiça e de
Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Há requerimento sobre a mesa de retirada de pauta.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos art. 83, parágrafo único, II, "c",
combinado com o caput do art. 117, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a retirada da Ordem do Dia do PL 5.091/20.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Deputado Paulo Ganime
Líder do NOVO
Consulto os representantes do NOVO sobre se mantêm a retirada.
Com a palavra o Deputado Paulo Ganime.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Sra. Presidente, V.Exa. pode dar a palavra para algum Deputado
enquanto discutimos, para decidirmos se retiramos o requerimento? Senão, manteremos o requerimento. Estou
pedindo essa gentileza, porque estamos discutindo se iremos retirar o requerimento. V.Exa. pode dar 2 minutos
para decidirmos sobre a retirada ou a manutenção do requerimento?
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A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Deputado, como o Deputado Fábio Trad está solicitando a
palavra, nós vamos conceder a palavra a S.Exa. para que possamos construir um grande consenso no dia de hoje,
tão importante, em que o NOVO pode decidir a retirada do requerimento.
Então, concedo a palavra ao Deputado Fábio Trad. (Pausa.)
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, só para deixar
claro para quem está nos assistindo. Foram cerca de 10 ou 15 projetos na pauta, e o NOVO é favorável a quase
todos. Nós tivemos problemas, acho, apenas com três projetos.
Então, não estamos criando nenhum constrangimento, o que é natural, inclusive na democracia, o que
estamos fazendo. Inclusive, liberamos ontem as urgências e tudo o mais sem nenhum problema. Deixo claro isso,
porque nós estamos com toda a intenção de sermos bastante flexíveis com essa pauta, que é importantíssima.
Nós não discordamos do mérito da pauta, só estamos algumas vezes discordando de algo que pode ter algum
problema na nossa visão e de acordo com os nossos valores.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Deputado, é um direito de qualquer Parlamentar exercer as suas
divergências para aprimorar a discussão. Nós estamos esperando, então, que o NOVO discuta se mantém ou não
o requerimento.
Enquanto isso, chamo o Deputado Fábio Trad, que está solicitando a palavra para que possa se posicionar.
Tem a palavra o Deputado Fábio Trad.
O SR. FÁBIO TRAD (Bloco/PSD - MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sra. Presidente
Erika Kokay.
Neste momento, venho expressar a minha satisfação, o meu contentamento com o avanço legislativo que a
Câmara dos Deputados protagonizou neste momento.
Existe um princípio do Direito Penal — o princípio da intervenção mínima —, segundo o qual a lei penal só
deve intervir na seara legislativa quando outros ramos do Direito se mostrarem insuficientes para prevenir ou
reprimir a conduta.
Mas esse caso do stalking é diferente, Presidente. Nele havia uma lacuna. A legislação penal, em virtude da
evolução social, é porosa. E, nesse caso, a lacuna deveria ser preenchida, como, de fato, agora está sendo
preenchida, com a sabedoria e a sensibilidade política e técnica dos Parlamentares.
Então, quero, neste momento, fazer a minha saudação em forma de gratidão à Relatora, Deputada
Shéridan, à Deputada Dorinha, a toda a bancada feminina, ao Presidente Rodrigo Maia, aos Líderes partidários e
a todos os Parlamentares que votaram simbolicamente e aprovaram esse projeto, que tem uma modesta
contribuição minha através de uma emenda.
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Muitas mulheres sofrem e sofreram com stalking. Agora a legislação penal reafirma a sua disposição de
reprimir com pena privatiza de liberdade aqueles que, vitimando homens ou mulheres, perseguem de forma
obcecada, insidiosa, com constrangimento à liberdade psíquica e psicológica e, às vezes, física das suas vítimas.
Portanto, parabéns à Câmara dos Deputados! Que o Senado da República, de forma muito célere, dê uma
resposta satisfatória para o projeto, e que ele seja encaminhado à sanção do Presidente da República.
A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Gostaria de consultar o Deputado Paulo Ganime, que lidera o
NOVO nesta Casa, sobre se podemos apreciar a matéria sem termos que apreciar o requerimento de retirada de
pauta.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, houve uma mudança
no texto, uma mudança significativa, a princípio até positiva. Estamos analisando como ficou o novo texto. A
princípio, parece que ficou um texto razoável, no nosso entendimento, mas ainda preciso de umas confirmações
sobre alguns pontos.
A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Deputado Paulo Ganime, eu sugiro a V.Exas. que retirem o
requerimento de pauta, para que não tenhamos que apreciá-lo, e vamos fazendo a discussão. Se for o caso,
V.Exa. se posiciona no curso, porque estamos interrompendo toda a discussão em função disso.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Presidente, devido às mudanças feitas no texto, eu vou aceitar a
sugestão de V.Exa. Retiramos o requerimento sem compromisso de votar favoravelmente ao mérito. No
momento do mérito, rediscutiremos se vamos nos posicionar favoravelmente ou não.
A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Claro. Obrigada, Deputado Paulo Ganime. Eu gostaria também
que o NOVO pudesse refletir sobre os demais requerimentos de retirada de pauta.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Eu agradeço se, da mesma forma que estamos sendo bem flexíveis e
bastante razoáveis nas nossas ponderações sobre esses projetos, também os Relatores e os autores do texto
entendam o nosso posicionamento, acatem e acolham algumas sugestões. No texto em questão, por exemplo,
que estamos discutindo agora, modificações foram feitas. Por isso, estou aceitando a retirada do requerimento
de retirada de pauta. Se isso avançar também nos demais, podemos encaminhar na mesma direção.
Muito obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Está ótimo. Então, está retirado o requerimento de retirada de
pauta.
A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Para oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, a nossa
coordenadora e secretária da bancada feminina.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Para proferir parecer. Sem revisão da
oradora.) - Muito obrigada, Sra. Presidente, Deputada Erika Kokay.
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Passo direito ao voto do Projeto de Lei nº 5.091, de 2020, de autoria da Deputada Soraya Santos e de várias
outras coautoras.
"II - Voto da Relatora
O projeto de lei em comento atende adequadamente a todos os preceitos constitucionais formais
concernentes à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso Nacional e à legitimação de
iniciativa parlamentar, nos exatos termos dos arts. 22 e 61, todos da Constituição da República.
No tocante à constitucionalidade material, não se vislumbram também quaisquer discrepâncias entre ele e
a Constituição Federal.
Em relação à juridicidade, a proposição está em conformação ao direito, porquanto não viola normas e
princípios do ordenamento jurídico vigente, não apresentando vícios sob os prismas da inovação, efetividade,
coercitividade e generalidade.
Outrossim, quanto à técnica legislativa, cumpre informar que o PL 5.091/20 atende aos ditames da Lei
Complementar nº 95/98.
Superada a análise da admissibilidade da proposição, impõe-se a manifestação sobre o mérito.
Conforme narram as autoras na justificativa da proposição, recentemente o Brasil assistiu estarrecido à
audiência de processo de acusação de estupro, em que figurava como vítima Mariana Ferrer.
Nas imagens veiculadas, é possível constatar a humilhação a que Mariana fora submetida pelo advogado de
defesa.
Ato contínuo, o vídeo mostra que o juiz se manteve inerte, sem reprimir ou colocar fim aos ataques
deferidos contra a moral e a pessoa da vítima.
Diante da divulgação das posturas do advogado e do juiz, juristas e especialistas de todo o País
manifestaram-se a respeito do caso.
Para o Ministro do Supremo Tribunal Federal — STF Gilmar Mendes “as cenas são estarrecedoras”. E, no
ofício que instrui a abertura de procedimento para investigação da conduta do juiz, o conselheiro do Conselho
Nacional de Justiça — CNJ Henrique Ávila afirma que “as chocantes imagens do vídeo mostram o que equivale a
uma sessão de tortura psicológica no curso de uma solenidade processual”.
Pois bem. Estamos diante de um típico caso de violência institucional.
Infelizmente, essas condutas são antigas e constantemente utilizadas como tática de defesa pelos patronos
de agressores de crimes sexuais que, em vez de se aterem aos fatos e à legislação, baseiam-se no
comportamento das vítimas e em alegações sexistas para questionar sua índole e moral, justificando os crimes
cometidos por seus clientes.
Além disso, constatamos que a postura de diversos magistrados legitima a violência de gênero institucional,
perpetuando uma estrutura no sistema penal brasileiro que culpabiliza a vítima.
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Nesse ponto, o Judiciário, que deveria ser um ambiente de acolhimento e escuta das vítimas, revela-se um
campo de humilhações e desestímulo a denúncias.
A manutenção desse tipo de prática, em que as vítimas são constantemente 'reviolentadas' ao procurarem
o sistema de Justiça, contribui de forma direta para a subnotificação de crimes sexuais no País.
Cumpre mencionar que a violência institucional é definida como a violência praticada por órgãos e agentes
públicos que deveriam responder pelo cuidado, proteção e defesa dos cidadãos, podendo se manifestar em
diversos setores, como o sistema de justiça, sistema de saúde, segurança pública etc.
Cabe ressaltar que a violência institucional constitui grave problema no Brasil e tem potencial de causar
consequências físicas e psicológicas para as vítimas, principalmente por partir de representantes de instituições
que deveriam promover o cuidado e respeito dos direitos humanos.
No entanto, a despeito da gravidade dessas ações e/ou omissões, a violência institucional persiste ainda
pouco reconhecida e naturalizada por inúmeros setores da sociedade.
E, nesse cenário, verifica-se que a expressão da violência institucional é ainda maior em alguns grupos,
como mulheres, idosos, negros e aqueles de classe econômica mais baixa, refletindo situações históricas de
preconceito e discriminação em função do sexo, idade, classe social e raça, além de valores culturais e
julgamento moral.
Assim, acreditamos que a gravidade e a invisibilidade da violência institucional requerem urgência na
tomada de providências pelo Poder Legislativo, a fim de um melhor reconhecimento e enfrentamento desse
problema.
Entretanto, visando ao aprimoramento do tipo penal, sugerimos a inclusão de três parágrafos, explicando
que:
1. Para fins de caracterização do crime de violência institucional, considera-se revitimização o discurso ou
prática institucional que submeta a vítima ou a testemunha a procedimentos desnecessários, repetitivos,
invasivos, que a levem a reviver a situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento, estigmatização
ou exposição de sua imagem;
2. É isento de pena o agente público que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima; e
3. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado.
Por esse motivo, insta utilizar a instância penal, como ultima ratio, para conter essas condutas com alto
poder de lesividade, revelando-se o projeto ora examinado extremamente meritório e oportuno.
III - Conclusão do voto
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Ante o exposto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade,
juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei nº 5.091, de 2020, e, no mérito, pela sua aprovação,
na forma do substitutivo que ora apresentamos."
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELA SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
(VIDE DOCUMENTO Nº 12 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Declaro aberta a discussão. (Pausa.)
Conforme acordo firmado anteriormente, declaro encerrada a discussão.
A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Passa-se à votação.
Eu gostaria de solicitar a todos os partidos que indicassem a sua posição.
Quero perguntar ao NOVO se quer colocar a sua posição contrária. Os demais partidos coloquem a posição
favorável.
O NOVO é favorável? (Pausa.)
Então, nós gostaríamos que todos pudessem colocar "sim" nas orientações.
A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Em votação o substitutivo oferecido pela Relatora da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania ao Projeto de Lei nº 5.091, de 2020.
Não havendo destaques, ponho-o em votação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A presente Lei dispõe sobre a tipificação do crime de violência
institucional.

Art. 2° A Lei n° 13.869, de 5 de setembro de 2019, passa a vigorar acrescido
do seguinte art. 15-A:
"Violência Institucional
Art. 15-A. Praticar o agente público violência institucional, por meio de atos
comissivos ou omissivos que prejudiquem o atendimento à vítima ou testemunha
de violência ou causem a sua revitimização.
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§1o Para fins do disposto neste artigo, considera-se revitimização o
discurso ou prática institucional que submeta à vítima ou a testemunha a
procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a levem a reviver a
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situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento, estigmatização ou
exposição de sua imagem.
§2o É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas
circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.
§3o A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia
agir para evitar o resultado." (NR)
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Aqueles e aquelas que se colocarem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
O PROJETO FOI APROVADO.
Está prejudicada a proposição inicial.
A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Não há emendas nem destaques.
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Altera a Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, para tipificar o
crime de violência institucional.

Art. 1º Esta Lei tipifica o crime de violência institucional.
Art. 2º A Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
15-A:
“Violência Institucional
Art. 15-A. Praticar o agente público violência institucional, por meio de atos
comissivos ou omissivos que prejudiquem o atendimento à vítima ou à testemunha de violência
ou que causem a sua revitimização.
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se revitimização o discurso ou a
prática institucional que submeta a vítima ou a testemunha a procedimentos desnecessários,
repetitivos ou invasivos, que a levem a reviver a situação de violência ou outras situações
que gerem sofrimento, estigmatização ou exposição de sua imagem.
§ 2º É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias,
supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.
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§ 3º A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para
evitar o resultado. ”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE
Relatora

A SRA. PRESIDENTE (Erika Kokay. PT - DF) - Aqueles e aquelas que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)
APROVADA A REDAÇÃO FINAL.
A matéria vai ao Senado Federal.
Eu devolvo a Presidência à Deputada Soraya Santos.
(A Sra. Erika Kokay, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pela Sra. Soraya Santos, 1ª Secretária.)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Assim como em todas, vou passar o uso da palavra ao
final.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O próximo é o item 4.
PROJETO DE LEI Nº 349-A, DE 2015
(DA SRA. ROSANGELA GOMES)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 349-A, de 2015, que dispõe
sobre o combate à violência e à discriminação político-eleitorais contra a mulher.
Tendo parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, pela aprovação, com
emenda (Relatora: Deputada Raquel Muniz). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania. Tendo apensados os PLs 9.699/18, 4.963/20,
5.136/20 e 5.295/20.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Há requerimento sobre a mesa.
É um requerimento de retirada de pauta, de iniciativa do Partido Novo.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 83, parágrafo único, II, “c ”,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada da Ordem do Dia do PL
349/15.
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Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Deputado Paulo Ganime
Líder do NOVO
Deputado Paulo Ganime, indago a V.Exa. se o Partido Novo concorda em fazer a retirada não só desse, mas
de todos os requerimento de retirada que estão sobre a mesa. Assim, nós enfrentaríamos a posição do partido
em cada relatoria, a fim de otimizarmos o trabalho, uma vez que há a concordância de todos os partidos nesta
sessão histórica de votação desses temas, que são tão sensíveis. Nós retiraríamos todos os requerimentos de
retirada e o NOVO se posicionaria sobre aqueles com os quais não concorda, apresentando ou discutindo as suas
emendas.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, esse projeto tem dois
itens. Um, que, de certa forma, é controverso para nós, e um que nós achamos bem perigoso. Nós vamos retirar
o requerimento de retirada de pauta, mas nós temos um destaque em relação a um dos itens.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Perfeito. Nesse sentido, Deputado Paulo, é que nós
estamos consultando V.Exa. Nós retiraríamos os requerimentos de retirada de todos, e o NOVO se posicionaria,
ou com destaque ou com emenda, em cada item com o qual não concordar.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Devido à velocidade com que nós temos tratado as matérias, o que é
positivo por um lado, eu acho que nós só temos mais um requerimento, se eu não me engano, além desse da
pauta feminina. Eu prefiro por enquanto deixar, até para eu poder estudar a matéria.
Os textos têm sido modificados, inclusive com aprimoramentos, positivamente. Agradeço à Deputada
Dorinha, Relatora da última matéria, que avançou bastante. Por isso, mudamos o nosso encaminhamento. Não só
retiramos o requerimento de retirada como aceitamos votar favoravelmente ao texto. Então, é só para termos
tempo de analisar essas mudanças, discuti-las internamente. Vamos deixá-los, mas fazemos da mesma forma. De
acordo com as mudanças, retiramos os requerimentos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Paulo Ganime.
Retirado o requerimento.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Para oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra à Deputada Angela Amin.
A SRA. ANGELA AMIN (Bloco/PP - SC. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Gostaria de
agradecer a oportunidade de relatar esse projeto de lei, a pedido da secretária-geral da frente feminina, a
Deputada Professora Dorinha. Agradeço ainda à Deputada Rosangela Gomes e à Deputada Margarete Coelho a
confiança.
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Eu havia assinado o projeto de lei da Deputada Margarete e retirei minha assinatura exatamente pelo fato
de ter sido designada Relatora. Agradeço a tolerância da Mesa pelo fato de eu estar em um compromisso e ter
que me atrasar um pouco, mas aqui estamos.
Eu vou direto ao voto da Relatora, já que a orientação do que nós estamos votando já foi feita pela
Presidente da Mesa.
“II - Voto da Relatora
Compete a esta Relatora de Plenário pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e mérito das proposições sub examine, nos termos dos arts. 22 e 53 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.
As peças legislativas atendem aos preceitos constitucionais formais concernentes à competência legislativa
da União, às atribuições do Congresso Nacional e à legitimação de iniciativa parlamentar, nos exatos termos dos
arts. 22 e 61, todos da Constituição da República. Além de satisfeito o requisito da constitucionalidade formal,
também não há ofensa a nenhum preceito da Carta de 1988, atendendo-se, assim, ao requisito da
constitucionalidade material.
Outrossim, no que diz respeito à juridicidade da proposição principal e apensadas, constatamos a harmonia
dos textos com o Sistema Jurídico Brasileiro.
No que tange à técnica legislativa, destaque-se que as proposições se encontram em harmonia com os
postulados plasmados na Lei Complementar nº 95, de 1998.
Adentrando na análise do mérito das proposições, saliento, desde já, que são oportunas e convenientes,
tendo em vista os graves ataques misóginos sofridos por mulheres candidatas a cargos eletivos ou detentoras de
mandato eletivo.
Necessário salientar que, assim como a violência doméstica era naturalizada antes de instrumentos como a
Lei Maria da Penha, a violência política contra a mulher precisa ser desnaturalizada e combatida mediante a
inserção em nosso ordenamento jurídico de dispositivos específicos e sua aplicação eficaz pelos operadores do
Direito.
A violência política contra a mulher, calcada no menosprezo, na discriminação e na inferiorização do sexo
feminino, objetiva impedir, anular ou obstaculizar o exercício dos direitos políticos das mulheres,
comprometendo a participação igualitária da mulher em diversas instâncias da sociedade.
Conquanto no Brasil tal âmbito de proteção ainda seja incipiente, há propostas legislativas sobre o tema
tramitando no México, na Costa Rica e no Peru, sendo que a Bolívia, em 2012, sancionou lei que tipificou como
crime o assédio e a violência política contra as mulheres. Já o Peru aprovou em 2013 um 'Plan Nacional contra la
Violencia de Género', o qual, dentre outros tipos de violência, conceitua como 'assédio político' qualquer ação,
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conduta ou omissão baseada no gênero, cujo objetivo ou resultado seja menosprezar, anular, impedir,
obstaculizar ou restringir os direitos políticos das mulheres.
Assistimos, nas últimas eleições municipais, a uma expressiva vitória de mulheres em seus colégios
eleitorais, algumas, inclusive, disputando o segundo turno das eleições para prefeito nas principais cidades
brasileiras.
Infelizmente, o destaque das candidatas no cenário político vem acompanhado de diversos tipos de
ataques misóginos, a partir da discriminação e depreciação do sexo feminino, com o claro objetivo de impedir ou
dificultar a atuação política das mulheres. Um ponto facilitador de tal violência política são as redes sociais,
principalmente Twitter e Instagram.
Um monitoramento realizado pelo Instituto AzMina, em parceria com o InternetLab, apenas entre os dias
15 e 18 de novembro de 2020, coletou 347,mil tuítes, os quais citam 58 candidatas e candidatos que disputam o
segundo turno para prefeito em Municípios de 13 Estados do País. Desses, 109,4 mil tuítes eram direcionados às
candidatas e 8 mil tinham algum termo ofensivo. Entre 2.390 tuítes com termos ofensivos que tinham uma ou
mais curtidas ou retweets, 17,3%, quer dizer, 415 eram ofensas diretas às candidatas, tais como 'safada', 'lixo' e
'vagabunda'."
Em geral, "vagabunda" é a mulher em qualquer tipo de situação. Esse é um realce feito pela Relatora.
"Nesse revoltante cenário, aprovar medidas eficazes no combate à violência política contra a mulher é
medida que se impõe.
Com algumas nuances, que serão abordadas no decorrer do presente parecer, a proposição principal e os
apensos definem a violência política contra a mulher, exemplificando tal conceito, bem como, em sua maioria,
alteram dispositivos do Código Eleitoral, da Lei das Eleições e da Lei dos Partidos Políticos.
A proposição principal define violência e discriminação político-eleitorais contra a mulher e altera
dispositivos do Código Eleitoral e da Lei das Eleições, de maneira a vedar a propaganda eleitoral que deprecie a
condição da mulher e estimule a discriminação de sexo ou raça e a aumentar as penas dos crimes de injúria,
difamação ou calúnia eleitorais com discriminação relativa a sexo ou raça, além de prever, nos debates eleitorais
relativos às eleições proporcionais, o respeito à proporção mínima de 30% de candidatos de cada sexo.
Esta proposição apensada, o PL 9.699/18, insere nova norma no Título Das Garantias Eleitorais do Código
Eleitoral, de maneira a determinar a punição da violência política praticada contra candidatas e eleitas, e cria o
seguinte tipo penal: 'realizar violência política, por si ou interposta pessoa, através de pressão, perseguição,
assédio, ameaça, agressão, seja física ou psicológica, contra mulheres candidatas, eleitas, nomeadas ou no
exercício de cargo político, durante ou após as eleições, que visem impedir, encurtar, suspender, bem como para
evitar o exercício de seu mandato ou função'.
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O Projeto de Lei nº 4.963, de 2020, apensado, define violência política, estabelece obrigações para o poder
público e os partidos políticos, insere novo dispositivo garantidor no Código Eleitoral e cria dois tipos penais
atinentes à violência política. O primeiro consiste em 'usar de violência política contra mulheres ou em razão de
gênero, com o propósito de restringir, impedir ou dificultar o exercício de seus direitos políticos', já o segundo
pune os atos de 'produzir, divulgar, transmitir ou retransmitir propaganda eleitoral que contenha violência
política'.
O Projeto de Lei nº 5.136, de 2020, apensado, define a violência política contra a mulher, exemplificando
atos que a configuram, e altera o Código Eleitoral a fim de impedir a propaganda que menospreze a condição de
mulher e estimule a discriminação de sexo ou raça.
Por fim, esta proposição apensada, o PL 5.295/20, proíbe os atos, comportamentos e manifestações de
violência política e perseguição que, direta ou indiretamente, afetam as mulheres no exercício da atividade
parlamentar e de funções públicas, sujeitando o descumprimento à responsabilização cível e administrativa,
sempre que cabível; além de criar outros mecanismos de prevenção, cuidados e responsabilização por atos de
assédio e qualquer outra forma de violência política contra mulheres.
Analisando o mérito das proposições, cabe destacar, primeiramente, que fizemos a opção por tratar da
violência política contra o gênero feminino, bem como em relação à cor, raça ou etnia da mulher, a fim de
construir uma estratégia legislativa específica para as mulheres violentadas em sua atuação política.
De forma a contemplar o desiderato das nobres proponentes, elaborou-se um substitutivo no qual se
buscou garantir os direitos de participação política da mulher, vedadas a discriminação e a desigualdade de
tratamento em virtude de gênero ou raça no acesso às instâncias de representação política e no exercício de
funções públicas, e estabelecer que as autoridades competentes privilegiarão o imediato exercício do direito
violado, conferindo especial importância às declarações da vítima e aos elementos indiciários; e definir a violência
política contra a mulher, incluindo os atos de discriminação, cuja gravidade também não se pode negar.
Retiraram-se tais garantias do Título Das Garantias Eleitorais do Código Eleitoral, uma vez que as disposições ali
presentes se referem especificamente às eleições, e nossas garantias se pretendem mais abrangentes, tendo em
mira o exercício dos direitos políticos pelas mulheres não apenas no âmbito eleitoral.
Incluiu-se, também, a previsão de vedação de propaganda eleitoral discriminatória, a determinação para
que os estatutos dos partidos políticos combatam a violência política contra a mulher, e a previsão de respeito às
proporções de candidatos e candidatas nos debates eleitorais relativos às eleições proporcionais.
Atentas ao mandato de taxatividade, determinação e certeza que deve nortear a elaboração de um tipo
penal, inserimos no substitutivo anexo um crime apto a resguardar os bens jurídicos dignidade da pessoa
humana, intimidade, integridade física e psíquica e direitos políticos das mulheres, bem como a lisura do
processo eleitoral, criminalizando condutas consistentes em assediar, constranger, humilhar, perseguir ou
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ameaçar candidata a cargo eletivo, ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou
discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com o objetivo de impedir ou dificultar a sua
campanha eleitoral ou desempenho de mandato eletivo. A pena será aumentada em um terço, se a vítima for
mulher gestante, idosa ou com deficiência.
Dessa maneira, abarcamos as principais formas de violência política praticadas tanto contra a mulher
candidata quanto contra a que desempenha mandato eletivo.
No tocante às condutas caluniosas, injuriosas e difamatórias dirigidas às candidatas, principal violência
contra a atuação política feminina, contemplamos e aprimoramos o disposto no texto original do PL 349/15, bem
como no substitutivo apresentado pela Deputada Shéridan, Relatora da matéria na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania em 15 de setembro de 2017, alterando o art. 327 do Código Eleitoral.
Nesse particular, e com intuito de reprimir condutas tão prejudiciais ao processo eleitoral, modificamos o
caput do art. 327 para fixar o quantum de aumento de pena em um terço à metade. Além disso, inserimos duas
novas causas de aumento de pena: quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor,
raça ou etnia; e quando o crime é cometido através da rede de computadores, de rede social ou transmitida em
tempo real.
Dessa forma, reprimem-se mais duramente os crimes eleitorais contra a honra, cometidos com escárnio ou
depreciação do sexo feminino, bem como aqueles praticados por meio da Internet, modus operandi mais comum
atualmente, que vai de posts e comentários em redes sociais a até mesmo práticas de deepfake, tecnologia que
usa inteligência artificial para criar vídeos falsos, mas realistas, substituindo o rosto das pessoas.
Em atenção à prática de deepfake e também à montagem de vídeos falsos a partir de cortes e edições em
vídeos originais, alteramos o art. 323 do Código Eleitoral (divulgação de fatos inverídicos) no substitutivo anexo, a
fim de prever que incorre nas mesmas do caput aquele que produz, oferece ou vende vídeo contendo conteúdo
inverídico acerca de partidos ou candidatos.
Ademais, também aprimoramos o artigo referido, inserindo causa de aumento de pena de um terço até a
metade se o crime for cometido através da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real
ou envolver menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia.
Nesse diapasão, é urgente e necessária a aprovação, por parte desta Casa, de medidas aptas a conter a
violência política contra as mulheres, prática que é ofensiva à dignidade da pessoa humana e nos afasta de um
real Estado Democrático de Direito.
III - Conclusão do voto
Ante o exposto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 349, de 2015, e dos seus apensados, o PL 9.699/18, o PL
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4.963/20, o PL 5.136/20 e o PL 5.295/20, e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 349, de 2015, e dos
seus apensados, o PL 9.699/18, o PL 4.963/20, o PL 5.136/20 e o PL 5.295/20, na forma do substitutivo anexo."
Gostaria de consultar a Mesa se preciso ler o substitutivo.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - É necessário lê-lo, Deputada Angela. Inclusive, eu
gostaria que V.Exa. dissesse se está acolhendo a emenda adotada na Comissão, da Deputada Raquel Muniz, na
forma do substitutivo. Vou ouvir de V.Exa. a leitura do substitutivo e gostaria que V.Exa. se manifestasse também
em relação à emenda apresentada na Comissão, de autoria da Deputada Raquel.
A SRA. ANGELA AMIN (Bloco/PP - SC) - O.k.
"Substitutivo ao Projeto de Lei nº 349, de 2015.
Apensados: PL 9.699/18, PL 4.963/20, PL 5.136/20 e PL 5.295/20.
Estabelece normas para prevenir, sancionar e combater a violência política contra a mulher e altera as Leis
nºs 4.737, de 15 de julho de 1965, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997, com o
mesmo escopo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece normas para prevenir, sancionar e combater a violência política contra mulheres,
nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e funções públicas.
Art. 2º Serão garantidos os direitos de participação política da mulher, vedadas a discriminação e a
desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou raça no acesso às instâncias de representação política e no
exercício de funções públicas.
Parágrafo único. As autoridades competentes privilegiarão o imediato exercício do direito violado,
conferindo especial importância às declarações da vítima e aos elementos indiciários.
Art. 3º Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de
impedir, obstaculizar, ou restringir os direitos políticos das mulheres.
Parágrafo único. Constituem igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção,
exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício dos seus direitos e das liberdades políticas
fundamentais em virtude de seu sexo.
Art. 4º A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.

243.

...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..
X - que deprecie a condição da mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino, ou em
relação à cor, raça ou etnia.
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.......................................................................................................................................................................
..
Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral, ou durante período da campanha eleitoral, fatos que sabe
inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o
eleitorado.
.......................................................................................................................................................................
..
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de
partidos ou candidatos.
§ 2º Aumenta-se a pena de um terço até a metade se o crime:
I - é cometido pela imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da rede de computadores, de rede social
ou transmitida em tempo real;
II - envolver menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia.
.......................................................................................................................................................................
..
Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a
cargo eletivo, ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à
condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar a sua
campanha eleitoral ou desempenho de mandato eletivo.
Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em um terço, se o crime é cometido contra mulher:
I - gestante;
II - maior de sessenta (60) anos;
III - com deficiência.
Art. 327 As penas cominadas nos artigos 324, 325 e 326 aumentam-se de um terço até a metade, se
qualquer dos crimes é cometido:
.......................................................................................................................................................................
...
IV - com menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia;
V - por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. (NR)
Art. 5º O art. 15 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.
.............................................................................................................................................................

15.
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.......................................................................................................................................................................
..
X - Prevenção, sancionamento e combate à violência política contra as mulheres. (NR)
Art. 6º. O art. 46 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.

46.

..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...
II - nas eleições proporcionais, os debates poderão desdobrar-se em mais de um dia e deverão ser
organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os
partidos que concorrem a um mesmo cargo eletivo, respeitada a proporção de homens e mulheres
estabelecida no § 3º do art. 10;
..................................................................................................................................................................
(NR)
Art. 7º Os Partidos Políticos deverão adequar seus Estatutos ao disposto nesta Lei no prazo de cento e vinte
dias contados de sua publicação.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020."
Espero que venha a ser aprovado.
Gostaria de informar que a emenda da Deputada Raquel está contemplada no substitutivo.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - V.Exa. declara então a constitucionalidade e a
aprovação na forma do substitutivo? É isso, Deputada Angela?
A SRA. ANGELA AMIN (Bloco/PP - SC) - O substitutivo lido até agora.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O.k.
Muito obrigada, Deputada Angela Amin. Parabéns pelo relatório.
A SRA. ANGELA AMIN (Bloco/PP - SC) - Eu gostaria de dizer mais uma vez, Presidente Soraya, que, apesar
do curto espaço de tempo que tivemos nesta relatoria, procuramos abrigar aquilo que foi possível, dentre todas
as sugestões que colegas Parlamentares encaminharam ontem e hoje. Aquilo que foi possível abraçamos,
considerado o exíguo tempo que nos foi dado após as sugestões de hoje e o fato de o projeto de lei já estar na
pauta de hoje. Então, houve prejuízo em relação a algumas sugestões, mas as mais importantes foram
contempladas.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Angela Amin, há mais uma emenda, que foi
apresentada pelo PSOL. Vou lê-la para que V.Exa. possa se manifestar sobre a constitucionalidade e dizer se
acolhe ou não esta emenda.
Peço que aguarde um momentinho. (Pausa.)
Antes da leitura da emenda, preciso ler o Ofício nº 30, de 2020, da Presidência. Este ofício diz respeito ao
Deputado Roberto Pessoa, que renuncia ao mandato parlamentar a partir de hoje, dia 10 de dezembro de 2020, a
fim de assumir o mandato de Prefeito do Município de Maracanaú, no Ceará.
Recebo a declaração de renúncia a partir do dia 10 de dezembro de 2020, nos termos do art. 54, inciso
II, alínea "d", da Constituição Federal, c/c os artigos 238, inciso II, e 239, caput, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
Proceda-se à leitura no expediente da sessão plenária. Após, convoque-se o respectivo suplente.
Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral.
Presidente da Câmara, Deputado Rodrigo Maia.
Leio agora a Emenda de Plenário nº 2:
Emenda ao substitutivo do Projeto de Lei nº 349, de 2015.
Dispõe sobre o combate à violência e à discriminação político-eleitorais contra a mulher.
Emenda de Plenário nº
Onde couber, substitua-se as expressões "em virtude de sexo", "em virtude de seu sexo" e "em razão do
sexo" por "em razão de a vítima ser mulher".
Justificativa
O substitutivo apresentado pela Relatora ao PL nº 349, de 2015, e seus apensados, a despeito do
inegável aprimoramento do texto, ainda apresenta uma pequena incongruência que, no entanto, pode
gerar a privação dos direitos que a lei garante a uma parcela especialmente vulnerabilizada nas forças
políticas no Brasil: as mulheres transexuais.
O uso da expressão "sexo feminino" pode facilmente ser interpretada a partir de uma lógica inadequada
de que a lei apenas protege mulheres cissexuais, o que seria uma limitação indesejada no âmbito e no
objetivo da lei que está sendo discutida, uma vez que as mulheres transexuais eleitas em 2020 nos
municípios brasileiros são algumas das mais afetadas pela violência política que buscamos coibir,
recebendo mensagens ofensivas e ameaças de violência e de morte.
Neste momento portanto, é inadequado que o Parlamento abra brechas para que essas mulheres sejam
excluídas da proteção que este dispositivo gera, o que pode ocorrer caso sejam mantidas as expressões
"em virtude de sexo", "em virtude de seu sexo" e "em razão do sexo".
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Vai fazer a orientação o PSOL, para defender a emenda que...
Esperem um momento.
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Boa tarde...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Um momentinho, Deputada Fernanda. (Pausa.)
Apenas para seguir toda a liturgia ora adotada e o acordo de todos os partidos, vou encerrar a discussão do
relatório apresentado e vamos votá-lo, ressalvando os destaques e as emendas apresentadas.
Declaro encerrada a discussão.
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Presidente Soraya, eu não poderia falar sobre a emenda
antes desse encerramento?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Só um momentinho. Eu estou seguindo...
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Talvez a Relatora possa incorporar a emenda. Assim, nem
precisaremos destacá-la.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Fernanda, nós vamos encerrar a discussão. A
Relatora até poderá incorporar no texto a emenda. Eu só quero agora seguir o rito.
Declaro encerrada a discussão.

HÁ SOBRE A MESA AS SEGUINTES EMENDAS DE PLENÁRIO:
(VIDE DOCUMENTO Nº 13 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação.

HÁ SOBRE A MESA OS SEGUINTES REQUERIMENTOS DE DESTAQUE:
(VIDE DOCUMENTO Nº 14 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)

O projeto foi emendado.
Para oferecer parecer às emendas de Plenário pelas Comissões dos Direitos da Mulher e de Constituição e
Justiça e de Cidadania, tem a palavra a Deputada Angela Amin.
É neste momento, Deputada Fernanda, que ela manifesta se faz o acolhimento ou não.
Deputada Angela, V.Exa. tem a palavra.
A SRA. ANGELA AMIN (Bloco/PP - SC. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Com relação à
emenda da Deputada Fernanda, eu a acolho conforme o já relatado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Se V.Exa. incorpora a emenda, a Mesa gostaria de ouvir
de V.Exa., Deputada, como ficou o texto final, com o acolhimento. (Pausa.)
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A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente Soraya,
quero agradecer à Deputada Angela Amin, parabenizá-la pelo excelente relatório e pela incorporação dessa
emenda ao texto.
Quero parabenizar V.Exa., Presidente Soraya, uma mulher que está comandando esta sessão histórica, e a
nossa Deputada Dorinha, que tem coordenado tão bem a nossa bancada feminina.
Certamente vamos avançar muito na legislação, com a sessão de hoje.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Presidente Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputada Jandira.
Deputada Angela Amin, o texto está pronto?
A SRA. ANGELA AMIN (Bloco/PP - SC) - Gostaria de lhe pedir um pouco de tempo. Assim que a Consultoria
me fizer o envio, eu entro no ar.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O.k.
Tem a palavra a Deputada Jandira Feghali.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Eu só queria tentar simplificar
o processo. Trata-se apenas da substituição de uma palavra. Então, talvez não seja preciso ler de novo o texto.
Trata-se da substituição da palavra "sexo" pela palavra "mulher".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Mas é que há uma exigência regimental, Deputada
Jandira. Ela precisa ler.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Eu só queria simplificar, para se acelerar a votação, mas está tudo
bem.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF) - Presidente Soraya Santos, a emenda...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu já disse mais de uma vez neste plenário, Deputada
Jandira, que V.Exa. foi a primeira pessoa que me inspirou quanto ao aspecto regimental. V.Exa. sempre contribui
muito.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Eu só queria ajudar, mas, tudo bem, aguardamos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - V.Exa. sempre contribui muito. Mas, como o texto...
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF) - Deputada Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Só um momentinho, Deputada Erika.
Como esta é uma sessão atípica, em que há acordos de todo mundo, um esforço coletivo, vamos tentando
pelo menos atender as orientações dadas pela Mesa.
Obrigada, Deputada Jandira.
Tem a palavra a Deputada Erika Kokay.
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A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente Soraya, eu concordo com
a Deputada Jandira. A emenda fala por si. Ela diz "onde se lê isso, leia-se isto". Portanto, a emenda é muito clara.
Apenas substitui "sexo" por "mulher". A emenda fala por si, tem uma literalidade. Digo isso apenas para que
possamos acelerar a votação.
A SRA. ANGELA AMIN (Bloco/PP - SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente Soraya e demais
colegas, lembro que, muitas vezes, uma palavra modifica muito um texto ou até uma interpretação. Por isso, o
zelo neste momento se faz necessário.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu consulto os Líderes que estão presentes e que estão
fazendo desta uma sessão solene, ouvindo a proposta da Deputada Jandira, sabendo que também
regimentalmente é soberano o Plenário, se podemos votar o parecer apenas substituindo a palavra, na forma
como se apresentou.
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - Presidente Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado Luizão Goulart.
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - A autora do projeto, a Deputada Rosangela Gomes, gostaria
de fazer uma consideração sobre esta emenda. Eu acho que seria importante que ela fosse ouvida em relação a
esta emenda do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado.
Tem a palavra a Deputada Rosangela Gomes.
A SRA. ROSANGELA GOMES (REPUBLICANOS - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Boa tarde a todas
e a todos.
Presidente Soraya Santos, amigas Deputadas e Deputados, este projeto que apresentamos tem como
objetivo que não haja violência política contra mulheres, seja no Parlamento, seja no dia a dia das mulheres
brasileiras. Ontem, foi aprovado requerimento de urgência em relação a este projeto, foi aprovado de maneira
magnífica, positiva, porque precisamos avançar em pautas femininas. Mas sabemos, Presidente Soraya, demais
Deputadas, que cada Deputada tem um posicionamento nesta Casa, cada uma defende uma pauta.
Nós conversamos hoje com a Deputada Margarete Coelho, autora de projeto que foi apensado à nossa
proposta. Tomamos todo o cuidado para que não houvesse nenhuma palavra estranha ao corpo da norma.
Agora, infelizmente, de forma muito covarde, o PSOL apresenta uma emenda diferente de tudo o que nós
trabalhamos, discutimos juntamente com a bancada feminina, juntamente com a Comissão. Eu gostaria de pedir
ao PSOL, que sempre respeitei — sempre dispensei a esse partido um tratamento respeitoso, harmonioso,
construtivo —, que pudesse rever a apresentação desta emenda, porque nós da bancada evangélica somos
contra ela. Esta Casa e a bancada feminina sempre se pautaram no respeito aos acordos.
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Presidente Soraya, Deputada Dorinha, Deputada Margarete, Deputada Erika, Deputada Fernanda, que
sempre trabalharam o tema de forma dedicada, ao se fugir do escopo daquilo que defendemos, eu me senti
agora muito triste. Posso dizer que houve um golpe baixo, porque não foi isso que combinamos. É claro que faz
parte do Parlamento o debate, a discussão. Sei o que é sofrer violência política, porque já participei de uma
Câmara em que havia 20 Vereadores, e eu era a única mulher. E eu tinha dois agravantes: mulher negra,
evangélica. Sofria todo tipo de discriminação, mas trabalhei com determinação, com ousadia, aprovei projetos
importantes na Casa para todas e para todos, com respeito. Temos feito o trabalho assim até o dia de hoje.
Eu queria pedir à Relatora que não acolhesse esta emenda. Agora mesmo eu conversava com o Deputado
Paulo Ganime sobre a emenda dele, o destaque dele. Faltou agora diálogo, porque eu, mesmo sendo da bancada
evangélica, sempre dialoguei com a bancada de forma suprapartidária, atendendo, construindo e ajudando.
Fiquei muito chateada agora, Presidente Soraya. Não estou participando ativamente da sessão porque
estou com COVID e me encontro debilitada. Eu me senti agora desprestigiada pela bancada, principalmente pelas
colegas.
Eu gostaria que isso fosse revisto, ou então se tira da pauta o projeto, não avançamos, vamos discutir. Não
quero que prevaleça esse momento chato, triste, decorrente da apresentação desta emenda, que não tem a ver
com aquilo que defendo.
Esse é o meu posicionamento. Gostaria que a Mesa o levasse em consideração.
Obrigada.
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI) - Sra. Presidenta...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputada Margarete Coelho.
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Excelência, eu
compreendo perfeitamente toda a discussão. Acompanho os dois lados e entendo as razões de cada um. Com
relação ao texto, a expressão "em razão do sexo" abriga todas as condições. Existe a hermenêutica, para se fazer
a interpretação e a aplicação da norma.
Foi feita toda uma orquestração no sentido de termos um texto médio. Em casos como este, em que
estamos inovando a legislação, inovando em temas que até então foram negligenciados, temos que buscar um
texto médio. Esse é o nosso papel, enquanto bancada feminina, de cada uma de nós, com as nossas convicções,
com as nossas condições. Temos que buscar um texto médio.
No nosso entendimento — sou coautora do projeto, juntamente com a Deputada Rosangela —, o texto
médio é contemplado pela expressão "em razão do sexo", porque deixa para a hermenêutica, deixa para a
doutrina as complementações necessárias.
Entendo que a emenda do PSOL, em termos de texto legal, realmente não estabelece modificação. O
grande problema está na justificativa. Justificativa não faz parte do texto.
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Então, eu gostaria de fazer um apelo à Relatora, no sentido de que retome o texto inicial do seu
substitutivo, aquele que foi negociado, que foi acordado, que é o texto médio que se alcançou nesta Casa.
Era o que eu gostaria de sugerir.
Essa é a orientação do nosso partido.
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Presidente Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Só um momentinho.
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Eu fui citada. Quero falar. É o que lhe peço. Não vou aceitar
a acusação de covardia.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Fernanda, por favor...
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Eu estou inscrita para falar pela Liderança do PSOL.
Reivindico então o tempo da Liderança, Presidente. Eu gostaria de lhe pedir essa gentileza.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu vou lhe passar a palavra para que fale pela
Liderança, mas, primeiro, quero deixar claro que houve total consenso quanto a essa pauta, no dia de ontem,
para chegarmos a esses termos aqui. É natural e legítimo que cada partido, ou um Deputado, queira fazer
modificações ou não. Estamos agora diante do texto original, com uma declaração de acolhimento.
Houve o apelo da autora do projeto, a Deputada Rosangela. Antes de passar a palavra a qualquer orador,
Deputada Margarete — nem está na hora do encaminhamento, e compreendo que V.Exa., como coautora,
também tenha se manifestado —, já quero declarar que já recebi várias orientações aqui de partidos.
Eu vou fazer novamente a pergunta à Deputada Angela Amin. Se ela mantiver o acolhimento da emenda no
seu texto, vamos votar. A pergunta que temos de fazer a ela é se mantém esse acolhimento. Se ela não o
mantiver, vamos votar esta emenda em separado.
Tem a palavra a Deputada Angela Amin. (Pausa.)
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Está bem, Presidente Soraya, eu só queria...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu também preciso, Deputada Angela, que V.Exa. dê o
parecer sobre a Emenda de Plenário nº 3.
A SRA. ANGELA AMIN (Bloco/PP - SC) - Sra. Presidente...
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - V.Exa. deu tempo não regimental a duas Deputadas, sobre
uma emenda do PSOL. Eu gostaria de dialogar com a Relatora e com as colegas, com toda a tranquilidade.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu vou lhe conceder a palavra, Deputada Fernanda,
mas, antes, tenho que seguir uma questão técnica.
Então, é regimental. Num primeiro momento...
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Mas, antes, V.Exa. deu a palavra de forma regimental ou não
regimental? Isso interfere na posição da nossa Relatora, a Deputada Angela Amin.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Fernanda, fica muito ruim travar o diálogo
dessa forma. Eu acho que, até agora, nós levamos essa matéria com o acordo de todos os Líderes. Chegou-se a
um ponto em que não está havendo consenso. Então, vamos parar, seguir essa liturgia e, em seguida, abrir o
diálogo. Esta é uma sessão...
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Está bem, Presidente Soraya, eu concordo com V.Exa.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Então, peço a V.Exa. que silencie o seu microfone, por
favor.
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Só que V.Exa. abriu só uma parte do diálogo. Concedeu a
palavra à Deputada Rosangela, que disse, a respeito da emenda do PSOL, que houve covardia, e à Deputada
Margarete Coelho, que fez um apelo ao PSOL. Nós respeitamos...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Fernanda, eu estou pedindo a V.Exa. que
trave o seu microfone, para ouvirmos primeiro a Relatora. Depois eu passo a palavra a V.Exa.
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Tem a palavra a Deputada Angela Amin.
A SRA. ANGELA AMIN (Bloco/PP - SC. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente,
demais colegas Parlamentares, quanto às emendas acatadas, total ou parcialmente, eu procurei ouvir as duas
autoras do projeto de lei. Não tivemos como discutir esta emenda antes. Como houve agora a manifestação tanto
da Deputada Rosangela Gomes quanto da Deputada Margarete Coelho, eu não posso deixar de atendê-las, já que
todas as outras propostas foram discutidas e acatadas com o consenso das duas.
Eu gostaria de dizer principalmente à Deputada Rosangela, cuja solicitação de retirada do termo ''gênero''
foi acatada, que, se houver alguma necessidade redacional, nós ainda a analisaremos. Mas a orientação é de
retirada. No que eu li, em nenhum momento há o termo ''gênero''.
Em respeito às duas autoras, mantenho neste momento a posição que apresentei no meu relatório inicial.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Vou repetir, para que fique bem claro. V.Exa. reconhece
a constitucionalidade das Emendas nºs 2 e 3 e mantém o seu parecer inicial. É isso, Deputada Angela?
A SRA. ANGELA AMIN (Bloco/PP - SC) - Mantenho o meu parecer inicial, respeitando as colocações feitas há
pouco pela Deputada Margarete e pela Deputada Rosangela, duas Parlamentares que respeito muito.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Falta ainda, Deputada Angela, V.Exa. se manifestar
sobre a Emenda de Plenário nº 3, que dispõe sobre violência e discriminação político-eleitorais contra a mulher.
Como V.Exa. se manifesta?
A SRA. ANGELA AMIN (Bloco/PP - SC) - Preciso de um tempinho.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pelas colocações de V.Exa., estou entendendo que
V.Exa. está se manifestando a favor da constitucionalidade das Emendas nºs 2 e 3 e, quanto ao mérito, está
rejeitando-as, porque mantém o relatório inicial. É isso?
A SRA. ANGELA AMIN (Bloco/PP - SC) - É isso, mantenho o relatório inicial.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELA SRA. DEPUTADA ANGELA AMIN.
(VIDE DOCUMENTO Nº 15 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Dito isso, nós vamos passar à votação do relatório,
ressalvadas as emendas e os destaques.
Primeiro vou conceder a palavra à Deputada Fernanda Melchionna, para que fale pela Liderança.
Deputada Fernanda, V.Exa. quer juntar à sua manifestação agora o tempo da Liderança ou quer fazê-lo
depois, quando da defesa das emendas, antes da votação do projeto? Nós estamos encaminhando para votar o
projeto, ressalvadas as emendas. Eu indago V.Exa. se quer fazer uso da palavra pela Liderança agora ou se prefere
fazer isso quando da defesa das emendas.
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Presidente Soraya, na
verdade, eu só queria fazer um esclarecimento às colegas da bancada feminina. Nós do PSOL, eu particularmente,
junto com as Deputadas Sâmia, Talíria, Áurea e Erundina, e com a Deputada Vivi, que vai chegar, fazemos uma
construção sempre muito adequada, sempre buscando consensos entre nós. Aliás, reconhecemos muito o papel
que a Deputada Professora Dorinha tem desempenhado à frente da bancada feminina.
Quanto a alguns termos pejorativos que foram usados contra a nossa emenda, acho, com todo o respeito
que tenho à Deputada Rosangela, a quem desejo que se recupere prontamente da COVID, essa doença terrível
que já vitimou tantos brasileiros e brasileiras, que existem palavras que são inaceitáveis.
Nós estamos propondo uma redação que permita que todas as mulheres sejam protegidas da violência
política. Nós estamos propondo uma redação que permita que as mulheres vítimas de violência institucional e
violência política, como a Duda, que foi eleita Vereadora em Belo Horizonte — foi a Vereadora mais votada — e
que é uma mulher trans, possam também ser contempladas por este projeto. Nós estamos propondo uma
redação que permita a proteção da vida de mulheres como a Benny, que acaba de ser eleita Vereadora em
Niterói.
Felizmente, as eleições de 2020 trouxeram um elemento de mudança nas Câmaras de Vereadores: mais
mulheres eleitas, mais negros e negras, mais mulheres trans — não só mulheres trans —, como a Erika Hilton. A
mulher mais votada de São Paulo é uma mulher trans.
Ao condicionar a legislação ao sexo feminino, considerando isso como um elemento biológico e não
considerando o tema da identidade de gênero, fica um vazio na lei. Esse vazio na lei faz com que haja a
possibilidade de que um juiz transfóbico ou alguém que tenha uma visão fundamentalista da realidade não
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proteja a vida das mulheres trans, não aceite como violência política o recebimento de um e-mail dizendo que
alguém vai matar uma pessoa, como aconteceu com a Duda. Além de violência política, isso é um caso criminal.
Aliás, quando se trata de violência política contra as mulheres, infelizmente, nós estamos acostumadas.
Todas nós já sofremos isso ao longo da vida — algumas mais, outras menos. A Talíria Petrone, nossa Deputada
Federal, é sempre atacada, ameaçada. Nós temos muitos casos entre nós. Talvez o mais emblemático seja o
assassinato da companheira Marielle, que já está há mais de 1.000 dias sem justiça e sem resposta.
A pergunta que eu devolvo à Deputada Rosangela é: ela acha que as mulheres trans não têm direito a
serem protegidas da violência política? Ao fim e ao cabo, esse é o debate.
O texto não traz nenhuma palavra que cause divergência entre nós. Houve todo um cuidado da Relatora
para cuidar de todas as minúcias, de toda a condição de peculiaridade que temos entre nós, de não utilizar
palavras que nos diferenciem. "Em razão de ser mulher" não nos diferencia, Deputada Rosangela. "Em razão de
ser mulher", eu acho, deveria nos unificar.
Eu acho muito grave que V.Exa. se refira à nossa emenda como uma covardia. Eu acho que covardia é não
querer proteger a vida das mulheres trans e não dizer isso claramente. Eu espero que V.Exa. retire essa palavra.
Eu conheço V.Exa. e acredito que tenha ocorrido uma interpretação equivocada de V.Exa., porque eu acho que
todas nós queremos que todas as vidas sejam protegidas. Mas nós precisamos colocar isso num texto legal, para
não haver um vazio que permita que a Duda não seja protegida por essa lei; que a Benny não seja protegida por
essa lei; que a Vereadora mais votada de Aracaju não seja protegida por essa lei; que a Erika Hilton, a mulher
mais votada de São Paulo, não seja protegida por essa lei. É só isso o que a bancada do PSOL pede.
A emenda foi apresentada agora de manhã. Como era uma emenda simples, a Relatora prontamente a
acolheu. Eu acho que a Deputada Angela Amin nos recebeu ali na hora, viu que era uma emenda simples e a
acolheu.
V.Exa. sabe que nós sempre temos a maior tranquilidade ao construir o diálogo com as colegas antes.
Temos toda a tranquilidade. Eu acho que as palavras que V.Exa. colocou foram muito equivocadas e quero fazer
um apelo ao Plenário, a fim de que a Câmara dos Deputados não sinalize para o resto do Brasil que as mulheres
trans não precisam de proteção.
Todas as mulheres importam, também as mulheres trans.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. RICARDO BARROS (Bloco/PP - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Eu quero saudar esta Mesa
de lideranças femininas que tocam esta pauta: Deputadas Margarete, Dorinha, Soraya, Carmen, Erika.
Quero dizer que é importante esta pauta de hoje. A bancada feminina solicitou muitos projetos, e a
Liderança do Governo fez o possível para apoiá-los, pelo menos na sua grande maioria.
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Eu desejo sucesso nas votações. Que V.Exas. possam demonstrar às mulheres do Brasil a importância de têlas aqui como suas representantes!
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Ricardo Barros.
Eu gostaria de fazer um registro e um reconhecimento pela sua atuação como Líder do Governo. No
momento em que se predispôs, reuniu toda a equipe e chamou os representantes para que pudéssemos avançar
nessa pauta e superar as divergências.
Então, fica registrado o reconhecimento da bancada feminina — estou falando ao lado da nossa
coordenadora, a Deputada Dorinha. Parabenizo V.Exa.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação o substitutivo oferecido pela Relatora da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ao Projeto de Lei nº 349, de 2015, ressalvados os destaques.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF) - Peço a palavra para orientar.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Com a palavra a Deputada Erika Kokay.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidenta, eu faço minhas as
palavras da Deputada Fernanda Melchionna.
Nós temos um crescimento imenso e um reconhecimento do povo brasileiro dos direitos das pessoas trans
— direito de viverem uma humanidade, direito de terem liberdade, direito de terem respeitada a sua identidade
de gênero, que é fundamental para que as pessoas possam ser vistas como são.
Como negar essa condição se temos uma legislação que está falando de violência política de gênero? As
violências que atingem a população brasileira sempre carregam a violência de gênero. Há uma violência de
gênero presente na atuação política, não apenas nas candidaturas como também nos mandatos. Excluir as
mulheres trans?! Excluir as mulheres trans seria como se este projeto estivesse permitindo que as mulheres trans
fossem vítimas de violência.
Eu quero dizer que nós somos favoráveis à proposição, mas que nós estamos de pleno acordo que é preciso
uma legislação que não discrimine as pessoas trans, que não permita a violência política contra as mulheres
trans.
Portanto, fechamos com o apoio incondicional à emenda apresentada pelo PSOL.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Deputada Soraya, posso fazer uma proposta de encaminhamento?
Eu quero saber se vai haver orientação por bancada ou se vamos seguir o mesmo rito, com o "sim" para o
texto principal, e fazer o destaque de orientação na emenda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Exatamente.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Se vamos fazer isso, não precisa haver orientação agora no texto
principal. Faremos isso na apreciação das emendas, quando eu quero, inclusive, usar o tempo de Líder.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Perfeito.
Nós vamos fazer desta forma: "sim" no encaminhamento do conteúdo do relatório, exatamente seguindo
essa proposta de V.Exa.
Na apreciação das emendas, eu acho muito importante que cada partido possa se manifestar.
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP) - O PSL aprova.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Nós vamos colocar a orientação "sim" para todos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação.

(VIDE DOCUMENTO Nº 16 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO.
Estão prejudicadas a proposição inicial e as apensadas, ressalvados os destaques.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Destaque de Bancada nº 1.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, I, e § 2º, combinado
com o art. 117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para
votação em separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral), incluído pelo art. 4º do Substitutivo oferecido em Plenário ao PL 349/15,
com vistas à sua supressão.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020
Deputado Paulo Ganime
Líder do NOVO
Para encaminhar o requerimento, convido o Deputado Marcel van Hattem. (Pausa.)
Com a palavra a Deputada Adriana Ventura.
A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP. Sem revisão da oradora.) - Primeiramente, eu gostaria de
parabenizar as Autoras, na pessoa da Deputada Rosangela Gomes, por quem eu tenho grande apreço — espero
que ela se recupere logo —, e na pessoa da nossa Relatora, a Deputada Angela Amin.
Eu gostaria de dizer que este projeto tem vários pontos positivos, na medida em que garante os direitos de
participação política da mulher, conferindo sempre importância às declarações da vítima nos casos de violência
política. Achamos que o texto, inclusive, teve muitos pontos positivos. Foram retiradas do Projeto de Lei nº 4.963,
de 2020, as partes que só poderiam ser tratadas por lei complementar, porque diziam respeito à criação de
competência para o TSE e para a Justiça Eleitoral, e por proposta de emenda à Constituição.
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Há vários pontos bons em defesa das mulheres. Inclusive, o substitutivo, além de trazer pontos importantes
para o combate à violência contra as mulheres, aprimorou vários aspectos de técnica legislativa, redirecionandoos para os diplomas legais pertinentes. Consideramos tudo isso de grande relevância.
No entanto, alguns pontos do substitutivo podem não ser tão positivos, apesar do mérito. Eu tentei contato
com a Deputada Angela Amin hoje, mas infelizmente, devido ao tempo, porque foi em cima da hora, não
conseguimos chegar a um acordo, nem ela conseguiu falar com as Autoras.
Na nossa visão, apesar do mérito do projeto, criou-se o crime de assédio a candidata ou detentora de
mandato em razão da condição de mulher — é isso o que fala o art. 326-B. O crime pode levar a excessos, na
medida em que se aplica também a debates dentro do plenário, onde a nossa Constituição garante imunidade
por opinião e voto aos Parlamentares. Consideramos que a redação é ambígua e dá margem a que Parlamentares
do gênero feminino utilizem-se da tipificação desse crime para constranger debatedores em plenário.
Então, para evitar excessos, colocamos este destaque. Continuamos com a preocupação de que esse artigo
possa realmente limitar, de alguma forma, a liberdade de expressão e a liberdade política na formação de opinião
no Congresso. Isso poderia ser excessivo.
E impõe-se reclusão. Nós acreditamos que os casos de abuso devem ser devidamente apurados pelo
Conselho de Ética de cada Casa Legislativa. Não entendemos que a pena de reclusão seja a melhor solução para
resolver essa problemática, porque deve haver uma proporcionalidade.
Eu parabenizo a nossa Relatora e encaminho este destaque.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu quero orientá-los antes de passar a palavra a V.Exas.
Trata-se de um destaque de texto. É a emenda apresentada. Quem concorda com o que está propondo o
NOVO, que é destacar o texto, vai votar "não". Quem mantém o acordo firmado entre os partidos, mantendo o
texto original, vota "sim".
Deputada Margarete Coelho, eu indago a V.Exa., neste momento, como encaminha o PP. Aproveito para
pedir a V.Exa. que também faça a orientação pelo Governo.
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, o
Progressistas encaminha o voto "sim", pela manutenção do texto do substitutivo originário da Relatora. Esse foi o
acordo feito.
Eu gostaria de aproveitar o momento para dialogar tanto com a Deputada Fernanda Melchionna, do PSOL,
quanto com a Deputada Rosangela Gomes.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada, não quero interrompê-la, mas a emenda do
PSOL é a próxima.
Este é um destaque do NOVO.
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI) - Desculpe-me, Sra. Presidente. Muito obrigada.
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Quanto à possibilidade de, a partir da tribuna, praticarem violência política contra a mulher no discurso, é o
que mais temos visto nesta Casa. Se retirarmos essa possibilidade, iremos esvaziar completamente esse
dispositivo.
É aqui nesta Casa que, muitas vezes, sofremos violência política, quando nos tiram a fala, quando
interrompem a nossa fala, quando usam a tribuna, por exemplo, para criar neologismos e novas construções
verbais para agredir as mulheres.
É claro que as prerrogativas que nós temos como Parlamentares se estendem à manifestação de opinião.
Jamais uma opinião pode resvalar em violência política contra as mulheres. Nós entendemos que este destaque
esvaziaria isso.
Eu acho o mandato da Deputada Adriana brilhante e tenho um enorme apreço pelo trabalho que ela faz
nesta Casa. Entretanto, se deixarmos aberta a possibilidade de que, a partir da tribuna, possam agredir as
mulheres, possam limitá-las, possam até mesmo inviabilizar o exercício do mandato, ocorrerá violência política.
Não temos essa prerrogativa. As prerrogativas que nós temos não são tão elásticas.
Portanto, nós encaminhamos contra o destaque do NOVO, exatamente para manter o texto originário,
tendo em vista que está exatamente nesse ponto todo o fulcro do nosso projeto de lei, que visa tipificar a
violência contra a mulher, extremamente invisibilizada até este momento.
Para que nós tenhamos o debate e a efetividade desse projeto de lei, encaminhamos contra o destaque do
NOVO.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PT, Deputada Erika Kokay? (Pausa.)
Como orienta o PSL, Deputado General Peternelli?
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSL, Sra. Presidente,
compreende todo esse aspecto da defesa da mulher e se envolve nisso.
A preocupação que a bancada está discutindo é exatamente a seguinte. Há poucos minutos, houve uma
discussão entre duas Parlamentares. Se uma delas fosse homem, talvez pudesse se enquadrar neste novo artigo.
Reparem que talvez possamos perder essa liberdade de discutir sem entrar no mérito da discussão, como
ocorreu. Se for de sexo oposto, poderá ser enquadrado nesse item.
Portanto, sempre no intuito de defender a mulher, o PSL vai liberar a bancada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PL, Deputada Christiane de Souza
Yared? (Pausa.)
Como orienta o MDB? (Pausa.)
Como orienta o PSD, Deputado Joaquim Passarinho?
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O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, nós
reconhecemos a importância da emenda do NOVO, mas o PSD mantém o acordo firmado para que pudéssemos
votar hoje todos esses projetos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PL, Deputada Christiane de Souza
Yared?
A SRA. CHRISTIANE DE SOUZA YARED (Bloco/PL - PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PL orienta
"sim", conforme o acordo que nós fizemos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSDB? (Pausa.)
Como orienta o PSB, Deputada Lídice da Mata? (Pausa.)
Como orienta o PDT, Deputada Silvia Cristina? (Pausa.)
A SRA. LÍDICE DA MATA (PSB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, o PSB é contra o
destaque do NOVO, pois considera que não há nenhum risco entre um debate aprofundado no Parlamento e
ofensas que possam ser dirigidas às mulheres, ataques que visem inclusive à sua desmoralização na condição de
mulher.
Portanto, o PSB encaminha contra o destaque do NOVO.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PDT, Deputada Silvia Cristina?
A SRA. SILVIA CRISTINA (PDT - RO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente Soraya Santos, o PDT
vota "sim", pela manutenção do texto, conforme o acordo que toda a bancada, especialmente a feminina, fez.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o DEM, Deputada Professora Dorinha
Seabra Rezende?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O
Democratas mantém o texto.
Por isso, vota "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Solidariedade? (Pausa.)
Como orienta o PTB? (Pausa.)
Como orienta o Podemos? (Pausa.)
Como orienta o PSOL, Deputada Sâmia Bomfim?
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Boa tarde, Deputada Soraya
Santos.
O PSOL orienta "sim". Nós achamos muito importante manter a violência política como parte dos crimes
eleitorais, assim como consta no relatório que foi apresentado.
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Não é possível retroceder em algo tão básico. Além de garantir a proteção das mulheres que entram na
política, precisamos garantir que os partidos e os políticos que tenham essa prática também possam ser
devidamente punidos.
Por isso, votamos "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSC? (Pausa.)
Como orienta o Republicanos, Deputado Luizão Goulart?
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, o
Republicanos encaminha "sim", em favor do acordo costurado com diversos partidos.
Eu acredito que o relatório foi muito bem feito pela Deputada Angela Amin.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSC? (Pausa.)
O SR. PEDRO LUCAS FERNANDES (Bloco/PTB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PTB orienta
"sim", Presidente Soraya Santos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Pedro Lucas Fernandes.
Como orienta o PCdoB, Deputada Perpétua Almeida? (Pausa.)
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada Soraya Santos, a
Deputada Perpétua Almeida está com problema de conexão e me pediu que orientasse pelo PCdoB o voto pelo
acordo, o voto "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Jandira.
Como orienta o Cidadania, Deputada Carmen Zanotto?
A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O Cidadania orienta
"sim", pelo cumprimento do acordo realizado.
Permita-me saudar a nobre Deputada Angela Amin pelo seu relatório e saudar a Deputada Rosangela
Gomes, desejando-lhe todas as melhoras.
A partir do texto da Deputada Rosangela Gomes e dos demais textos apensados — da Deputada Cristiane
Brasil, da nobre Deputada Margarete Coelho, do qual tive a oportunidade de ser coautora —, quero dizer que saí
de um processo eleitoral e sei exatamente como dezenas de mulheres se sentem. Todos sabem o que foi a última
eleição no que diz respeito à violência contra a mulher. Tenho certeza de que alguns fatos não teriam ocorrido se
fossem homens na disputa. Vivi isso disputando uma eleição com seis candidatos homens na minha cidade.
Faço a minha homenagem à nobre Vereadora Ana Lucia Martins, a primeira mulher negra eleita no
Município de Joinville. Na pessoa dela, homenageio todas as mulheres que viveram e vivem a violência política.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada.
Como orienta o NOVO, Deputado Marcel van Hattem?
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O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, reforçando
o brilhante argumento da Deputada Adriana Ventura e reforçando que, obviamente, somos contra qualquer tipo
de violência política, seja contra a mulher, seja contra qualquer pessoa, nós orientamos, para manter o destaque,
"não" ao texto.
Eu já sofri violência política muitas vezes — muitas vezes —, inclusive de muitos que demagogicamente
hoje dizem ser contrários. Eu entendo que, quando isso acontece entre Parlamentares, a própria Constituição
define que é o Conselho de Ética que cuida do caso. Entendo que é inconstitucional mandar para a cadeia alguém
que cometa esse tipo de violência, que não deve ser cometida e que nós repudiamos. Mas não é essa a
tipificação. A Constituição dá ao Conselho de Ética essa prerrogativa. Nós precisamos seguir aquilo que diz a
Constituição.
Por esse motivo também, Sra. Presidente, quero reforçar o argumento do Partido Novo, que tem
trabalhado pela descriminalização dos crimes de injúria, por exemplo. Entendemos que é algo que deve ser
tratado na área cível, com toda a responsabilidade, mas não podemos continuar deixando que muitas
arbitrariedades tantas vezes ocorram.
Por isso, o NOVO orienta "não" e pede a atenção de todos os demais Líderes partidários, para que também
façam a mudança de orientação, se assim julgarem conveniente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Marcel.
Como orienta o PT, Deputada Erika Kokay?
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, este destaque é uma
permissão para que, das tribunas deste Parlamento, os Parlamentares que disseram que iriam honrar a
Constituição, uma Constituição que é trançada com os fios da dignidade humana, possam cometer violência
política de gênero.
Este destaque quer modificar o texto para permitir, talvez sob o manto da imunidade parlamentar de
opinião, que as pessoas possam proferir ataques; que nós possamos ser chamadas de histéricas por termos
posições contrárias; que um Parlamentar possa subir a uma tribuna e dizer que outra Parlamentar não merece
ser estuprada, como se estupro fosse um prêmio. Não! Este Parlamento não pode permitir que aqui tenhamos a
liberdade de cometer crimes. É crime! Homofobia é crime! Sexismo, machismo, esse tipo de ataque e essa
violência de gênero são crimes! Isso tem que ser tratado como crime. Racismo é crime! Isso não é opinião, isso é
crime! Isso é crime e tem que ser reconhecido enquanto tal.
Por isso, o PT, sem nenhuma dúvida, vota "sim" ao texto.
A tribuna, o mandato, o paletó, a gravata não dão o direito de que se professem ataques, crimes e
violências de gênero.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada.
Como orienta o Avante, Deputada Leda Sadala?
A SRA. LEDA SADALA (Bloco/AVANTE - AP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Boa tarde, nobre
Presidente Deputada Soraya Santos.
Boa tarde, Parlamentares brasileiros.
O Avante, com certeza, orienta "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Patriota? (Pausa.)
Como orienta o Partido Verde, Deputado Enrico Misasi?
O SR. ENRICO MISASI (PV - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente Soraya Santos, o Partido
Verde encaminha o voto "sim", pela manutenção do acordo e do texto.
Eu queria deixar um registro de uma posição pessoal, evidentemente não pela matéria que está sendo
tratada, mas muito mais pela forma.
Desde quando começou a pandemia, eu tenho dito que não devemos trazer diretamente ao Plenário
matérias que alterem o Código Penal. Mexer no Código Penal é mexer na distribuição da proporcionalidade moral
na sociedade. É algo que tem que ser feito com cautela, com muita discussão. A liberdade, no final das contas,
depende da clareza da lei. Quando se trata de tipos penais abertos, que deixam margem à definição do juiz, é
difícil termos segurança para votar.
Após expor essa pequena posição pessoal, por maioria, encaminhamos o voto "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Enrico Misasi.
Como orienta a Maioria? (Pausa.)
Como orienta a Minoria, Deputada Jandira Feghali?
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente Soraya Santos, eu
compreendo que esta emenda fere o texto numa questão muito importante. Determinar uma tipificação e não
definir a penalização é não tipificar.
Na verdade, a violência política tem sido gradativamente crescente; tem sido cada vez mais grave; tem
impedido, inclusive, que as campanhas se desenvolvam com tranquilidade, que os mandatos se desenvolvam
com tranquilidade; e tem interferido nos resultados eleitorais, na democracia brasileira.
É importante que a penalização aconteça de forma dura, para que, de fato, se intimide a violência política.
Por isso, é importante manter o texto.
A Minoria encaminha "sim" ao texto.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta a REDE, Deputada Joenia Wapichana?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Boa tarde, Deputada
Soraya Santos.
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Quero parabenizar todas as mulheres da bancada feminina que trabalharam nas várias proposições.
Deveríamos, há muito tempo, ter avançado nessa pauta. Esse projeto que trata de medidas para combater a
violência política de gênero tem que ser defendido, de forma positiva, não somente pelas mulheres, mas por
todos.
Dessa forma, a REDE vai orientar "sim", para manter o texto, porque entende que é preciso avançar. Nós
precisamos, cada vez mais, estar inseridas nesses espaços de tomada de decisão, de forma segura, para enfrentar
qualquer tipo de violência que possa querer nos barrar ou nos impedir de exercer a política, que também é
espaço das mulheres.
Há muito tempo, deveria existir essa lei para proteger as nossas vidas.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Joenia Wapichana.
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, o Podemos orienta
"sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O Podemos orienta "sim".
Eu recebi uma mensagem e acredito que posso colocar a orientação "sim", por acordo de Lideranças no
início da legislatura, para os projetos que estamos citando.
Eu gostaria que fosse colocado o encaminhamento "sim" para os demais partidos que me enviaram
mensagem, mantendo o acordo.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação.

Art.326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por
qualquer meio, candidata a cargo eletivo, ou detentora de mandato eletivo,
utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor,
raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou
desempenho de mandato eletivo.
Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em um terço, se o crime é cometido
contra mulher:
I – gestante;
II - maior de sessenta (60) anos;
III – com deficiência.”

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
MANTIDO O TEXTO.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Destaque nº 2.
Requeiro, nos termos do art. 161, inciso II, e § 2º, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, destaque para votação em separado da Emenda de Plenário
nº 2, oferecida ao PL 349, de 2015.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Deputada Sâmia Bomfim
Líder do PSOL
Para encaminhar o requerimento, eu convido a Deputada Sâmia Bomfim.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Sem revisão da oradora.) - Boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados.
A emenda que o PSOL propõe é uma correção na redação. Inclusive, como a Deputada Fernanda
Melchionna já havia apresentado, nós propusemos que essa correção na redação fosse feita já no texto da
matéria votada. Infelizmente, não foi possível. Mas nós mantemos o nosso destaque.
Nós queremos que a correção seja feita para substituir o termo "sexo feminino" por "violência contra a
mulher", porque, da forma como está expressa, essa legislação acaba não protegendo todas as Parlamentares do
Brasil. Por uma interpretação equivocada, ultrapassada, preconceituosa e violenta, acaba não considerando as
mulheres trans, que hoje, felizmente, depois de muita luta, depois de terem sobrevivido a todo tipo de exclusão,
de marginalização e de violência, conseguem ocupar as cadeiras das Casas Legislativas do Brasil — e conseguem
ocupar muito bem esses espaços.
Erica Malunguinho foi a primeira Parlamentar trans eleita no Brasil. Erika Hilton, recém-eleita Vereadora
aqui na cidade de São Paulo, foi a mulher mais votada do País. Linda Brasil foi a mulher mais votada de Sergipe.
Duda Salabert foi recordista de votos em Belo Horizonte. Estamos falando de mulheres que têm
representatividade, têm legitimidade e carregam consigo a história de tantas outras que, infelizmente, ficam para
trás e não conseguem sequer almejar estar nesses espaços, produzindo legislação de igual para igual, porque a
violência sistêmica transfóbica as exclui dessa possibilidade.
A expectativa de vida de uma pessoa trans, em nosso País, é de 27 anos. Em sua maioria, são expulsas de
casa, são expulsas das escolas, não conseguem vagas nos locais de trabalho; e 90% delas precisam se prostituir
para ter algum tipo de atividade remunerada para sobreviver. São vítimas sistematicamente de violência.
Não é possível que o nosso Parlamento vai impor mais essa violência: que elas não possam ser protegidas
por esta lei, depois de terem passado por tanta adversidade.
Aqui eu gostaria de fazer uma reflexão para os Deputados que já estão há mais tempo nesta Casa. O Sr.
Eduardo Cunha, que foi Presidente da Câmara dos Deputados, por uma manobra regimental, retirou a
possibilidade de essas mulheres serem também protegidas pela Lei do Feminicídio. O que aconteceu? Depois a
Justiça, por meio do Supremo, corrigiu essa injustiça.
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Se este destaque for derrotado, é exatamente isto o que vai acontecer: nós vamos judicializar e, mais uma
vez, vamos vencer, porque não é possível que sigam reproduzindo e perpetuando a violência transfóbica neste
País.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Orientação de bancada.
Como orienta o PT, Deputada Erika Kokay? (Pausa.)
Como orienta o PSL?
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSL compreende bem
a argumentação e entende que, para alguns Parlamentares, essa é uma questão de convicção.
Por isso, a bancada do PSL libera os Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PP, Deputada Margarete Coelho?
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, o
Progressistas orienta "sim" ao texto originário da Relatora, a Deputada Angela Amin, que fez todo um esforço de
construção.
Ao mesmo tempo, gostaríamos de esclarecer que votamos "sim" porque, na questão eleitoral — nós
estamos falando especificamente de violência política —, o gênero é autodeclarável. Entendemos que deixar a
condição "sexo feminino" consegue abrigar aquilo que a hermenêutica já diz hoje, aquilo que a jurisprudência já
diz hoje: onde se lê "sexo", pode-se ler "gênero" também.
Então, não há dificuldade e não estaríamos excluindo nenhum grupo, nenhum segmento em razão da sua
condição de sexo ou da sua condição de gênero.
Muitas vezes, aqui no Parlamento, nós temos que fazer opção por um texto médio. É este o apelo que faço
a todos e a todas: busquemos um texto médio e deixemos a dogmática e a hermenêutica preencherem esses
vazios. A nossa militância e o advocacy conseguem preencher essas lacunas.
Entendemos que, neste destaque, a preocupação maior do PSOL não está no texto — no texto, realmente,
não há problema — e, sim, num apêndice do texto, que é a justificativa. A justificativa é exatamente aquilo que a
dogmática vai dizer. A justificativa se prende mais em razões históricas da aprovação deste ou daquele
dispositivo. Nós, que lidamos com técnica legislativa, temos que ficar atentos a isso. Quanto mais nós explicamos,
quanto mais nós exemplificamos, mais restringimos um texto. O efeito colateral do texto pode ser exatamente
contrário ao que querem aqueles que hoje o defendem.
Então, o Progressistas orienta "sim", entendendo todas as razões que vieram ao debate, porque o texto
médio é em razão de sexo, e entendendo que a dogmática e a hermenêutica conseguirão suprir esses gaps.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Margarete, eu vou aproveitar o ensejo e fazer
um esclarecimento a todo o mundo.
Quem orienta no sentido da manutenção do texto encaminha "não".
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A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI) - Então, o Progressistas encaminha "não", contra o destaque e
a favor do texto.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - V.Exa. também está encaminhando pelo Governo, que
orienta "não", pela manutenção do acordo? É isso, Deputada?
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI) - É isso mesmo, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PL, Deputada Christiane de Souza
Yared?
A SRA. CHRISTIANE DE SOUZA YARED (Bloco/PL - PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PL também
mantém o acordo e orienta o voto "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o MDB? (Pausa.)
Como orienta o PSD, Deputado Joaquim Passarinho? (Pausa.)
Como orienta o Republicanos, Deputado Luizão Goulart?
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - Sra. Presidente, mais uma vez, eu peço a V.Exa. que abra o
microfone da Deputada Rosangela, para ela fazer a orientação, e já some o tempo de Liderança do Republicanos,
por favor.
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, o Podemos libera a
bancada.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Tem a palavra a Deputada Rosangela Gomes.
A SRA. ROSANGELA GOMES (REPUBLICANOS - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente,
se possível, eu gostaria de pedir a V.Exa. para usar o tempo de Líder mais à frente.
Quero dizer que nós vamos encaminhar pelo acordo que foi construído com a Relatora.
Respondendo à Deputada Fernanda Melchionna, eu gostaria de dizer que a respeito, mas há um acordo.
Esta Casa é democrática. Esta Casa se pauta pelo diálogo e não por jabutis. Nós, uma vez ou outra, nos
deparamos com cenas como esta.
Esta Casa é democrática. Esta Casa tem representações de vários segmentos. É preciso respeitar também o
nosso posicionamento. Eu não sou contra pessoas, eu sou conservadora. Isso não é segredo para ninguém.
Mesmo no meu conservadorismo, eu sempre respeitei todas as pautas, prezando pelo bom debate, respeitando
todos os limites.
Eu gostaria de pedir a todos os partidos que nos ajudassem a derrubar este destaque, para que nós
pudéssemos nos valer do acordo que foi feito, das conversas que tivemos com a Deputada Margarete, com a
Relatora e com a bancada.
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Por isso, Deputada Soraya, o Republicanos vai pedir votação nominal e vai manter o texto principal,
acordado e discutido com a Deputada Angela Amin.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Rosangela, eu estou concedendo neste
momento só o tempo de orientação de bancada.
O Republicanos orienta "não".
Como orienta o PSDB, Deputado Samuel Moreira? (Pausa.)
Como orienta o PSD, Deputado Joaquim Passarinho?
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSD mantém o
texto, voltando a falar que nós mantemos o acordo firmado.
Mantemos o texto da Relatora.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSDB, Deputado Samuel Moreira?
(Pausa.)
Como orienta o PSB, Deputada Lídice da Mata?
A SRA. LÍDICE DA MATA (PSB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, o PSB orienta
pelo acolhimento da emenda do PSOL.
Entendemos que o fato de a hermenêutica poder dar conta não nos impede de afirmar com compreensão
na lei. Temos todo o respeito e toda a admiração pela Autora deste projeto, mas achamos que é definidor o voto
em Plenário nesta matéria, que pode garantir a todas as mulheres, inclusive transsexuais, o direito de não serem
agredidas.
Dessa maneira, o PSB encaminha pelo acolhimento da emenda. Portanto, encaminha "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PT, Deputada Erika Kokay?
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PT não tem nenhuma dúvida de
que deve orientar "sim", pelo acolhimento da emenda.
Em Belo Horizonte e em Aracaju, duas mulheres trans foram as mais votadas. Isso é um reconhecimento, é
uma resposta da sociedade. O número de pessoas trans eleitas nestas eleições aumentou mais de três vezes. Isso
significa que a sociedade não permite mais essa transfobia, não permite mais a discriminação impune que se quer
impor.
Por que estas mulheres, a exemplo de Erika Hilton e de tantas outras que foram consagradas nas urnas, não
têm uma legislação que as proteja da violência de gênero? Isso é em nome de quê? Que acordo é esse que se faz
para excluir uma parte das mulheres deste País de uma proteção para que elas não sofram uma violência política,
que é a expressão tão aguda de uma lógica sexista, de um olhar colonial?
Por isso, nós somos favoráveis a que o termo seja "mulher" — mulher, mulher! —, para que nós possamos
abranger todas as mulheres deste País e possamos protegê-las de uma violência de gênero, que sempre está
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presente em todas as violências. Uma violência de gênero ou uma violência transfóbica é o que se busca construir
ao se negar esta emenda. Nós não vamos fazer qualquer pacto e qualquer acordo que permita violência de
gênero, violência contra a população trans, violência contra as mulheres trans deste País.
O PT vota, portanto, "sim" à emenda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Erika.
Como orienta o PDT, Deputada Silvia Cristina? (Pausa.)
Como orienta o DEM, Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O
Democratas vota para manter o acordo.
Eu acho importante ressaltar que o texto é amplo o suficiente e acolhe todas as diferenças. Na verdade, nós
estamos introduzindo e trazendo, inclusive, o combate à violência política, um tema que precisa ser enfrentado
no País.
Eu acho que o texto da Deputada Angela Amin, com as justificativas apresentadas pelas Deputadas, em
especial pela Deputada Margarete, contempla toda essa situação de desigualdade e enxerga a todas.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PDT, Deputada Silvia Cristina?
A SRA. SILVIA CRISTINA (PDT - RO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada Soraya Santos, o PDT
acolhe a emenda.
Nós dizemos "sim", até porque estamos realmente vivendo momentos de grande violência em todas as
áreas.
Nós votamos "sim", pelo acolhimento da emenda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Solidariedade? (Pausa.)
Como orienta o PTB? (Pausa.)
Como orienta o Podemos?
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Podemos libera a bancada, Sra.
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSOL, Deputada Sâmia Bomfim?
(Pausa.)
Como orienta o PROS? (Pausa.)
Como orienta o PSC? (Pausa.)
Como orienta o PSOL, Deputada Sâmia Bomfim?
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Obrigada, Deputada Soraya
Santos.
O PSOL orienta "sim".
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Esta nossa emenda visa corrigir um equívoco no texto apresentado, porque, da forma como ele se expressa,
pode gerar uma interpretação que não considere mulheres cis e mulheres trans como merecedoras de proteção
dessa legislação muito importante para o nosso País, que avança no sentido de combater a violência política
contra as mulheres.
Na minha defesa, eu citei algumas Deputadas e Vereadoras eleitas ou no exercício do mandato. Além de
serem eleitas e muito bem votadas, infelizmente elas são vítimas de violência todos os dias. Recebem e-mails,
ameaças e andam com escolta.
Por isso, é tão fundamental a nossa reflexão e decisão para que não haja nenhuma má interpretação sobre
o texto. Que elas possam ser consideradas e que não seja preciso, mais uma vez, que o Supremo corrija uma
inconsistência do Congresso Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Jandira Feghali, como orienta o PCdoB?
Já peço a V.Exa. o encaminhamento também pela Minoria.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Está bem. Até posso
encaminhar também pela Minoria, porque os partidos que a compõem — exceto a REDE, que ainda não falou —
já se posicionaram.
Deputada Soraya, nós vamos encaminhar pelo acolhimento da emenda.
Quero dizer que não há nenhuma ruptura de acordo nessa emenda. Em nenhum momento, nós
participamos de qualquer acordo que retirasse a palavra "mulher" deste texto.
Aliás, as palavras "violência contra a mulher" estão no conjunto do texto. Essa é uma expressão mais
abrangente e, segundo a técnica legislativa, mais ampla e protege melhor o conjunto das mulheres.
Identidade nada tem a ver com sexo biológico ou com orientação sexual. As mulheres trans podem ser
heterossexuais, homossexuais ou bissexuais. Nada tem a ver!
Quero aqui dar um testemunho, como Relatora da Lei Maria da Penha, que muitos juízes, dos milhares que
estão por aí, não atendem mulheres trans, não dão decisões a favor de mulheres trans quando são agredidas e
chegam quebradas e espancadas às delegacias e aos processos, porque são mulheres trans. A hermenêutica não
deu conta dessas mulheres quando são violentadas e chegam pedindo a Lei Maria da Penha.
Quero dizer, com todo respeito à Deputada Rosangela, quem eu respeito muito, minha colega Deputada do
Rio de Janeiro, da bancada evangélica, que a lei não se define pela visão da bancada evangélica, católica, budista
ou por qualquer outra religião. A lei é para todos. Então, nós precisamos definir as leis pela visão mais ampla de
sociedade. O Estado é laico.
Colocar "violência contra a mulher" é mais amplo e tecnicamente, do ponto de vista legislativo, muito mais
preciso. Não há nenhum acordo que retire a palavra "mulher".
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Portanto, acolher a emenda não é contra o acordo. Por favor, não nos acuse de estar rompendo qualquer
acordo no acolhimento desta emenda.
Estou usando os 2 minutos, Deputada Soraya, pelas duas Lideranças.
Dessa forma, a proteção das mulheres é muito mais precisa, e nós impedimos que qualquer juiz de primeira
instância ou qualquer delegado deixe de proteger qualquer mulher pela sua identidade.
É bom dizer que muitas mulheres trans já têm nome de mulher nos seus documentos. Isso está de acordo
com a Justiça, a OAB, toda a legislação brasileira e já está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Elas são
mulheres e têm que ser protegidas, independentemente de terem feito cirurgia ou não.
Então, por favor, vamos ser contemporâneos. Temos que ser um Parlamento do nosso tempo.
Por isso, a palavra "mulher" é muito mais adequada para estar no texto do que "sexo".
Se confiarmos na hermenêutica com a cabeça dos milhares de juízes que estão por aí, poderemos não
proteger as mulheres de fato.
Por isso, a emenda é mais adequada, não rompe nenhum acordo, apenas coloca a palavra "mulher". Eu
acho que isso faz com que a lei seja mais adequada, mais protetora e de fato avance, para tipificar a violência
política contra a mulher, o que já é uma imensa conquista no dia de hoje.
Então, tanto o PCdoB quanto a Minoria encaminham ”sim”.
No momento adequado, eu quero usar o tempo de Líder da Minoria, Deputada Soraya.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Com certeza, Deputada.
Como orienta o Cidadania, Deputada Carmen Zanotto?
A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O Cidadania orienta
”não”, pela manutenção do acordo, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Para orientação de bancada, tem a palavra o Deputado
General Peternelli.
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - A bancada do PSL
reestruturou, decidiu manter o acordo e orienta ”não”.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o NOVO?
Deputado Paulo Ganime, será a Deputada Adriana?
Deputada Adriana Ventura, como orienta o NOVO?
A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Olá, Deputada Soraya.
O NOVO vai orientar ”não” à emenda, vai manter o texto da Relatora e quer afirmar que tem muito
respeito às mulheres trans, mas eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui, Deputada Soraya.
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Na visão do NOVO — só quero justificar, já que ouvi alguns comentários que eu gostaria de esclarecer —,
não adianta criar este tipo penal, porque o respeito tem que ser para todos, para homens e mulheres. Temos que
combater a violência a todos, porque muitas ofensas são feitas contra homens e mulheres. E somos contra
qualquer tipo de ofensa.
Eu também gostaria de fazer uma afirmação e pedir a ajuda da bancada feminina. Por que criar mais uma
tipologia penal, se não temos prisão após condenação em segunda instância? Eu venho pedir ajuda, para que
pautemos e votemos a PEC 199, porque, além do racismo, que já foi dito que é crime e que precisa ser
combatido, como votado ontem, rachadinha também é crime, dinheiro na cueca também é crime.
Acho que a bancada feminina, como protagonista, tem que estar à frente e fazer com que esses temas
sejam combatidos e votados.
Muito obrigada, Deputada Soraya.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Adriana.
Como orienta o Avante, Deputada Leda Sadala?
A SRA. LEDA SADALA (Bloco/AVANTE - AP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O Avante orienta pela
manutenção do texto e ”não” à emenda, Deputada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Patriota? (Pausa.)
A SRA. SILVIA CRISTINA (PDT - RO) - Deputada Soraya Santos, é a Deputada Silvia Cristina, do PDT.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputada.
A SRA. SILVIA CRISTINA (PDT - RO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Está havendo alguma divergência
no partido, e eu quero fazer uma nova orientação liberando a bancada, por favor.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O PDT libera a bancada.
Deputado Enrico Misasi, como orienta o Partido Verde?
O SR. ENRICO MISASI (PV - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Partido Verde orienta pela
manutenção do texto acordado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta a REDE, Deputada Joenia Wapichana?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - A REDE vai acompanhar a
emenda do PSOL, orientando ”sim”, porque considera que é preciso avançar contra a violência política de gênero,
incluir e reconhecer as mulheres. É preciso reconhecer, e não negar. A situação do Brasil é que as mulheres estão
vulneráveis, tanto na questão da política quanto no acesso à política e aos direitos sociais. Temos que combater
qualquer tipo de violência, a começar com essa questão política.
Então a REDE vai orientar ”sim”, porque considera que precisamos urgentemente de uma legislação que
seja avançada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta a Maioria? (Pausa.)
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Como orienta a Oposição? (Pausa.)
O Governo já orientou.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação.
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Deputada Soraya, eu peço que a votação seja nominal e peço o
apoiamento de algum partido...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deixe-me fazer uma correção.
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - O Republicanos também pede votação nominal, Sra.
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Por favor, eu vou pedir a V.Exas. o seguinte. A Deputada
Rosangela Gomes e a Deputada Erika Kokay, desde o início da discussão da matéria, fizeram o pedido para que a
votação fosse nominal. A Deputada Erika Kokay já antecedia o pedido do PSOL, dizendo que faria o apoiamento a
essa votação. A própria autora do projeto também fez esse pedido. Então, neste momento, nós vamos abrir a
votação nominal.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está iniciada a votação.

Emenda de Plenário nº 2
Onde couber, substitua-se as expressões "em virtude de sexo", "em virtude de
seu sexo" e "em razão do sexo" por “em razão de a vítima ser mulher”.

A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Enquanto procedemos à votação, a Mesa vai esclarecer
alguns pontos.
Quanto ao item 1 da pauta, nós estamos retirando esse tema da presente sessão. Há um pedido da própria
Relatora, o qual a Presidência acolhe.
Também retiramos, a pedido da própria bancada feminina, o Projeto de Lei nº 3.344, de 2015, que é o item
5 da pauta, pois há uma divergência na bancada. Nós estamos acolhendo o pedido feito por todas as Deputadas
que estão aqui, neste momento.
Dando sequência aos trabalhos, nós iremos votar o item 2, que é o Projeto de Lei nº 9.382-A, de 2017.
Em seguida, vamos votar o item 7, que é o Projeto de Lei nº 123, de 2019.
Por último, nós vamos votar o item 6, que é o Projeto de Lei Complementar nº 238-B, de 2016, sendo que,
quanto a esse item 6, a Presidência vai esclarecer ao Plenário, às Lideranças, aos Srs. Deputados e às Sras.
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Deputadas que esse item também será submetido à votação nominal. O item 6 será o último projeto a ser votado
nesta manhã.
Antes de abrir a palavra a todos os Líderes que já solicitaram esse tempo, agradeço antecipadamente o
esforço conjunto na otimização do tempo, pois estamos chegando ao fim do ano legislativo e temos assuntos
muito importantes a serem votados. Esta Casa mais uma vez mostra o compromisso de realizar um esforço, ao
abrir mão do direito regimental de fazer encaminhamentos. Debatemos apenas os pontos divergentes, para, ao
fim da votação, usarmos o tempo da Liderança. Fica aqui o meu agradecimento a cada Líder que encaminhou no
sentido da busca do acordo.
Então, repito, estamos retirando o item 1 e o item 5.
Depois, na sequência, vamos votar o item 2, o item 7 e, por último, o item 6, sendo que, quanto a este
último, por se tratar de um projeto de lei complementar, é obrigatória a votação nominal.
Declaramos também que vamos encerrar...
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Só um momentinho, Deputada Soraya, porque há várias pessoas
que ainda não conseguiram votar.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Então, vamos aguardar mais um pouco.
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA) - Deputada Soraya.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado Joaquim Passarinho.
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA) - Gostaria de uma explicação, já que alguns Deputados
estão confusos.
Quem quiser manter o texto vota "não" à emenda, é isso?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Quem quiser manter o texto vota "não". Quem quiser
acolher a emenda proposta vota "sim".
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA) - Muito obrigado.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF) - Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputada Erika Kokay.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Primeiro, eu quero dizer que nós
mulheres Parlamentares estamos de branco hoje porque prestamos uma homenagem às sufragistas, às mulheres
que lutaram para que nós tivéssemos o direito de votar. Esse direito de sermos sujeitos do nosso próprio voto
nos era negado, como houve uma negação da nossa humanidade de várias formas. Este País já permitiu que os
homens pudessem castigar fisicamente mulheres e crianças.
Este País construiu a Lei Maria da Penha, que é uma lei completa, porque fala de prevenção, fala de
promoção, fala de responsabilização e fala de reparação também de políticas públicas. Portanto, estamos de
branco hoje não é à toa nesta pauta, para lembrar as sufragistas, para lembrar a nossa própria história. Quem
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quer nos arrancar a condição de termos noção da nossa história quer nos arrancar a humanidade, porque nós
seres humanos somos seres históricos.
Mas quero dizer que, neste momento, o voto da bancada do Partido dos Trabalhadores é a favor desta
emenda, para assegurar aquilo que já tem sido assegurado em tantas outras esferas. Nós já temos, inclusive, o
direito ao nome social, de as pessoas poderem se colocar como são.
Nós queremos homenagear todas as pessoas que lutaram para que sua identidade de gênero fosse
respeitada. Nós queremos aqui homenagear com o nosso voto as mulheres trans que foram eleitas nessas
últimas eleições.
E, em particular, quero falar de Regininha; quero falar de Lins, a primeira mulher negra a ser eleita em São
Borja, uma mulher trans; quero falar de Isabela; quero falar de Filipa; das mulheres do PT que foram consagradas
nas urnas, dentre tantas outras que foram eleitas, porque a sociedade refuta que nós ainda tenhamos o olhar
transfóbico e o olhar de não reconhecer as identidades de gênero que pulsam e que têm que ser respeitadas,
porque a nossa humanidade tem que ser respeitada.
Portanto, Deputada Soraya, estamos de branco, e não estamos de branco à toa, estamos de branco
lembrando as sufragistas.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Muito bem lembrado, Deputada Érika.
Confesso a V.Exas. que em relação a cada tema discutido aqui, a Presidência tem toda uma conduta de
isenção, mas ficamos tocadas ao lembrar. Esse realmente é um gesto nosso.
Vou dar mais 3 minutos e encerrar a votação.
Quero prorrogar a sessão por mais 1 hora.
Deputada Erika Kokay, a frase histórica das sufragistas tem muito a ver com o que nós estamos vivenciando
aqui neste plenário, Deputado General Peternelli. Quando perguntaram a uma das suas líderes se elas queriam
pregar a desobediência, a anarquia, com seus movimentos, com esse simbolismo de não violência, ela respondeu,
com muita tranquilidade: "Não, nós não queremos pregar a anarquia, nós não queremos nem desobedecer a lei.
O que nós mulheres queremos é justamente mudar a lei no sentido de paz, da não violência, contra a falta de
respeito aos direitos humanos". Este dia simboliza tudo isso.
Muito bem lembrado, Deputada Erika.
Concedo a palavra à Deputada Margarete Coelho. (Pausa.)
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF) - Deputada Soraya, antes de V.Exa. passar a palavra à Deputada Margarete,
eu gostaria de solicitar o tempo de Liderança do PT, durante esta votação, que será utilizado, na sua metade, pela
Deputada Luizianne Lins, autora de uma das proposições.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - V.Exa. está pedindo durante esta votação? Eu a iria
encerrar agora. Mas o tempo do PT vai ser usado todo, porque, para ser a metade, os dois Líderes têm que
utilizar o tempo em sequência.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF) - Eu vou dividir com a Deputada Luizianne Lins.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Neste exato momento?
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF) - Eu gostaria de utilizar este prazo...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Regimentalmente não dá.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF) - Então, eu utilizo agora. A Deputada Luizianne inicia.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Com a palavra a Deputada Luizianne Lins, nossa
guerreira, para uma Comunicação de Liderança, pelo PT. Logo após, encerraremos a votação.
A SRA. LUIZIANNE LINS (PT - CE. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, Deputada Soraya
Santos, primeiro quero saudar todas as companheiras, mulheres que fizeram esse esforço coletivo para estarmos
juntas, aprovando projetos de interesse das mulheres. Saúdo, em especial, V.Exa., Presidente; a Deputada Erika
Kokay, a quem nós nos solidarizamos pela bravura com que ela nos ensina todos os dias a enfrentar esse mundo
misógino; a Deputada Professora Dorinha, que, como Coordenadora da bancada, tem feito um trabalho
excelente; também a Deputada Jandira Feghali, a qual tenho muita referência. Falei dessas quatro, incluindo a
Deputada Soraya, porque, nas pessoas de V.Exas., quero me referir a todas nós que estamos de forma aguerrida
lutando contra o machismo cotidianamente.
O projeto de lei que nós apresentamos, que será apreciado no item 6, vem felizmente no dia de hoje,
quando nós comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esse dia foi exatamente construído numa
reação às monstruosidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler comandou o genocídio
de judeus e outras minorias nos campos de concentração. E ao que nós estamos assistindo hoje, em pleno 2020,
no Brasil, no desgoverno Bolsonaro? Infelizmente, nós estamos vendo a cada dia a morte, o genocídio da
população negra, da população indígena, da população de trabalhadores rurais.
Mas eu quero falar de uma violência específica, a violência contra as mulheres. O Brasil é um dos países que
mais matam mulheres, ou seja, além de exterminar a juventude negra, a população LGBTQ+, as lideranças rurais
e indígenas, nós somos um País ainda extremamente racista, machista e LGBTfóbico.
Segundo o Atlas da Violência de 2020, 4.519 mulheres foram assassinadas no ano de 2018, ou seja, uma
mulher é morta a cada 2 horas no Brasil, 68% delas são mulheres negras. Foram 263.067 lesões corporais dolosas
no ano de 2018, ou seja, enquadradas na lei Maria da Penha. E eu sei porque sou Relatora da Comissão Mista de
Combate à Violência contra a Mulher deste Congresso Nacional. Muitas vezes, o principal desafio de nós,
mulheres, é a primeira denúncia, porque são subnotificados todos esses dados e todas essas estatísticas.
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Se eu for fazer uma média, poderia dizer que uma mulher sofre violência doméstica física a cada 2 minutos
no Brasil. Durante esta minha fala, vamos ter pelo menos três ou quatro mulheres sofrendo violência.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, mais de 4.500 mulheres foram mortas,
caracterizando feminicídios qualificados pela delegacia que acompanha os casos. E ainda há isto, o delegado,
exatamente pelo machismo, muitas vezes não considera como feminicídio o crime que é praticado pelo excompanheiro, pelo companheiro, pelo marido, pelo amante, pelo namorado — infelizmente.
Mas, nesse ano de 2018, 1.206 mulheres foram assassinadas exclusivamente pelo fato de serem mulheres,
ou seja, nesse ano, só pelas estatísticas oficiais, uma mulher foi morta a cada 7 horas por sua condição de gênero,
pelo fato de serem mulheres – um aumento de 11% em relação ao ano anterior, 2017.
Nesse período da pandemia, não foi diferente. Nós tivemos, somente entre março e agosto deste ano de
2020, segundo monitoramento de redes e de mídias independentes, só o que deu publicidade, o que foi exposto,
497 mulheres assassinadas, ou seja, a violência sexual também está numa escala ascendente.
Batemos recorde em 2018 de mais de 66 mil mulheres violentadas sexualmente, ou seja, uma média de 180
crimes por dia. E, gente, em 81,8% desses casos, as vítimas eram mulheres, ou seja, podemos dizer que uma
menina de até 13 anos é estuprada no Brasil a cada 15 minutos.
Uma em cada quatro mulheres é vítima da chamada violência obstétrica, isto é, na hora do parto, ela
também sofre violência. Chegam muitas denúncias na nossa Comissão Mista de Combate à Violência contra a
Mulher sobre a questão da violência obstétrica. Portanto, seja no sistema de saúde público, seja no sistema
privado, somos vitimadas até na hora de parir.
Sem falar do que nós assistimos e que foi tão bem referendado no último debate, a que estou atentamente
assistindo, porque eu também fui vítima de violência política no processo eleitoral. Simplesmente um dos
adversários utilizou seu tempo de TV, porque ele tinha quatro vezes o meu tempo de TV, para me atacar 30 vezes
por dia durante 30 dias, com o objetivo de que eu não fosse para o segundo turno. Eu, que já governei Fortaleza,
fui eleita e reeleita em 2008 no primeiro turno, tive que passar por constrangimentos sistemáticos. Era
insuportável ligar a televisão, porque eram 30 comerciais durante 30 dias, todo dia.
Essa violência política também pegou a Manuela d`Ávila, a Marília Arraes, a própria Deputada Rosangela,
que falou há pouco, e tantas outras companheiras que disputaram eleições. Eu lidei com 11 homens disputando o
processo eleitoral. Nós não podemos deixar impunes essas violências.
O nosso projeto de lei propõe exatamente a inclusão de ações de combate à violência contra a mulher no
rol de exceções à suspensão das transferências voluntárias a entes da Federação inadimplentes.
Já fui Prefeita e sei que, quando um Município ou um Estado está inadimplente, ficam bloqueados os
recursos, as transferências voluntárias que o Governo Federal repassa a Estados e Municípios, ou seja, os entes
federados param de receber o dinheiro. Mas existem, na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 3º, as
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exceções a essa questão, que são exatamente as ações na educação, na saúde e na assistência social. O nosso
projeto tem como objetivo construir que os recursos do Governo Federal cheguem aos Estados e Municípios. Não
será mais desculpa dizer que o Município não está recebendo dinheiro, que o Estado não está recebendo
dinheiro, porque está inadimplente no CAUC. Assim, vai ser repassado, sim, e o Governo Federal tem que cumprir
o seu papel. Na prática, estamos falando, Deputada Soraya, Presidente desta sessão, de casa abrigo, de casa de
acolhimento, de centros de referência, da Casa da Mulher Brasileira, que é uma política fundamental do Governo
da Presidente Dilma, que, muitas vezes, está abandonada ou nem se deu mais continuidade a essa politica tão
importante.
Portanto, pedimos o apoiamento. Deverei me manifestar em apoio ao PL 238/16.
Termino dizendo o seguinte, nenhuma de nós pode mais sofrer qualquer forma de violência, seja a violência
física, seja a violência simbólica, psicológica, a violência sexual, a violência obstétrica, a violência política, que foi
caracterizada nessas eleições através de fake news, de ataques diretos, de ameaças de morte. Isso é inadmissível!
E nós estamos lutando — as mulheres desta Câmara Federal e do Brasil — para que cada vez mais a nossa voz
seja ouvida por todos os brasileiros, porque, nessa luta, nós temos que contar com todos e todas. A luta é nossa.
Esperamos que homens sensíveis a essa questão estejam do nosso lado. Vamos fazer valer a nossa máxima,
Deputada Soraya: "Mexeu com uma, mexeu com todas". É assim que nós devemos prosseguir. Infelizmente, as
mulheres que acham que não sofrem violência, seja qual for a forma de discriminação, é porque ainda não
compreenderam o machismo estrutural, que fez com que milhares de mulheres que lá atrás foram queimadas na
fogueira, agora sejam linchadas virtualmente, inclusive através de fake news.
Um grande abraço, Deputada Soraya. É um prazer enorme ver V.Exa. comandando os trabalhos de forma
efetiva e vigorosa, porque nós sabemos e nós podemos.
Quero abraçar todas as minhas companheiras Deputadas Federais desta Câmara Federal. Nós estamos com
saudades de estar perto de todo mundo, mas, infelizmente, a situação em que o desgoverno do "anti-Messias"
nos colocou vai fazer com que tenhamos que amargar ainda essa questão da pandemia por muito tempo, em
virtude do tratamento irresponsável que foi dado à doença.
Portanto, peço a todas, no momento adequado, apoio ao PL 238/16. Digo isso porque fui Prefeita e sei que
muitas ações nós queremos fazer e não podemos, se por acaso houver algum tipo de imbróglio em relação à
adimplência.
A partir de agora, com esse projeto aprovado, o combate à violência contra a mulher será parte das
exceções, ou seja, ele não poderá ter mais perda de continuidade, o recurso não mais vai poder deixar de ser
repassado. Com efeito, os recursos não vão poder mais deixar de ser repassados para os entes federados, Estados
e Municípios.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu vou pedir aos Líderes que se acalmem.
Deputado Lucas Vergilio, como orienta o Solidariedade?
O SR. LUCAS VERGILIO (Bloco/SOLIDARIEDADE - GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Solidariedade
encaminha o voto "não", Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Mais algum partido quer fazer orientação de bancada?
(Pausa.)
Está encerrada a votação. (Pausa.)
Resultado da votação:
SIM: 132;
NÃO: 308;
ABSTENÇÃO: 1.
REJEITADA A EMENDA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
(VIDE DOCUMENTO Nº 17 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)

A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:

(VIDE DOCUMENTO Nº 18 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)

DECLARAÇÕES DE VOTOS APRESENTADAS À MESA
(VIDE DOCUMENTO Nº 19 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)

A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como
se acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Deputada Soraya Santos, quero apenas lembrar que eu havia
pedido a inscrição como Líder há algum tempo. Eu não sei em que momento V.Exa. me dará a palavra.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Administrando, como V.Exa. tão bem o faz, o nosso
acordo é que, quando encerrarmos o último projeto, e faltam três, nós abriremos a palavra para todos os Líderes
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inscritos, de modo que possamos fechar o dia de hoje com uma pauta excepcional da bancada feminina. Nós
temos várias matérias, como a regulamentação do FUNDEB, ainda a serem enfrentadas.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Próximo item.
PROJETO DE LEI Nº 9.382-A, DE 2017
(DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 9.382-A, de 2017, que dispõe
sobre o exercício profissional e condições de trabalho do profissional tradutor, guiaintérprete e intérprete de Libras, revogando a Lei nº 12.319, de 1º de setembro de
2010; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação, com Substitutivo (Relatora: Dep. Professora Marcivania). Pendente
de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Há requerimento de retirada de pauta.
Consulto o Partido Novo, Deputado Paulo Ganime, sobre o requerimento de retirada de pauta, para saber
se podemos conduzir os trabalhos desta sessão. (Pausa.)
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente Soraya Santos, não
sei se o Deputado Paulo Ganime está no plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está.
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Mas este é um projeto pelo qual estou responsável.
Nós tivemos notícias de que seria enviado outro relatório referente a este PL hoje, fruto de um acordo da
Relatora com o Governo, e ainda não tivemos acesso a esse relatório. Ao texto que tivemos acesso infelizmente
somos bastante contrários. Se não houver uma amenização desse texto, manteremos o requerimento de retirada
de pauta.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputado Tiago Mitraud, foi feito, sim; houve um novo
texto. Estou registrando. Se V.Exa. não está com o texto, o que eu posso propor é inverter, puxar o item 7, se
todos concordarem, para que V.Exas. tenham acesso ao relatório final, e retornaríamos para o item 2.
Nós recebemos a informação na Mesa, Deputado Tiago, de que todos os partidos já tinham acesso, porque
está disponível.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Deputada, reforçando aqui a fala
do Deputado Tiago, eu entendo que esse não é um projeto da pauta feminina. Nós fomos bem condescendentes
até com a mudança de relatório no dia de hoje, até porque algumas mudanças foram bem positivas. A Deputada
Professora Dorinha melhorou bastante um dos textos que relatou, e nós acabamos cedendo. Mas o nosso acordo
de procedimentos é que não votemos relatórios novos que não tenham pelo menos 24 horas. E como esse não é
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um tema da pauta de hoje, eu entendo que não deveríamos abrir a exceção que abrimos para a pauta feminina
por conta do apelo que foi feito.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputado Paulo Ganime, esse texto já estava disponível
anteriormente. O que estamos tentando fazer neste momento é uma subemenda, na verdade.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou sobrestar o projeto, para dar tempo ao Deputado Tiago, para que ele
possa interpretar essa subemenda, que já está disponível para todos. Com isso, nós avançamos um pouquinho
mais na sessão.
Eu vou sobrestar o item 2 e chamar, ao mesmo tempo, o item 7 da pauta.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) – Item 7 da pauta.
PROJETO DE LEI Nº 123, DE 2019
(DA SRA. RENATA ABREU)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 123, de 2019, que altera a Lei
nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, para incluir os programas de combate e
prevenção de violência contra a mulher como modalidade de projeto apoiado pelo
Fundo Nacional de Segurança Pública e altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, autorizando o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública em
ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar. Pendente
de parecer das Comissões de: Defesa dos Direitos da Mulher; Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de
Cidadania. Tendo apensados os Projetos de Lei nº 1.610, de 2019, e nº 5.092, de
2019.
Para oferecer parecer ao projeto, pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania, tem a
palavra a Deputada Tabata Amaral.
A SRA. TABATA AMARAL (PDT - SP. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Boa tarde a todos e a
todas.
Cumprimento a nossa Presidente Soraya Santos e a nossa Coordenadora, a Professora Dorinha, e
parabenizo a nossa bancada pela articulação tão bonita.
É muito simbólico que nós finalizemos o ano com projetos tão importantes. Assim, passamos um sinal
muito importante para toda a sociedade, sobretudo em um ano tão difícil.
Antes de passar ao relatório, eu gostaria de parabenizar a Deputada Renata Abreu, autora do PL 123/19; a
Deputada Carmen Zanotto, autora do PL 1.610/19, que foi apensado; e a Professora Dorinha Rezende, autora do
PL 5.092/19, que também foi apensado.
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Como todas vocês sabem, nós tivemos avanços muito importantes no combate à violência contra a mulher,
desde a aprovação da Lei Maria da Penha. No entanto, ainda lidamos com números muito alarmantes, o que
mostra que ainda temos um longo caminho pela frente. Um exemplo é que durante a pandemia o feminicídio
cresceu, mas as denúncias diminuíram. E é importante ressaltar que de nada adianta termos uma lei no papel, se
a política pública não pode ser implementada, se ela não tem condições, inclusive financeiras, de ser
implementada e de proteger quem mais precisa.
Por isso, esse projeto de lei é tão importante, pois ele garante recursos em ações de combate à violência
contra mulher. O que nós trazemos no relatório é que tenhamos pelo menos 5% dos recursos empenhados no
Fundo Nacional de Segurança Pública investidos em ações de combate à violência contra mulher. Nós não
podemos aceitar menos do que isso. É inadmissível que agora nos digam que não podemos destinar pelo menos
5% dos recursos deste fundo para quase 30% da população feminina, mulheres, meninas. Estou falando de 30
milhões de brasileiras que relatam ter sofrido algum tipo de violência ou agressão.
Nós, mulheres, não podemos aceitar menos do que isso quando estamos falando do direito à vida.
Precisamos de mais recursos para políticas públicas de prevenção, de acolhimento, de segurança para as
mulheres, como casas de abrigo, Casa da Mulher Brasileira, medidas protetivas, Guardiã Maria da Penha, entre
tantas outras iniciativas muito importantes.
Antes de passar ao relatório, eu só gostaria de pedir o apoio de todos os Deputados desta Casa, homens e
mulheres, para que não tenhamos mais que lamentar a morte de mulheres com Pedrolina Silva, Leila Arruda,
Noelia Rodrigues, Diva Maria e tantas outras.
Passo agora à leitura do parecer e peço permissão para ir direto ao voto da Relatora.
"II - Voto da Relatora
- Pela Comissão de Direitos da Mulher.
As proposições em análise trazem importantes avanços para enfrentamento à violência contra a mulher.
Vários documentos internacionais abordam o enfrentamento à violência contra a mulher, tanto no espaço
público como privados — Recomendação Geral nº 19 de 2012 - ONU; Declaração e Programa de Ação de Viena de
1993, a Resolução 48/104 da Assembleia Geral da ONU de 20 de dezembro de 1993 - a Declaração para
Eliminação da Violência contra as Mulheres, entre tantas outras.
Inclusive, o dia 25 de novembro foi reconhecido como Dia Internacional para a Eliminação da Violência
contra as Mulheres por meio da Resolução 54/134, de 17 de dezembro de 1999.
No âmbito do sistema regional de direitos humanos, em 1994 foi aprovada a Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1994 - Convenção de Belém do Pará. Ela traz em
seu conteúdo que a violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais,
pois está relacionada com a histórica desigualdade entre homens e mulheres.
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Apesar de avanços institucionais sobre o tema, inclusive no Brasil, por meio da aprovação, em especial, da
Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) e da Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/15), os dados sobre a vitimização de
mulheres são estarrecedores.
Na edição de 2019 do Atlas da Violência, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram assassinadas, no País, 4.936 mulheres, ou seja, 13 vítimas a cada
dia. É o maior número apurado em 10 anos, com crescimento superior à média nacional. Enquanto a taxa geral
de homicídios no País aumentou 4,2%, a taxa restrita a mortes de mulheres cresceu 5,4%.
Também é importante ressaltar que a pandemia agravou os episódios e a severidade da violência contra a
mulher. Em 2020, os feminicídios e chamados de violência doméstica no 190 cresceram 1,9% e 3,8%,
respectivamente. Ao mesmo tempo, as denúncias nas delegacias caíram 9,9%, demonstrando que há, hoje, um
número alto de subnotificações.
No período entre 2012 e 2017, os homicídios fora da residência caíram 3,3%. Nada, porém, que nos anime:
foi apurado que, no âmbito doméstico, o número de mulheres que perderam a vida cresceu assustadores 17,1%.
Os crimes perpetrados com armas de fogo cresceram 28,7% na residência e 6,2% fora dela.
O assassino está, portanto, muito próximo da vítima, travestido na figura do marido, namorado ou parente
de seu convívio, o que nos autoriza a pensar que, na maioria, trata-se, realmente, de feminicídios, perpetrados no
limite da violência doméstica.
A maior das violências contra a mulher é específica e merece um atendimento prioritário e diferenciado por
parte dos gestores de políticas públicas de segurança. E para sua realização é necessária a garantia de recursos
para esta temática de forma a evidenciar seu caráter estratégico na agenda federal.
Ademais, o trabalho demonstrou o peso terrível da desigualdade, apontando que 75,5% das vítimas eram
negras. Entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de mulheres negras cresceu 29,9%; a taxa de homicídios de
mulheres não negras cresceu 4,5%.
Ou seja, ações de enfrentamento a esta chaga são urgentes e merecem ter toda a atenção deste
Parlamento, bem como o destaque de recursos específicos. Deve também estar claro no texto do Fundo Nacional
de Segurança Pública, bem como na Lei Maria da Penha, a destinação de recursos para estas iniciativas
específicas.
Sendo assim, votamos pela aprovação dos Projetos de Lei nº 123, 1.610 e 5.092, todos de 2019, na forma
do substitutivo anexo.
- Pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
É da alçada desta Comissão Permanente a análise de matérias relativas à violência urbana, à legislação
penal e processual penal do ponto de vista da segurança pública, assim como às respectivas políticas, na forma
do disposto no RICD (art. 32, inciso XVI, alíneas ‘b’, ‘f’ e ‘g’).
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Cumprimentamos as ilustres autoras pela preocupação em garantir recursos para ações específicas de
enfrentamento à violência contra a mulher.
Nada mais justo e necessário, portanto, que a adoção de outros mecanismos que permitem políticas
públicas perenes e contínuas para enfrentar estes crimes, que possuem características específicas.
Feitas essas considerações, votamos pela aprovação dos Projetos de Lei nº 123, 1.610 e 5.092, todos de
2019, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Direitos da Mulher.
- Pela Comissão de Finanças e Tributação
O Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) é fundo especial de natureza contábil, originalmente
instituído pela Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, mas atualmente regido pela Lei nº 13.756, de 2018, e
tem por objetivo garantir recursos para apoiar projetos, atividades e ações nas áreas de segurança pública e de
prevenção à violência, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Seus
recursos serão destinados, dentre outras finalidades, a: 'V - programas e projetos de prevenção ao delito e à
violência, incluídos os programas de polícia comunitária e de perícia móvel'; 'VIII - atividades preventivas
destinadas à redução dos índices de criminalidade'.
Em estudo feito pela Consultoria de Orçamento desta Casa, buscou-se identificar as programações
destinadas ao combate à violência contra a mulher. Não se identificou uma ação específica para essa finalidade,
mas verificou-se, entre os anos de 2013 e 2015, a existência de um Plano Orçamentário (PO). Trata-se do PO 0005
— Reaparelhamento de Unidades Especializadas no Atendimento à Mulher, no âmbito da ação orçamentária
20ID — Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de
Segurança Pública."
A tabela exibida no relatório apresenta a evolução dos valores nominais dessas programações, bem como
uma comparação com os valores totais do Fundo.
"Assim, vemos que há um montante grande de recursos autorizados para o referido Fundo, mas não há
visibilidade em iniciativas que garantam recursos para ações de enfrentamento à violência contra as mulheres,
que são 52% da população brasileira.
Assim, o projeto busca identificar na lei a destinação de recursos para ações de enfrentamento à violência
contra a mulher. Ademais, não aumenta a quantidade de recursos, mas garante a execução orçamentária e
financeira pelo Executivo Federal de programas e projetos com este enfoque.
Diante do exposto, e considerando a determinação do art. 9º da Norma Interna da CFT, de 29 e maio de
1996, somos pela não implicação da matéria quanto ao aumento de despesa ou à diminuição da receita da União,
não cabendo pronunciamento desta Comissão no tocante à sua adequação orçamentária e financeira.”
Passo, agora, à leitura do parecer que profiro pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
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“Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania pronunciar-se sobre a constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e mérito do Projeto de Lei nº 17, de 2019, consoante art. 24, inciso I, e art. 53,
inciso III, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
As proposições sob análise atendem aos pressupostos de constitucionalidade formal referentes à
competência da União para legislar sobre a matéria, bem como a iniciativa constitucional da proposição está em
conformidade com os art. 22 e 61 da Constituição Federal. Do mesmo modo, a proposição não afronta as normas
de caráter material constantes da Constituição Federal, tampouco os princípios e fundamentos que informam
nosso ordenamento jurídico.
No que diz respeito à juridicidade do projeto, tanto os projetos como o substitutivo adotado pela Comissão
dos Direitos da Mulher se consubstanciam em espécie normativa adequada, inovam no ordenamento jurídico e
não contrariam os princípios gerais do Direito. Também não há reparo a ser feito sob os prismas da efetividade,
coercitividade, inovação e generalidade da norma proposta.
A técnica legislativa empregada pelas proposições legislativas encontra-se de acordo com os ditames da Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 107,
de 26 de abril de 2001.
No tocante ao mérito da proposta, é de se ressaltar a sua conveniência e oportunidade.
Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa dos Projetos de Lei nº
123, 1.610 e 5.092, todos de 2019, bem como do substitutivo apresentado pela Comissão de Direitos da Mulher.”
Passo, agora, à leitura do substitutivo, conforme apresentado à Comissão dos Direitos da Mulher.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada, só para podermos otimizar o nosso tempo de
plenário, se V.Exa. quiser dispensar a leitura do substitutivo, pode fazê-lo, pois ele já está disponível. Se V.Exa. já
puder ir para a conclusão do voto, eu agradeço.
A SRA. TABATA AMARAL (PDT - SP) - Perfeito.
Com isso, concluo, então, e profiro o meu parecer favorável ao substitutivo, conforme foi apresentado, e
mais uma vez peço aos colegas Parlamentares que apoiem este projeto em sua integralidade.
Muito obrigada.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELA SRA. DEPUTADA TABATA AMARAL.
(VIDE DOCUMENTO Nº 20 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Agradeço a V.Exa., Deputada Tabata, essa Parlamentar
que veio como uma grande esperança para a juventude deste País, mostrando a importância de se voltar a
perceber que, por meio da política pública, nós podemos fazer modificações significativas na sociedade.
Presidente Rodrigo Maia, que chega ao plenário, eu abri esta sessão agradecendo a V.Exa. por esta pauta,
que é histórica.
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O dia de hoje nos preocupava muito, porque é o último dia de ativismo num movimento mundial de
combate à violência contra a mulher. Hoje também é um dia importante para os direitos humanos, do qual a
pauta feminina faz parte. Independentemente da formação de cada Deputada — seja na área econômica, seja na
área da educação, seja na área de assistência —, o que une as mulheres neste Parlamento, suprapartidariamente,
são justamente os direitos humanos, e V.Exa. nos concedeu a possibilidade de apreciar esta pauta nesta sessão,
que nós abrimos agradecendo a V.Exa.
Também agradecemos pela seleção dos projetos e pelo nível deles. Quando eu cheguei a esta Casa, em
2015, era impressionante, Deputada Professora Dorinha, o nível dos projetos que votávamos numa pauta
feminina. Deputada Erika, nós discutíamos, quando muito, requerimentos de urgência — que jamais foram
votados.
Quando nós fazemos uma sessão como esta e observamos o conteúdo e o viés dos projetos apreciados, que
transformam a sociedade e respondem aos seus anseios, percebemos claramente que este Parlamento não está
brincando, pois V.Exa. trouxe à tona temas importantíssimos a serem votados.
Neste momento, eu, já usando a palavra pela Mesa — porque V.Exa. me concedeu o privilégio de conduzir
esta sessão até aqui, o que muito me dignificou —, lhe agradeço mais uma vez, Presidente Rodrigo Maia — e
tenho certeza, Deputada Dorinha, de que estamos falando em nome de todas as mulheres —, por esta não ter
sido uma sessão de discussão de requerimentos de urgência, mas uma sessão de debate sério, com conteúdo
profundo, que responde ao clamor da sociedade.
Agora, sim, chamo V.Exa., Deputado Rodrigo Maia, para, se quiser, tomar assento à Mesa e concluir a
votação.
O SR. RODRIGO MAIA (DEM - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Eu só vou agradecer as suas
palavras e dizer que é muito importante vê-la presidindo a Câmara, com toda a competência exigida pelo papel
que exerce pela primeira vez na história da Câmara.
Espero que nós possamos sonhar, o mais breve possível, com uma mulher sendo eleita Presidente da
Câmara dos Deputados. Isso é muito importante. Se não acontecer agora, terá que acontecer daqui a 2 anos. O
Brasil precisa, o Brasil merece que as mulheres, pela primeira vez na história, se sentem nessa cadeira.
Também aproveito a oportunidade para informar que, na próxima quarta-feira, nós vamos votar a PEC que
eu já lhe prometi desde o meu outro mandato como Presidente da Câmara: a PEC que garante a participação das
mulheres em todas as Câmaras Municipais, em todas as Assembleias e, é claro, aumenta a participação delas no
Parlamento. (Palmas.)
Na quarta-feira, eu informo isso, para que todos os Líderes estejam cientes, trabalhem e conheçam o texto.
Com a sua aprovação, deixaremos de ter, ainda, mais de 900 Câmaras Municipais — é claro que esse número
diminuiu — sem a participação de uma mulher.
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Estou convencido disso. V.Exas. sabem que eu não estava. Talvez os meus 10 dias de COVID-19 tenham me
ajudado a refletir melhor sobre esse tema, assim como sobre a cota para negros, que o TSE resolveu, mas
deveríamos ter resolvido aqui.
Foi muito importante, pelo menos no meu Estado, o Rio de Janeiro, essa definição, para conseguirmos
distribuir melhor os recursos, ampliando o financiamento para candidaturas que, às vezes, ficavam sem
financiamento.
Tenho certeza de que a apreciação dessa PEC será uma votação histórica.
V.Exa., Deputada Soraya, trabalha há mais de 3 anos comigo. As Deputadas Margarete, Dorinha, Erika,
Raquel, todas as Deputadas, trabalham conosco esse tema, e nós vamos votá-lo.
Tenho certeza de que este Parlamento vai fazer história não apenas com essa votação, mas também com
outras, para que possamos, de fato, ter uma participação mais equilibrada, uma participação que faça com que a
sociedade esteja sempre mais bem representada no Parlamento brasileiro, nas Assembleias e nas Câmaras
Municipais.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Muito obrigada, Presidente. (Palmas.)
Essa salva de palmas de cada uma de nós é espontânea, e nós as damos a V.Exa. porque é muito difícil
determinados temas serem enfrentados.
V.Exa. terminará uma gestão em breve, mas está marcando sua história ao mostrar que o Parlamento
precisa trazer essas discussões aqui para dentro. Não dá mais para procrastinar a importância do Parlamento, em
qualquer circunstância, para ditar e dar voz à sociedade.
Assim também, a pauta feminina não ficou para trás. V.Exa. a conduziu junto com os Líderes, sob a batuta
da nossa Coordenadora, Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, por quem eu tenho uma particular
admiração em razão da forma ética com que ela conduz a nossa bancada.
Quero dizer também que, no que diz respeito à pauta feminina, nós estamos encerrando o ano em um nível
excepcional, como excepcional tem sido a sua gestão neste Parlamento, Presidente.
A discussão, por acordo de Líderes, nós vamos deixar de fazer neste momento.
Declaro, portanto, encerrada a discussão.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O encaminhamento é "sim" ao texto e ao relatório
apresentado pela Deputada Tabata Amaral, ressalvados os destaques.

HÁ SOBRE A MESA O SEGUINTE REQUERIMENTO DE DESTAQUE:

Senhor Presidente:
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Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, I, e §2º, combinado com
o art. 117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para
votação em separado do parágrafo 4º do art. 5º da Lei n. 13.756, de 2018, com a
redação dada pelo art. 2º do PL 123/19, com vistas à sua supressão.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2020

Deputado Paulo Ganime
Líder do NOVO

Em votação o substitutivo apresentado pela Relatora da Comissão dos Direitos da Mulher, o Projeto de Lei
nº 123, de 2019, ressalvados os destaques.
Orientação de bancada.
Por acordo de Lideranças feito há pouco, temos "sim" para todos no texto principal.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação.

(VIDE DOCUMENTO Nº 21 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO.
Estão prejudicadas a proposição inicial, as emendas e as apensadas, ressalvados, portanto, todos os
destaques.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Destaque de Bancada nº 1.
Senhor Presidente
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, I, § 2º, combinado com
o art. 117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para
votação em separado do § 4º do art. 5º da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação
dada pelo art. 2º do PL 123/19, com vistas à sua supressão.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Deputado Paulo Ganime
Líder do NOVO
Para encaminhar a favor, tem a palavra o Deputado Tiago Mitraud. (Pausa.)
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Eu vou encaminhar, Sra. Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado Paulo Ganime.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ. Sem revisão do orador.) - Obrigado.
Sra. Presidente, somos favoráveis ao PL. Entendemos, sim, que esse fundo destinado à segurança pública
deve ser, com certeza, usado também para combater a violência contra a mulher. Não temos nenhuma ressalva
quanto a isso, não temos nenhum problema quanto a isso.
A grande questão aqui está na definição de um percentual, primeiro, porque isso engessa o Orçamento.
V.Exa., os nossos colegas Deputados e todos os demais entendem que, regularmente, o NOVO vota contra
engessamentos no Orçamento que sejam definidos via leis ou até mesmo através da nossa Constituição. Mais
uma vez, somos contra um engessamento.
Além disso, entendemos que o Orçamento deve ser definido de acordo com as políticas públicas, em vez de
haver uma definição prévia desse percentual, que talvez seja até baixo. Pode ser que seja baixo, pequeno, perto
do que deveria ser. Mas pode ser também que, em algum momento, seja elevado. Nós entendemos que isso
deve ser definido regularmente, pontualmente, de acordo com as necessidades momentâneas. Isso vale para
esse tema e para qualquer outro.
Nós estamos indo no sentido de cada vez mais desindexar nosso Orçamento, desvincular nosso Orçamento,
dar mais liberdade orçamentária, e estamos indo no sentido contrário.
Mais uma vez, ressalto que o uso desse recurso para combater a violência contra a mulher tem todo o
nosso apoio e, por isso, somos favoráveis ao projeto de lei. Porém, engessar nosso orçamento, por mais que seja
para uma pauta superlegítima e superpositiva, vai contra aquilo em que acreditamos, até porque estamos
falando aqui de uma lei, e, uma vez que uma lei é definida, dificilmente ou com grande atraso, ela volta a ser
discutida, e é possível que, em algum momento futuro — eu sei que não é o caso ainda —, esse percentual,
qualquer que seja ele, seja pequeno demais ou mesmo grande demais.
Por isso, nós entendemos que isso tem que ser baseado na política pública, definido política pública a
política pública, caso a caso, cidade a cidade, Estado a Estado, e no nosso País, de acordo com o contexto. Isso
vale para este tema e vale para qualquer outro.
Por isso, o NOVO vota "não", para suprimir apenas o percentual do texto, garantindo que vamos ter
orçamento, sim, para esse tipo de política pública, mas não um percentual engessado, cujo impacto no futuro
não sabemos qual vai ser.
Obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado.
Para falar contra, concedo a palavra à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de fazer um apelo ao NOVO, destacando a importância desse projeto que foi
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apresentado com o objetivo de inserir no Fundo Nacional de Segurança Pública o combate à violência contra a
mulher.
Os números mostram que o Brasil não tem do que se orgulhar. O número de feminicídios e de casos de
violência cresce enormemente, e a inserção do combate à violência contra a mulher no rol das ações do Fundo
Nacional de Segurança Pública é muito importante.
Igualmente, quanto à inclusão dessa ação, eu gostaria de discordar do NOVO. Em um total de 100% do
Fundo, nós estamos pedindo que 5% sejam destinados ao combate à violência contra a mulher. Eu tenho aqui os
números, e eles mostram que, primeiro, o empenho de recursos do Fundo chegou, anualmente, no máximo ao
total de 70% — tenho estudos de 2016 até 2020.
Então, nós estaríamos falando de um percentual de 5% do que é empenhado na área da segurança pública.
Nós mulheres somos mais de 52% da população, e os números da violência mostram o quão essa violência
contra a mulher é significativa.
Todo o processo de debate deste tema foi tratado e discutido várias vezes com o Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos e também com o Ministério da Justiça, dentro das ações estabelecidas como
prioridade.
Portanto, faço este apelo pela inserção do combate à violência contra a mulher nas ações do Fundo,
porque, logicamente, assegurar este percentual significa dar concretude às ações que serão realizadas pelo
Governo no combate à violência contra a mulher.
Então, eu faço um apelo, porque, simbolicamente, estaríamos falando de um valor muito pequeno em
relação a todo o conjunto de recursos disponíveis do Fundo Nacional de Segurança Pública.
Somos mais de 50% da população, e eu não acho que isso seja engessar o Orçamento, mas dar visibilidade e
assumir um compromisso de País — um País que tem os maiores índices de violência contra a mulher no contexto
mundial.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Professora Dorinha.
Orientação de bancada.
Esclareço aos Deputados: quem quiser suprimir o texto vota "não"; quem quiser manter o texto vota "sim".
Como orienta o PT, Deputada Erika Kokay?
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PT vota com o texto.
Eu penso que é muito importante que nós entendamos a prioridade que tem a discussão do enfrentamento
à violência de gênero. Isso é muito importante.
Nós não vamos repetir fatos históricos, como a Revolução Francesa, em que a pauta feminista foi ignorada,
as feministas foram degoladas e avançou-se na Liberdade, Fraternidade, Igualdade. Ou nós avançamos na pauta
de gênero e arrancamos o compromisso de um percentual — ainda que seja um percentual mínimo — para que
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nós possamos fazer esse enfrentamento à violência, ou não avançamos nos direitos. E, quando os direitos estão
enfraquecidos, estão sendo açoitados, também a democracia fica ameaçada.
Portanto, nós entendemos que é fundamental manter o texto e assegurar um patamar mínimo, porque
esta não é uma discussão menor, mas uma discussão estruturante para a construção de uma sociedade com
cultura de paz.
Portanto, nós votamos favoravelmente ao texto e contra o destaque.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada.
Vamos fazer a orientação o mais rápido possível, Deputados.
Como orienta o PSL, Deputado General Peternelli?
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, o PSL,
preocupado com o Orçamento, está sempre buscando desengessar todos os orçamentos. Este é o foco. Este
projeto vai na contramão disso, além de dificultar a execução das políticas de segurança pública.
Quando se faz segurança pública, essa segurança é abrangente e, logicamente, inclui as mulheres. Separar
uma da outra não é muito simples. Portanto, o PSL, considerando esse aspecto e consultando todo o pessoal da
segurança pública e as mulheres, orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PP, Deputada Margarete Coelho?
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Excelência, orientamos
"sim".
Nós, o Progressistas, orientamos "sim", na convicção de que não há políticas públicas sem financiamento.
Destinar uma pequena parcela, uma parcela ínfima de 5% para o enfrentamento da violência contra a
mulher, seja na área da prevenção, seja na área da repressão, é extremamente importante. O Orçamento da
Secretaria da Mulher bem demonstra a importância deste projeto.
Portanto, eu não vou orientar em nome do Governo, mas em nome do Progressistas: nós orientamos "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PL, Deputada Christiane de Souza
Yared?
A SRA. CHRISTIANE DE SOUZA YARED (Bloco/PL - PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PL orienta
"sim".
Nós também acreditamos que 5% é o mínimo — o mínimo! E nós acreditamos que temos que combater a
violência contra a mulher. É necessário que nós, como mulheres, exijamos isso. É importante que todo o Plenário
compreenda o que nós estamos passando neste Brasil, que é uma vergonha. Os números realmente são
vergonhosos.
No mínimo, 5%.
O PL orienta "sim".
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o MDB? (Pausa.)
Como orienta o PSD, Deputado Joaquim Passarinho?
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, nós,
do PSD, entendemos que é necessário o projeto. A lei é importante, tanto que voltamos, para estar presente à
votação. Porém, somos contra, como foi falado há pouco pelo Líder do PSL, uma nova vinculação do Orçamento.
Então, somos contra essa vinculação de 5%, que pode ser pouco ou pode ser muito, ninguém sabe, pois
ficaremos amarrados com o nosso orçamento.
Esta também é uma posição do Governo. Se o Líder do Governo não estiver presente, como Vice-Líder, já
oriento pelo Governo o voto "não " ao texto.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Republicanos, Deputado Luizão
Goulart?
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, o
Republicanos é favorável ao texto da Relatora porque o considera importante, sim.
Políticas públicas não se fazem só com intenção. E 5% eu digo que é pouco para trabalhar a prevenção e o
combate à violência contra as mulheres. É uma forma de obrigar a se desenvolverem programas, porque aí vai
haver uma parte de recursos destinada exclusivamente para isso.
Portanto, o Republicanos encaminha "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSDB, Deputado Samuel Moreira?
O SR. SAMUEL MOREIRA (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, nós
entendemos que realmente a vinculação é uma questão complexa, mas entendemos também que esse valor é
ínfimo. O percentual de 5% é extremamente pequeno para a necessidade de se combater, hoje, especialmente, a
violência contra a mulher.
Nós entendemos que a questão não é nem orçamentária, mas de saber gastar bem esse dinheiro. É preciso
fazer uma boa execução da política de combate à violência contra a mulher. Então, nós esperamos que o
Governo saiba gastar bem esse dinheiro, que, por sinal, é muito pouco.
Então, nós vamos votar "sim", pela manutenção do texto da Relatora.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSB, Deputada Lídice da Mata?
A SRA. LÍDICE DA MATA (PSB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PSB, Sra. Presidente, orienta
"sim", pela manutenção do texto.
Entendemos que a possibilidade de retirar esse pequeno alinhamento do orçamento significa esvaziar o
projeto. Nós não podemos ter medo de termos políticas públicas de combate à violência contra a mulher.
Este percentual de 5% será extremamente pouco para conter todo o quadro de violência que nós estamos
vendo em nosso País.
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Por isso o PSB reafirma o seu compromisso na luta contra a violência que se abate contra as mulheres e
vota "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PDT, Deputada Silvia Cristina?
A SRA. SILVIA CRISTINA (PDT - RO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente Soraya Santos, já é
um bom começo. É claro que nós precisamos de mais ações, mas não tem como não dizer "sim" à manutenção
deste texto, porque as ações de enfrentamento à violência contra a mulher têm que ser mais efetivas. Com esses
5% do Fundo Nacional de Segurança Pública, com certeza, nós avançaremos.
Votamos "sim", várias vezes, pela manutenção do texto.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o DEM, Professora Dorinha Seabra
Rezende?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O
Democratas vota "sim".
Quero esclarecer que nós não estamos engessando o Orçamento. Fundos são criados com objetivos
específicos. Neste caso, o Fundo Nacional de Segurança Pública tem o objetivo de fortalecer ações de segurança.
O que nós estamos fazendo? A mulher faz diferença e precisa ser tratada de maneira específica nesse
Fundo. A ação foi criada com o foco no combate à violência contra a mulher. Desse bolo, com o que foi
empenhado e que foi efetivamente gasto, nós estamos dando condição para o Governo direcionar ações de
combate à violência contra a mulher.
Nós somos mais de 52% da população. Somos violentadas e mortas. Não é possível que nós não tenhamos
condição de reservar do Fundo — não, do Orçamento — 5% para o combate à violência contra a mulher.
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF) - Sra. Presidente, peço a palavra para orientar pelo MDB.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado Tadeu Filippelli.
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Logicamente e filosoficamente,
nós devemos ser sempre contra a indexação, contra o engessamento. Contudo, nesse tema, em virtude desse
percentual, o MDB fica com o texto, apoia o texto.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Tadeu Filippelli.
Como orienta o Solidariedade, Deputado Lucas Vergilio? (Pausa.)
Como orienta o PTB? (Pausa.)
Como orienta o Podemos, Deputado Roberto de Lucena?
O SR. ROBERTO DE LUCENA (PODE - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Podemos, Sra. Presidente,
orienta pela manutenção do texto, contra o destaque.
Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a Deputada Renata Abreu, autora dessa proposta,
Presidente Nacional do Podemos, que muito nos orgulha com a sua iniciativa. Parabenizo também a Deputada
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Tabata Amaral, nossa Relatora, e a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, juntamente com toda a
bancada feminina, que tem feito um grande papel.
Como a bancada feminina demonstrou-se propositiva e importante num momento como este, em que nós
enfrentamos esse conjunto de desafios no nosso País!
Parabéns a todas! Parabéns à Deputada Renata Abreu!
Muito obrigado a todos pelo apoio a essa proposta, que vem ao encontro da proteção e da valorização das
mulheres de todo o Brasil.
Obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Roberto de Lucena.
Como orienta o PSOL, Deputada Sâmia Bomfim?
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PSOL é contrário ao destaque
apresentado pelo NOVO e favorável ao projeto inicial, porque ele é muito bom. Ele dá mais uma possibilidade de
recursos para o financiamento de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. São 5% do
Fundo Nacional de Segurança Pública.
Nós sabemos, por exemplo, que somente 10% dos Municípios brasileiros contam com algum espaço de
acolhida. Ainda há muitas Casas da Mulher Brasileira que já foram anunciadas e ainda não foram abertas. Então,
buscar mais possibilidades de recursos sempre é importante.
Eu só queria destacar que nós denunciamos a organismos internacionais e mesmo ao próprio Tribunal de
Contas que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Ministra Damares, no ano passado, só
executou 50% do orçamento que esta Casa aprovou para a Pasta.
Pouco adianta nós aprovarmos mais possibilidades de recursos, se o Governo não cumpre com a sua parte
de implementar, de executar, para, de fato, auxiliar no enfrentamento à violência contra as mulheres. É preciso
que se tenha o compromisso de implementar os recursos, senão a violência segue se perpetuando.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PROS? (Pausa.)
Como orienta o PSC? (Pausa.)
O SR. PEDRO LUCAS FERNANDES (Bloco/PTB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PTB orienta
"sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O PTB orienta "sim".
Como orienta o PCdoB, Deputada Jandira?
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada Soraya, foi
importante o esclarecimento da Deputada Dorinha. Eu já estava ansiosa por fazê-lo. O argumento de
congelamento, de engessamento do orçamento não cabe na questão do Fundo. O Fundo já está determinado. É
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dentro desse Fundo empenhado que se estabelece o percentual de pelo menos, no mínimo, 5% para o
enfrentamento à violência contra a mulher. Não há nenhum engessamento orçamentário neste caso.
Não é possível que se imagine enfrentar a violência sem recursos. Não adianta fazer grandes discursos
sobre a violência contra a mulher, se não se colocam recursos para que ela seja enfrentada. Não há como exercer
política pública sem dinheiro.
Então, não há nenhum engessamento orçamentário. É dentro do dinheiro empenhado para o Fundo,
dentro dos 100% destinados ao Fundo que se destacam pelo menos 5% para a política de enfrentamento da
violência contra a mulher.
Portanto, o PCdoB encaminha "sim" ao texto, "não" ao destaque.
Eu já aproveito, Deputada Soraya, para encaminhar também, pela Minoria, favoravelmente ao texto e
contra o destaque, porque, novamente, repito, esse argumento de congelamento e engessamento do Orçamento
não tem nenhum cabimento. Não é aí que se estabelece o confronto com o texto. Esse argumento não cabe, do
ponto de vista técnico. Na verdade, nós estamos nublando a questão central: quem é contrário ou a favorável ao
enfrentamento da violência contra a mulher. É esta a questão que está em jogo neste momento.
Para se exercer política pública precisa-se de recursos, e é essa questão que está em jogo nessa emenda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Jandira.
Como orienta o Cidadania, Deputada Carmen Zanotto? (Pausa.)
Como orienta o NOVO?
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente Soraya, o NOVO
acredita que esta é uma matéria extremamente importante, tanto que votamos favoravelmente ao mérito, ao
texto principal.
Agora, nós estamos, sim, criando um engessamento neste dispositivo, pois estamos — nós, Deputados, em
conjunto com os Senadores, que posteriormente analisarão a matéria — definindo como os chefes de Executivos
locais terão que utilizar o recurso que é destinado a eles.
Inúmeros Parlamentares aqui na Câmara e no Senado já foram Prefeitos e Governadores e, quando tiveram
essa experiência, sempre reclamavam que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional como um todo
impunham à realidade local como gastar o dinheiro. Ninguém melhor do que o próprio Governador e o próprio
Prefeito para entender as necessidades locais e definir a forma mais adequada de combater esse tipo de crime na
sua localidade. Nós não precisamos criar este dispositivo, porque as realidades locais mudam, e a legislação vai
permanecer a mesma.
Por isso, o NOVO orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Avante, Deputada Leda Sadala?
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A SRA. LEDA SADALA (Bloco/AVANTE - AP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada Soraya, o
Avante orienta "sim", pela manutenção do texto na íntegra.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Patriota? (Pausa.)
Como vota o PV, Deputado Enrico Misasi? (Pausa.)
Como vota a REDE?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - A REDE, Sra. Presidente, vai
orientar "sim", a favor do texto, justamente para manter a coerência.
Eu também queria aproveitar a oportunidade, Sra. Coordenadora, Presidente Deputada Soraya, para dizer
que hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos, eu protocolei um projeto de lei que vem justamente reafirmar
a especificidade dos direitos dos povos indígenas.
Nós protocolamos um projeto de lei que vai dar aos indígenas graduados condições de terem reserva de
vagas em concursos públicos, para cargos efetivos e empregos públicos na esfera do Legislativo, do Judiciário e
do Executivo.
Hoje, só existe amparo para negros e pardos, mas não para os indígenas. A realidade indígena ainda não é
contemplada. Por isso, juntamente com as organizações indígenas e os povos indígenas, nós decidimos propor
um projeto de lei que trouxesse esta ação afirmativa. Então, eu quero aqui compartilhar isso.
Acabei de anunciar isso também durante uma reunião da Frente Parlamentar Indígena, que está recebendo
relatório da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil sobre a situação dos povos indígenas no Brasil.
Muito obrigada.
A orientação da REDE é "sim" ao texto.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação.

§ 4° 5% (cinco por cento), no mínimo, dos recursos empenhados do FNSP devem ser
destinados a ações de enfrentamento à violência contra a mulher.
.....................................................................................(NR)"

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
MANTIDO O TEXTO.
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Deputada Soraya, rapidamente, só
gostaria de agradecer a todos os Parlamentares comprometidos com esta causa.
Queria deixar claro que há de existir, sim, um mínimo percentual para ser utilizado no enfrentamento à
violência doméstica.
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A Deputada Renata Abreu ouviu todas as Unidades da Federação e concluiu que, certamente, essa fixação
do percentual de recursos a ser utilizado auxiliará, e não irá tolher a atividade dos chefes do Executivo Brasil
afora.
Parabenizo o Podemos, mas, sobretudo, parabenizo esta Casa, na pessoa de V.Exa., que preside os
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada.
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:
(VIDE DOCUMENTO Nº 22 DA 124ª SESSÃO NO SUMÁRIO)

DECLARAÇÕES DE VOTOS APRESENTADAS À MESA
(VIDE DOCUMENTO Nº 23 DA 106ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como
se acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
Sr. Presidente, nós temos dois itens e temos o compromisso de entregar o plenário às 16h15min. A sessão
se encerra.
Eu gostaria de agradecer a V.Exa. mais uma vez e, ao mesmo, tempo pedir-lhe que, ao final da votação do
FUNDEB, nós pudéssemos concluir a pauta restante, que ficou sobrestada.
(A Sra. Soraya Santos, 1ª Secretária, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Maia,
Presidente.)

ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Total de Parlamentares: 233
RORAIMA
Haroldo Cathedral
Hiran Gonçalves
Jhonatan de Jesus
Joenia Wapichana
Renato Queiroz
Shéridan

Partido

Bloco

PSD
PP
Republican
Rede
MDB
PSDB

PlPpPsd...
PlPpPsd...
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6

AMAPÁ
Acácio Favacho
Aline Gurgel
André Abdon
Camilo Capiberibe
Vinicius Gurgel
Total de AMAPÁ 5

PROS
Republican
PP
PSB
PL

PARÁ
Celso Sabino
Delegado Éder Mauro
Edmilson Rodrigues
Eduardo Costa
José Priante
Júnior Ferrari
Nilson Pinto
Olival Marques
Total de PARÁ 8

PSDB
PSD
PSOL
PTB
MDB
PSD
PSDB
DEM

AMAZONAS
Capitão Alberto Neto
Marcelo Ramos
Total de AMAZONAS 2

Republican
PL

RONDONIA
Expedito Netto
Lucio Mosquini
Mariana Carvalho
Total de RONDONIA

PSD
MDB
PSDB

PlPpPsd...

Solidaried
MDB
MDB
PDT
PCdoB

PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PSC
1

MARANHÃO
André Fufuca
Bira do Pindaré
Gil Cutrim
Junior Lourenço
Juscelino Filho
Marreca Filho
Pedro Lucas Fernandes
Total de MARANHÃO 7
CEARÁ
André Figueiredo
Célio Studart
Dr. Jaziel
Genecias Noronha

PlPpPsd...

3

ACRE
Dra. Vanda Milani
Flaviano Melo
Jéssica Sales
Jesus Sérgio
Perpétua Almeida
Total de ACRE 5
TOCANTINS
Osires Damaso
Total de TOCANTINS

PslPtbPros

PP
PSB
PDT
PL
DEM
Patriota
PTB

PDT
PV
PL
Solidaried

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
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Idilvan Alencar
Júnior Mano
Leônidas Cristino
Luizianne Lins
Moses Rodrigues
Pedro Augusto Bezerra
Total de CEARÁ 10

PDT
PL
PDT
PT
MDB
PTB
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PslPtbPros

PIAUÍ
Iracema Portella
Marcos Aurélio Sampaio
Margarete Coelho
Rejane Dias
Total de PIAUÍ 4

PP
MDB
PP
PT

PlPpPsd...

RIO GRANDE DO NORTE
Beto Rosado
Carla Dickson
Natália Bonavides
Rafael Motta
Total de RIO GRANDE DO NORTE

PP
PROS
PT
PSB

PlPpPsd...
PslPtbPros

4

PARAÍBA
Efraim Filho
Frei Anastacio Ribeiro
Hugo Motta
Pedro Cunha Lima
Wilson Santiago
Total de PARAÍBA 5

DEM
PT
Republican
PSDB
PTB

PERNAMBUCO
André Ferreira
Augusto Coutinho
Daniel Coelho
Danilo Cabral
Eduardo da Fonte
Gonzaga Patriota
Luciano Bivar
Ossesio Silva
Pastor Eurico
Raul Henry
Renildo Calheiros
Silvio Costa Filho
Tadeu Alencar
Túlio Gadêlha
Wolney Queiroz
Total de PERNAMBUCO

PSC
Solidaried
Cidadania
PSB
PP
PSB
PSL
Republican
Patriota
MDB
PCdoB
Republican
PSB
PDT
PDT

ALAGOAS
Arthur Lira
Marx Beltrão
Paulão
Tereza Nelma
Total de ALAGOAS

PlPpPsd...

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

15
PP
PSD
PT
PSDB

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PP
PL

PlPpPsd...
PlPpPsd...

4

SERGIPE
Laercio Oliveira
Valdevan Noventa
Total de SERGIPE 2
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BAHIA
Abílio Santana
Adolfo Viana
Alex Santana
Alice Portugal
Antonio Brito
Arthur Oliveira Maia
Bacelar
Daniel Almeida
João Carlos Bacelar
Jorge Solla
José Nunes
José Rocha
Joseildo Ramos
Lídice da Mata
Marcelo Nilo
Márcio Marinho
Paulo Magalhães
Raimundo Costa
Sérgio Brito
Waldenor Pereira
Zé Neto
Total de BAHIA 21

PL
PSDB
PDT
PCdoB
PSD
DEM
Podemos
PCdoB
PL
PT
PSD
PL
PT
PSB
PSB
Republican
PSD
PL
PSD
PT
PT

MINAS GERAIS
Áurea Carolina
Dr. Frederico
Enéias Reis
Fábio Ramalho
Franco Cartafina
Fred Costa
Júlio Delgado
Junio Amaral
Léo Motta
Leonardo Monteiro
Lucas Gonzalez
Mário Heringer
Mauro Lopes
Odair Cunha
Patrus Ananias
Pinheirinho
Reginaldo Lopes
Rodrigo de Castro
Rogério Correia
Subtenente Gonzaga
Zé Silva
Total de MINAS GERAIS

PSOL
Patriota
PSL
MDB
PP
Patriota
PSB
PSL
PSL
PT
Novo
PDT
MDB
PT
PT
PP
PT
PSDB
PT
PDT
Solidaried

PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros

PlPpPsd...

PlPpPsd...

21

ESPÍRITO SANTO
Amaro Neto
Da Vitória
Dra. Soraya Manato
Felipe Rigoni
Sergio Vidigal
Ted Conti
Total de ESPÍRITO SANTO
RIO DE JANEIRO
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Republican
Cidadania
PSL
PSB
PDT
PSB
6

PslPtbPros
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Alessandro Molon
Alexandre Serfiotis
Altineu Côrtes
Aureo Ribeiro
Carlos Jordy
Chico D`Angelo
Chiquinho Brazão
Clarissa Garotinho
Daniel Silveira
Delegado Antônio Furtado
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.
Gelson Azevedo
Glauber Braga
Gutemberg Reis
Jandira Feghali
Marcelo Calero
Marcelo Freixo
Paulo Ramos
Pedro Paulo
Professor Joziel
Rodrigo Maia
Rosangela Gomes
Talíria Petrone
Vinicius Farah
Total de RIO DE JANEIRO 24
SÃO PAULO
Adriana Ventura
Alex Manente
Alexis Fonteyne
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Jardim
Baleia Rossi
Carlos Sampaio
Carlos Zarattini
Celso Russomanno
Cezinha de Madureira
Eduardo Bolsonaro
Enrico Misasi
Gilberto Nascimento
Guilherme Mussi
Ivan Valente
Joice Hasselmann
Luiz Philippe de Orleans e Bragança
Marcos Pereira
Orlando Silva
Paulo Teixeira
Ricardo Izar
Ricardo Silva
Roberto de Lucena
Rodrigo Agostinho
Sâmia Bomfim
Vanderlei Macris
Vinicius Carvalho
Vinicius Poit
Total de SÃO PAULO 28
MATO GROSSO
Carlos Bezerra

PSB
PSD
PL
Solidaried
PSL
PDT
Avante
PROS
PSL
PSL
PP
PL
PSOL
MDB
PCdoB
Cidadania
PSOL
PDT
DEM
PSL
DEM
Republican
PSOL
MDB

Novo
Cidadania
Novo
PT
Cidadania
MDB
PSDB
PT
Republican
PSD
PSL
PV
PSC
PP
PSOL
PSL
PSL
Republican
PCdoB
PT
PP
PSB
Podemos
PSB
PSOL
PSDB
Republican
Novo

MDB
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Emanuel Pinheiro Neto
Neri Geller
Professora Rosa Neide
Total de MATO GROSSO 4
DISTRITO FEDERAL
Bia Kicis
Erika Kokay
Flávia Arruda
Tadeu Filippelli
Total de DISTRITO FEDERAL
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PTB
PP
PT

PslPtbPros
PlPpPsd...

PSL
PT
PL
MDB

PslPtbPros
PlPpPsd...

4

GOIÁS
Elias Vaz
Flávia Morais
João Campos
José Nelto
Lucas Vergilio
Rubens Otoni
Total de GOIÁS 6

PSB
PDT
Republican
Podemos
Solidaried
PT

MATO GROSSO DO SUL
Loester Trutis
Total de MATO GROSSO DO SUL

PSL

PlPpPsd...

PslPtbPros

1

PARANÁ
Aliel Machado
Boca Aberta
Diego Garcia
Enio Verri
Felipe Francischini
Filipe Barros
Giacobo
Luisa Canziani
Luiz Nishimori
Luizão Goulart
Paulo Eduardo Martins
Reinhold Stephanes Junior
Ricardo Barros
Roman
Sargento Fahur
Schiavinato
Sergio Souza
Zeca Dirceu
Total de PARANÁ 18

PSB
PROS
Podemos
PT
PSL
PSL
PL
PTB
PL
Republican
PSC
PSD
PP
Patriota
PSD
PP
MDB
PT

SANTA CATARINA
Celso Maldaner
Fabio Schiochet
Nilson F. Stainsack
Pedro Uczai
Ricardo Guidi
Total de SANTA CATARINA

MDB
PSL
PP
PT
PSD

PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

5

RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm
Bohn Gass
Carlos Gomes
Danrlei de Deus Hinterholz

PP
PT
Republican
PSD

PlPpPsd...
PlPpPsd...
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Fernanda Melchionna
Giovani Feltes
Henrique Fontana
Jerônimo Goergen
Liziane Bayer
Marcon
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pompeo de Mattos
Sanderson
Total de RIO GRANDE DO SUL

PSOL
MDB
PT
PP
PSB
PT
PT
PT
PDT
PSL
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PslPtbPros

14

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Total de Parlamentares: 16
Partido

Bloco

PL

PlPpPsd...

PP

PlPpPsd...

Solidaried

PlPpPsd...

MARANHÃO
Hildo Rocha
Josimar Maranhãozinho
Total de MARANHÃO 2

MDB
PL

PlPpPsd...

CEARÁ
Danilo Forte
Total de CEARÁ

PSDB

RORAIMA
Edio Lopes
Total de RORAIMA

1

AMAZONAS
Átila Lins
Total de AMAZONAS

1

TOCANTINS
Eli Borges
Total de TOCANTINS

1

1

PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro
Wellington Roberto
Total de PARAÍBA 2
PERNAMBUCO
Sebastião Oliveira
Total de PERNAMBUCO

PP
PL

PlPpPsd...
PlPpPsd...

Avante

PlPpPsd...

1

ALAGOAS
Isnaldo Bulhões Jr.
Jhc
Total de ALAGOAS 2

MDB
PSB

BAHIA
Igor Kannário
Total de BAHIA

DEM
1
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MINAS GERAIS
Hercílio Coelho Diniz
Total de MINAS GERAIS 1
RIO DE JANEIRO
Chris Tonietto
Total de RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
Carla Zambelli
Total de SÃO PAULO
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MDB

PSL

PslPtbPros

PSL

PslPtbPros

1

1

RIO GRANDE DO SUL
Osmar Terra
Total de RIO GRANDE DO SUL

MDB
1

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Encerro os trabalhos, antes convocando Segunda Sessão
Deliberativa Extraordinária para hoje, quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 15h58min, com a seguinte Ordem do
Dia: Projeto de Lei Complementar nº 146, de 2019; Projetos de Lei nºs 4.372 e 9.382, de 2020; e Projeto de Lei
Complementar nº 238, de 2016. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação.
(Encerra-se a sessão às 15 horas e 58 minutos.)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Em 10 de dezembro de 2020
(Quinta-feira)
2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(DELIBERATIVA)
(Plenário Virtual)
(Às 15 horas e 58 minutos)
ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA
I.

Requerimento nº 3.211/19, dos Srs. Líderes, que requer nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei n° 5.675, de 2013, do Sr. Aureo,
que Altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária, para
reduzir a pena prevista nos crimes descritos no art. 7º, e suprimir a modalidade culposa. (NT 62 e T 64)

URGÊNCIA
(Art. 155, do Regimento Interno)
Discussão
1
PROJETO DE LEI N° 9.382-A, DE 2017
(DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 9.382-A, de 2017, que dispõe sobre o exercício
profissional e condições de trabalho do profissional tradutor, guia-intérprete e intérprete de Libras,
revogando a Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela aprovação, com Substitutivo (Relatora: Dep. Professora Marcivania).
Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU N° 1.306/19, EM 24/04/19.

2
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 146, DE 2019
(DO SR. JHC E OUTROS)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 146, de 2019, que dispõe sobre startups
e apresenta medidas de estímulo à criação dessas empresas e estabelece incentivos aos investimentos por
meio do aprimoramento do ambiente de negócios no País. Pendente de parecer da Comissão Especial. (NT
62 e T 64)
APROVADO O RQU 2.822/20, EM 08/12/20.
3
PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020
(DA SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE E OUTROS)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras providências. Pendente de parecer
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das Comissões de: Trabalho, de Administração e Serviço Público; Educação; Finanças e Tributação; e
Constituição e Justiça e de Cidadania. (NT 62 e NT 64)
APROVADO O RQU 2.867/20, EM 08/12/20.
4
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 238-B, DE 2016
(DA SRA. LUIZIANNE LINS)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 238-B, de 2016, que altera a Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, para incluir as ações de combate à violência contra a mulher no rol de exceções à
suspensão de transferências voluntárias a entes da Federação inadimplentes; tendo parecer da Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher, pela aprovação (Relatora: Dep. Maria Do Rosário); e da Comissão de Finanças
e Tributação, pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação
(Relator: Dep. Júlio Cesar). Pendente de parecer da Comissão de Constituição e justiça e de Cidadania. (NT 62
e T 64)
APROVADO O RQU N° 714/19, EM 09/12/20.
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SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAODINÁRIA (VIRTUAL) DE 10/12/2020

ORDEM DO DIA
FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Emissão de parecer ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
BIBO NUNES (PSL - RS) - Regozijo com a presença do Presidente Jair Bolsonaro no Estado do Rio Grande
do Sul, para inauguração de nova ponte sobre o Rio Guaíba e do trecho da BR-116 entre a Capital Porto Alegre
e o Município de Pelotas. Discussão do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB. Prioridade do Governo Jair Bolsonaro na educação.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Discussão do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
- FUNDEB. Transcurso do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Reiteração do apoio da oradora à educação
e aos educadores.
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Discussão do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB. Apelo aos Líderes partidários por não apresentação de requerimentos de destaques à
proposição. Saudação ao Relator da matéria, Deputado Felipe Rigoni.
MARCELO FREIXO (PSOL - RJ) - Transcurso do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Discussão do
Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
IVAN VALENTE (PSOL - SP) - Discussão do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
- FUNDEB.
JANDIRA FEGHALI (PCDOB - RJ) - Caráter histórico da votação pela Casa do Projeto de Decreto
Legislativo nº 861, de 2017, sobre a aprovação do texto da Convenção Interamericana contra o Racismo, a
Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, adotada na Guatemala, por ocasião da 43ª Sessão
Ordinária da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em 05 de junho de 2013; do Projeto
de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; e de conjunto de proposições relativas aos
direitos da mulher e contra a violência. Transcurso do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Transcurso do
centenário de nascimento da escritora Clarice Lispector.
JORGE GOETTEN (PL - SC) - Homenagem póstuma ao ex-Deputado Federal Artenir Werner.
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FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Emissão de parecer às Emendas de Plenário de nºs 1 a 44, apresentadas ao
Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Transcurso do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Encaminhamento da
votação do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Alcance do patamar de 180 mil mortes no Brasil em decorrência do
coronavírus. Fechamento de escolas públicas. Encaminhamento da votação do Projeto de Lei nº 4.372, de
2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
WALDENOR PEREIRA (PT - BA) - Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva Global
oferecida pelo Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, ressalvados os destaques.
GENERAL PETERNELLI (PSL - SP) - Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva Global
oferecida pelo Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, ressalvados os destaques.
JOAQUIM PASSARINHO (PSD - PA) - Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva
Global oferecida pelo Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, ressalvados os destaques.
FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Reformulação do parecer oferecido pelo orador às Emendas de Plenário
apresentadas ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva
Global oferecida pelo Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, ressalvados os destaques.
PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva Global
oferecida pelo Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, ressalvados os destaques.
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BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA) - Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva Global
oferecida pelo Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, ressalvados os destaques.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Congratulações ao Presidente Rodrigo Maia e ao Relator Felipe Rigoni.
Necessidade de observância do disposto na Emenda Constitucional nº 108, de 2020, no processo de
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Confiança do orador na votação pela Casa, no exercício de 2020, do
Projeto de Lei nº 3.477, de 2020, acerca da garantia do acesso à Internet, com fins educacionais, aos alunos e
professores da educação básica pública. Convocação dos Parlamentares e da sociedade civil para celebração
de grande pacto pela garantia da aprendizagem do alunato brasileiro. Orientação de bancada na votação da
Subemenda Substitutiva Global oferecida pelo Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372,
de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, ressalvados os destaques.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Saudações ao Deputado Felipe Rigoni e ao
Presidente Rodrigo Maia. Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva Global oferecida pelo
Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, ressalvados os destaques.
PERPÉTUA ALMEIDA (PCDOB - AC) - Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva
Global oferecida pelo Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, ressalvados os destaques.
SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Importância da aprovação do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
CAPITÃO WAGNER (PROS - CE) - Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva Global
oferecida pelo Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, ressalvados os destaques. Atuação do Parlamento brasileiro em meio à epidemia de
coronavírus. Realização das reformas tributária e administrativa. Congratulações ao Deputado Felipe Rigoni,
Relator do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva Global
oferecida pelo Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação
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do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, ressalvados os destaques. Congratulações ao Relator Felipe Rigoni.
PROFESSOR ISRAEL BATISTA (PV - DF) - Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva
Global oferecida pelo Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, ressalvados os destaques.
JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Transcurso do Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Congratulações ao Relator Felipe Rigoni. Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva
Global oferecida pelo Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, ressalvados os destaques.
JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Significado da aprovação pela Casa do Projeto de Decreto Legislativo nº
861, de 2017, acerca da aprovação do texto da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação
Racial e Formas Correlatas de Intolerância, adotada na Guatemala, por ocasião da 43ª Sessão Ordinária da
Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em 05 de junho de 2013. Transcurso do Dia
Internacional dos Direitos Humanos. Atuação do Parlamento brasileiro em meio à epidemia de coronavírus.
Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva Global oferecida pelo Relator da Comissão de
Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, ressalvados os
destaques.
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Defesa de votação in totum do relatório apresentado pelo Relator
Felipe Rigoni ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
SORAYA SANTOS (PL - RJ) - Defesa de acatamento dos requerimentos de destaques de nºs 7 e 10 e de
rejeição do requerimento de destaque nº 5, oferecidos ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Convocação do Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros, para reunião
destinada ao debate dos termos de acordo para votação de requerimentos de destaques oferecidos ao
Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Inadmissibilidade de retirada de recursos constantes no relatório
apresentado pelo Relator Felipe Rigoni ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo
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de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB.
GENERAL PETERNELLI (PSL - SP) - Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 5, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Importância da regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Necessidade
de aprimoramento do parecer apresentado pelo Relator Felipe Rigoni.
PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Inadmissibilidade de alteração da estrutura do texto do relatório
oferecido pelo Deputado Felipe Rigoni ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB.
WALDENOR PEREIRA (PT - BA) - Conclamação aos Deputados para aprovação in totum do relatório
apresentado pelo Deputado Felipe Rigoni ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
- FUNDEB.
SORAYA SANTOS (PL - RJ) - Conclamação ao Plenário e à base governista de apoiamento ao
requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 5, apresentada ao Projeto de
Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Protesto contra o não acolhimento da
Emenda de Plenário nº 10.
JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Conclamação aos Líderes partidários e ao Plenário para aprovação da
Emenda nº 10 e de rejeição da Emenda nº 5, oferecidas ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
RODRIGO MAIA (DEM - RJ) - Proposta ao Plenário de realização de acordo para rejeição da Emenda nº 5,
e aprovação da Emenda nº 10 apresentada pela Deputada Soraya Santos ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
PERPÉTUA ALMEIDA (PCDOB - AC) - Apoio à proposta apresentada pelo Presidente Rodrigo Maia para
rejeição da Emenda nº 5, e aprovação da Emenda nº 10 apresentada pela Deputada Soraya Santos ao Projeto
de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

146 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Apoio à proposta apresentada pelo Presidente
Rodrigo Maia para rejeição da Emenda nº 5, e aprovação da Emenda nº 10 apresentada pela Deputada Soraya
Santos ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Gratidão do orador para com os filantrópicos. Posicionamento do PDT e
da Oposição contrário à destinação, ao ensino privado, de recursos preconizados no Projeto de Lei nº 4.372,
de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Defesa de rejeição da Emenda de Plenário nº 5.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Orientação de bancada na votação do
requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 5, apresentada ao Projeto de
Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de
destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 5, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de
2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 5, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 5, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Defesa de rejeição da Emenda de Plenário nº 5, apresentada ao Projeto de
Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

PERPÉTUA ALMEIDA (PCDOB - AC) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 5, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
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PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Defesa de manutenção do texto do parecer oferecido pelo
Relator Felipe Rigoni ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 5, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 5, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 5, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
LUISA CANZIANI (PTB - PR) - Elogio ao Deputado Felipe Rigoni pelo relatório oferecido ao Projeto de Lei
nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Pedido aos Parlamentares de apoio ao
requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 40.
CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Orientação de bancada na votação do requerimento
de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372,
de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
GENERAL PETERNELLI (PSL - SP) - Apoio à reformulação do ensino técnico profissional, preconizada na
nova Base Nacional Comum Curricular - BNCC.
TADEU FILIPPELLI (MDB - DF) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
SORAYA SANTOS (PL - RJ) - Pedido à Presidência de esclarecimento sobre a prejudicialidade da Emenda
de Plenário nº 10 pela Emenda de Plenário nº 6, oferecidas ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
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SORAYA SANTOS (PL - RJ) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de
destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de
2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Orientação de bancada na votação do
requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto
de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
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regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
LUISA CANZIANI (PTB - PR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 40, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Cumprimento pelo orador, na condição de Relator, do acordo firmado com os
partidos oposicionistas para a aprovação do relatório oferecido ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
GENERAL PETERNELLI (PSL - SP) - Autonomia do PSL perante o Governo Federal. Congratulações ao
Deputado Felipe Rigoni, Relator do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB.
IVAN VALENTE (PSOL - SP) - Inconstitucionalidade da destinação, ao ensino privado, de recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
- FUNDEB.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Significado da regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB. Importância de garantia da sua estrutura principal.
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CORONEL CHRISÓSTOMO (PSL - RO) - Regozijo com a apreciação pela Casa do Projeto de Lei nº 1.696, de
2019, (apensado ao Projeto de Lei nº 1.369, de 2019), sobre a inserção do art. 146-A ao Decreto-Lei n.º 2.848,
de 1940 - Código Penal, com vista à tipificação do crime de perseguição ou assédio obsessivo - stalking.
SORAYA SANTOS (PL - RJ) - Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para votação em
separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Inadmissibilidade de destinação de recursos do FUNDEB para o
ensino privado.
PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Registro de voto do Deputado Eduardo Barbosa. Orientação de
bancada na votação do requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 10,
apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Contrariedade à destinação de recursos do FUNDEB para o setor privado.
GLAUBER BRAGA (PSOL - RJ) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Propósito do Relator Felipe Rigoni de destinação de recursos do FUNDEB
para o ensino privado.
CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Orientação de bancada na votação do requerimento
de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372,
de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Apoio à destinação de recursos públicos para o
financiamento de instituições de ensino do terceiro setor.
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ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Contrariedade à destinação de recursos do FUNDEB para financiamento
do ensino privado. Questionamento ao Relator da matéria, Deputado Felipe Rigoni, sobre a realização de
acordo com partidos da base governista para a alteração do texto original.
PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Apoio à destinação de recursos do FUNDEB para financiamento de
escolas mantidas pelo terceiro setor.
JOAQUIM PASSARINHO (PSD - PA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Orientação de bancada na votação do
requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto
de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Participação do DEM no acordo sobre a
destinação de 10% dos recursos do FUNDEB para as instituições educacionais privadas sem fins lucrativos.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Incoerência do posicionamento de partidos da Esquerda, contrário à
destinação de recursos do FUNDEB para o financiamento de instituições filantrópicas, comunitárias ou
conveniadas de ensino.
ENRICO MISASI (PV - SP) - Contentamento com a condução dos trabalhos no plenário pelo Deputado
Professor Israel Batista. Atuação parlamentar da Deputada Leandre em defesa da primeira infância.
Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de
Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB.
JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
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sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Defesa da destinação integral de recursos do FUNDEB para a rede
pública de ensino.
LÍDICE DA MATA (PSB - BA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 10, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Contrariedade à destinação de recursos do FUNDEB para o
financiamento de instituições particulares ensino.
FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Cumprimento, pelo orador, de acordo para a votação do parecer apresentado
ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
SORAYA SANTOS (PL - RJ) - Excelência da atuação do Deputado Felipe Rigoni, Relator do Projeto de Lei
nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Esclarecimento sobre a emenda apresentada pela
oradora à propositura, com vista à destinação de recursos do FUNDEB para o financiamento de instituições
filantrópicas, comunitárias e confessionais de ensino.
DANILO FORTE (PSDB - CE) - Reassunção do mandato parlamentar pelo orador. Apresentação, ao
Ministério Público Eleitoral, de denúncia sobre a ocorrência de abuso do poder econômico nas eleições
municipais de Fortaleza, Estado do Ceará. Elogio Deputado Felipe Rigoni, Relator do Projeto de Lei nº 4.372,
de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Atuação parlamentar do orador em defesa da Região
Nordeste, especialmente da população cearense.
WALDENOR PEREIRA (PT - BA) - Descumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 108, de
2020, na votação do parecer oferecido ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB. Descumprimento, pelo Relator Felipe Rigoni, de acordo celebrado para votação da propositura.
FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Esclarecimento ao Deputado Waldenor Pereira sobre o diálogo mantido com o
Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros, a respeito da apresentação de requerimentos de destaques ao
Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, acerca da regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Solidariedade ao Deputado Felipe Rigoni diante de ataques à sua honra,
na elaboração do parecer da Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Insatisfação
com a retirada de pontos relevantes da última versão do parecer apresentado pelo Relator da proposição.
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GENERAL PETERNELLI (PSL - SP) - Solidariedade ao Deputado Felipe Rigoni, Relator do Projeto de Lei nº
4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Protesto contra a aprovação da Emenda de Plenário nº 10, sobre a
destinação de recursos do FUNDEB para as instituições filantrópicas de ensino, apresentada ao Projeto de Lei
nº 4.372, de 2020, acerca da regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 7, oferecida ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Protesto contra a destinação de recursos do FUNDEB para instituições
filantrópicas de ensino.
BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 7, oferecida ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação. Protesto contra o desvio na finalidade da aplicação dos recursos do FUNDEB.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Orientação de bancada na votação do
requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 7, oferecida ao Projeto de Lei
nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
MARCELO FREIXO (PSOL - RJ) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 7, oferecida ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Razões do voto do orador pela rejeição do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 7, oferecida ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 7, oferecida ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação. Descaracterização do FUNDEB.
PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 7, oferecida ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
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regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 7, oferecida ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Orientação de bancada na votação do requerimento
de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 7, oferecida ao Projeto de Lei nº 4.372, de
2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Elogio ao Deputado Felipe Rigoni, Relator da matéria.
LEANDRE (PV - PR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para votação em
separado da Emenda de Plenário nº 7, oferecida ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Razões do posicionamento da oradora pela
rejeição do requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 7, oferecida ao
Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 7, oferecida ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
LÍDICE DA MATA (PSB - BA) - Apelo aos Líderes partidários de reexame da destinação, à iniciativa
privada, de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Inconsistência do discurso da Oposição sobre o descumprimento, pelo orador,
de acordo firmado para a votação do parecer oferecido ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Contestação às acusações do Relator Felipe Rigoni contra a Oposição,
relativamente ao acordo celebrado para a votação do parecer oferecido ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
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PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Descumprimento, pelo Relator Felipe Rigoni, de acordo para a
votação do parecer oferecido ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
Probidade do Deputado Waldenor Pereira.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Indignação da oradora com a destinação, para a iniciativa privada, de recursos
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB.
PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Solidariedade ao Deputado Felipe Rigoni diante de acusações
desferidas por Deputados oposicionistas.
ENCERRAMENTO
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Ata da 125ª Sessão da Câmara dos Deputados, Deliberativa Extraordinária (Virtual), Vespertina, da 2ª Sessão
Legislativa Ordinária, da 56ª legislatura, em 10 de dezembro de 2020.
Presidência dos Srs.:
Rodrigo Maia, Presidente.
Vinicius Poit, Professor Israel Batista, nos termos do § 2º do artigo
18 do Regimento Interno.

ABERTURA DA SESSÃO
(Às 15 horas e 59 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - A lista de presença registra o acesso de 497 Srs. Deputados e
Sras. Deputadas no Infoleg Parlamentar.
Está aberta a sessão virtual pelo Sistema de Deliberação Remota.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. PARLAMENTARES:
Partido

Bloco

RORAIMA
Haroldo Cathedral
Hiran Gonçalves
Jhonatan de Jesus
Joenia Wapichana
Nicoletti
Renato Queiroz
Shéridan
Total de RORAIMA 7

PSD
PP
Republican
Rede
PSL
MDB
PSDB

PlPpPsd...
PlPpPsd...

AMAPÁ
Acácio Favacho
Aline Gurgel
André Abdon
Camilo Capiberibe
Leda Sadala
Luiz Carlos
Professora Marcivania
Vinicius Gurgel
Total de AMAPÁ 8

PROS
Republican
PP
PSB
Avante
PSDB
PCdoB
PL

PslPtbPros

PARÁ
Airton Faleiro
Beto Faro
Cássio Andrade
Celso Sabino
Cristiano Vale

PT
PT
PSB
PSDB
PL

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
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Delegado Éder Mauro
Edmilson Rodrigues
Eduardo Costa
Elcione Barbalho
Hélio Leite
Joaquim Passarinho
José Priante
Júnior Ferrari
Nilson Pinto
Olival Marques
Paulo Bengtson
Vavá Martins
Total de PARÁ 17
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PSD
PSOL
PTB
MDB
DEM
PSD
MDB
PSD
PSDB
DEM
PTB
Republican

PlPpPsd...

AMAZONAS
Bosco Saraiva
Capitão Alberto Neto
Delegado Pablo
José Ricardo
Marcelo Ramos
Sidney Leite
Silas Câmara
Total de AMAZONAS 7

Solidaried
Republican
PSL
PT
PL
PSD
Republican

PlPpPsd...

RONDONIA
Coronel Chrisóstomo
Expedito Netto
Jaqueline Cassol
Léo Moraes
Lucio Mosquini
Mariana Carvalho
Mauro Nazif
Silvia Cristina
Total de RONDONIA 8

PSL
PSD
PP
Podemos
MDB
PSDB
PSB
PDT

PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

ACRE
Alan Rick
Dra. Vanda Milani
Flaviano Melo
Jéssica Sales
Jesus Sérgio
Leo de Brito
Mara Rocha
Perpétua Almeida
Total de ACRE 8

DEM
Solidaried
MDB
MDB
PDT
PT
PSDB
PCdoB

TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim
Célio Moura
Dulce Miranda
Osires Damaso
Professora Dorinha Seabra Rezende
Tiago Dimas
Vicentinho Júnior
Total de TOCANTINS 7

DEM
PT
MDB
PSC
DEM
Solidaried
PL

PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
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MARANHÃO
Aluisio Mendes
André Fufuca
Bira do Pindaré
Cleber Verde
Edilázio Júnior
Eduardo Braide
Gil Cutrim
João Marcelo Souza
Junior Lourenço
Juscelino Filho
Márcio Jerry
Marreca Filho
Pastor Gil
Pedro Lucas Fernandes
Rubens Pereira Júnior
Zé Carlos
Total de MARANHÃO 16

PSC
PP
PSB
Republican
PSD
Podemos
PDT
MDB
PL
DEM
PCdoB
Patriota
PL
PTB
PCdoB
PT

CEARÁ
AJ Albuquerque
André Figueiredo
Capitão Wagner
Célio Studart
Denis Bezerra
Dr. Jaziel
Eduardo Bismarck
Genecias Noronha
Heitor Freire
Idilvan Alencar
José Airton Félix Cirilo
José Guimarães
Júnior Mano
Leônidas Cristino
Luizianne Lins
Mauro Benevides Filho
Moses Rodrigues
Pedro Augusto Bezerra
Robério Monteiro
Roberto Pessoa
Ronaldo Martins
Vaidon Oliveira
Total de CEARÁ 22

PP
PDT
PROS
PV
PSB
PL
PDT
Solidaried
PSL
PDT
PT
PT
PL
PDT
PT
PDT
MDB
PTB
PDT
PSDB
Republican
PROS

PlPpPsd...

PP
PL
PDT
PP
PSD
MDB
PP
Solidaried
PT

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PIAUÍ
Átila Lira
Capitão Fábio Abreu
Flávio Nogueira
Iracema Portella
Júlio Cesar
Marcos Aurélio Sampaio
Margarete Coelho
Marina Santos
Merlong Solano

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PslPtbPros

PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PlPpPsd...

PslPtbPros

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
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Rejane Dias
Total de PIAUÍ

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PT
10

RIO GRANDE DO NORTE
Benes Leocádio
Beto Rosado
Carla Dickson
General Girão
João Maia
Natália Bonavides
Rafael Motta
Walter Alves
Total de RIO GRANDE DO NORTE

Republican
PP
PROS
PSL
PL
PT
PSB
MDB

PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...

8

PARAÍBA
Damião Feliciano
Edna Henrique
Efraim Filho
Frei Anastacio Ribeiro
Gervásio Maia
Hugo Motta
Julian Lemos
Pedro Cunha Lima
Ruy Carneiro
Wilson Santiago
Total de PARAÍBA 10

PDT
PSDB
DEM
PT
PSB
Republican
PSL
PSDB
PSDB
PTB

PERNAMBUCO
André de Paula
André Ferreira
Augusto Coutinho
Carlos Veras
Daniel Coelho
Danilo Cabral
Eduardo da Fonte
Felipe Carreras
Fernando Coelho Filho
Fernando Monteiro
Fernando Rodolfo
Gonzaga Patriota
João H. Campos
Luciano Bivar
Marília Arraes
Ossesio Silva
Pastor Eurico
Raul Henry
Renildo Calheiros
Ricardo Teobaldo
Silvio Costa Filho
Tadeu Alencar
Túlio Gadêlha
Wolney Queiroz
Total de PERNAMBUCO 24

PSD
PSC
Solidaried
PT
Cidadania
PSB
PP
PSB
DEM
PP
PL
PSB
PSB
PSL
PT
Republican
Patriota
MDB
PCdoB
Podemos
Republican
PSB
PDT
PDT

ALAGOAS
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PslPtbPros
PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
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Arthur Lira
Marx Beltrão
Nivaldo Albuquerque
Paulão
Sergio Toledo
Severino Pessoa
Tereza Nelma
Total de ALAGOAS 7
SERGIPE
Bosco Costa
Fábio Henrique
Fábio Mitidieri
Fabio Reis
Gustinho Ribeiro
João Daniel
Laercio Oliveira
Valdevan Noventa
Total de SERGIPE 8
BAHIA
Abílio Santana
Adolfo Viana
Afonso Florence
Alex Santana
Alice Portugal
Antonio Brito
Arthur Oliveira Maia
Bacelar
Cacá Leão
Charles Fernandes
Claudio Cajado
Daniel Almeida
Elmar Nascimento
Félix Mendonça Júnior
João Carlos Bacelar
João Roma
Jorge Solla
José Nunes
José Rocha
Joseildo Ramos
Leur Lomanto Júnior
Lídice da Mata
Marcelo Nilo
Márcio Marinho
Mário Negromonte Jr.
Otto Alencar Filho
Pastor Sargento Isidório
Paulo Azi
Paulo Magalhães
Professora Dayane Pimentel
Raimundo Costa
Ronaldo Carletto
Sérgio Brito
Tito

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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PP
PSD
PTB
PT
PL
Republican
PSDB

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PL
PDT
PSD
MDB
Solidaried
PT
PP
PL

PlPpPsd...

PL
PSDB
PT
PDT
PCdoB
PSD
DEM
Podemos
PP
PSD
PP
PCdoB
DEM
PDT
PL
Republican
PT
PSD
PL
PT
DEM
PSB
PSB
Republican
PP
PSD
Avante
DEM
PSD
PSL
PL
PP
PSD
Avante

PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
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Uldurico Junior
Valmir Assunção
Waldenor Pereira
Zé Neto
Total de BAHIA 38
MINAS GERAIS
Aécio Neves
Alê Silva
André Janones
Áurea Carolina
Bilac Pinto
Charlles Evangelista
Delegado Marcelo Freitas
Diego Andrade
Dimas Fabiano
Domingos Sávio
Dr. Frederico
Eduardo Barbosa
Emidinho Madeira
Enéias Reis
Eros Biondini
Euclydes Pettersen
Fábio Ramalho
Franco Cartafina
Fred Costa
Gilberto Abramo
Greyce Elias
Igor Timo
Júlio Delgado
Junio Amaral
Lafayette de Andrada
Léo Motta
Leonardo Monteiro
Lincoln Portela
Lucas Gonzalez
Luis Tibé
Marcelo Aro
Margarida Salomão
Mário Heringer
Mauro Lopes
Misael Varella
Newton Cardoso Jr
Odair Cunha
Padre João
Patrus Ananias
Paulo Abi-Ackel
Paulo Guedes
Pinheirinho
Reginaldo Lopes
Rodrigo de Castro
Rogério Correia
Stefano Aguiar
Subtenente Gonzaga
Tiago Mitraud

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROS
PT
PT
PT

PSDB
PSL
Avante
PSOL
DEM
PSL
PSL
PSD
PP
PSDB
Patriota
PSDB
PSB
PSL
PROS
PSC
MDB
PP
Patriota
Republican
Avante
Podemos
PSB
PSL
Republican
PSL
PT
PL
Novo
Avante
PP
PT
PDT
MDB
PSD
MDB
PT
PT
PT
PSDB
PT
PP
PT
PSDB
PT
PSD
PDT
Novo
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PslPtbPros

PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...
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Vilson da Fetaemg
Weliton Prado
Zé Silva
Zé Vitor
Total de MINAS GERAIS

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PSB
PROS
Solidaried
PL

Dezembro de 2020

PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

52

ESPÍRITO SANTO
Amaro Neto
Da Vitória
Dra. Soraya Manato
Evair Vieira de Melo
Felipe Rigoni
Helder Salomão
Lauriete
Norma Ayub
Sergio Vidigal
Ted Conti
Total de ESPÍRITO SANTO

Republican
Cidadania
PSL
PP
PSB
PT
PSC
DEM
PDT
PSB

PslPtbPros
PlPpPsd...

10

RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon
Alexandre Serfiotis
Altineu Côrtes
Aureo Ribeiro
Benedita da Silva
Carlos Jordy
Chico D`Angelo
Chiquinho Brazão
Christino Aureo
Clarissa Garotinho
Daniel Silveira
Daniela do Waguinho
David Miranda
Delegado Antônio Furtado
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.
Felício Laterça
Flordelis
Gelson Azevedo
Glauber Braga
Gurgel
Gutemberg Reis
Helio Lopes
Hugo Leal
Jandira Feghali
Jorge Braz
Juninho do Pneu
Lourival Gomes
Luiz Antônio Corrêa
Luiz Lima
Major Fabiana
Marcelo Calero
Marcelo Freixo
Márcio Labre
Otoni de Paula
Paulo Ganime

PSB
PSD
PL
Solidaried
PT
PSL
PDT
Avante
PP
PROS
PSL
MDB
PSOL
PSL
PP
PSL
PSD
PL
PSOL
PSL
MDB
PSL
PSD
PCdoB
Republican
DEM
PSL
PL
PSL
PSL
Cidadania
PSOL
PSL
PSC
Novo

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros
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Paulo Ramos
Pedro Paulo
Professor Joziel
Rodrigo Maia
Rosangela Gomes
Soraya Santos
Sóstenes Cavalcante
Talíria Petrone
Vinicius Farah
Wladimir Garotinho
Total de RIO DE JANEIRO
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PDT
DEM
PSL
DEM
Republican
PL
DEM
PSOL
MDB
PSD

Sexta-feira 11 163

PslPtbPros
PlPpPsd...

PlPpPsd...

45

SÃO PAULO
Abou Anni
Adriana Ventura
Alencar Santana Braga
Alex Manente
Alexandre Frota
Alexandre Leite
Alexandre Padilha
Alexis Fonteyne
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Jardim
Baleia Rossi
Bozzella
Bruna Furlan
Capitão Augusto
Carlos Sampaio
Carlos Zarattini
Celso Russomanno
Cezinha de Madureira
Coronel Tadeu
David Soares
Eduardo Bolsonaro
Eduardo Cury
Eli Corrêa Filho
Enrico Misasi
Fausto Pinato
General Peternelli
Geninho Zuliani
Gilberto Nascimento
Guiga Peixoto
Guilherme Derrite
Guilherme Mussi
Herculano Passos
Ivan Valente
Jefferson Campos
Joice Hasselmann
Kim Kataguiri
Luiz Carlos Motta
Luiz Philippe de Orleans e Bragança
Luiza Erundina
Marcio Alvino
Marco Bertaiolli
Marcos Pereira

PSL
Novo
PT
Cidadania
PSDB
DEM
PT
Novo
PT
Cidadania
MDB
PSL
PSDB
PL
PSDB
PT
Republican
PSD
PSL
DEM
PSL
PSDB
DEM
PV
PP
PSL
DEM
PSC
PSL
PP
PP
MDB
PSOL
PSB
PSL
DEM
PL
PSL
PSOL
PL
PSD
Republican

PslPtbPros

PslPtbPros
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros

PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
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Maria Rosas
Miguel Lombardi
Milton Vieira
Nilto Tatto
Orlando Silva
Paulo Freire Costa
Paulo Pereira da Silva
Paulo Teixeira
Policial Katia Sastre
Pr. Marco Feliciano
Renata Abreu
Ricardo Izar
Ricardo Silva
Roberto Alves
Roberto de Lucena
Rodrigo Agostinho
Rosana Valle
Rui Falcão
Sâmia Bomfim
Samuel Moreira
Tabata Amaral
Tiririca
Vanderlei Macris
Vicentinho
Vinicius Carvalho
Vinicius Poit
Vitor Lippi
Total de SÃO PAULO 69

Republican
PL
Republican
PT
PCdoB
PL
Solidaried
PT
PL
Republican
Podemos
PP
PSB
Republican
Podemos
PSB
PSB
PT
PSOL
PSDB
PDT
PL
PSDB
PT
Republican
Novo
PSDB

MATO GROSSO
Carlos Bezerra
Dr. Leonardo
Emanuel Pinheiro Neto
José Medeiros
Juarez Costa
Nelson Barbudo
Neri Geller
Professora Rosa Neide
Total de MATO GROSSO 8

MDB
Solidaried
PTB
Podemos
MDB
PSL
PP
PT

DISTRITO FEDERAL
Bia Kicis
Erika Kokay
Flávia Arruda
Julio Cesar Ribeiro
Luis Miranda
Paula Belmonte
Professor Israel Batista
Tadeu Filippelli
Total de DISTRITO FEDERAL

PSL
PT
PL
Republican
DEM
Cidadania
PV
MDB

GOIÁS
Adriano do Baldy
Alcides Rodrigues
Célio Silveira
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PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...

8
PP
Patriota
PSDB

PlPpPsd...
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Delegado Waldir
Dr. Zacharias Calil
Elias Vaz
Flávia Morais
Francisco Jr.
Glaustin da Fokus
João Campos
Jose Mario Schreiner
José Nelto
Lucas Vergilio
Magda Mofatto
Professor Alcides
Rubens Otoni
Vitor Hugo
Total de GOIÁS 17
MATO GROSSO DO SUL
Beto Pereira
Bia Cavassa
Dagoberto Nogueira
Dr. Luiz Ovando
Fábio Trad
Loester Trutis
Rose Modesto
Vander Loubet
Total de MATO GROSSO DO SUL
PARANÁ
Aliel Machado
Aline Sleutjes
Aroldo Martins
Boca Aberta
Christiane de Souza Yared
Diego Garcia
Enio Verri
Felipe Francischini
Filipe Barros
Giacobo
Gleisi Hoffmann
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Leandre
Luciano Ducci
Luisa Canziani
Luiz Nishimori
Luizão Goulart
Paulo Eduardo Martins
Pedro Lupion
Reinhold Stephanes Junior
Roman
Rubens Bueno
Sargento Fahur
Schiavinato
Sergio Souza
Toninho Wandscheer

PSL
DEM
PSB
PDT
PSD
PSC
Republican
DEM
Podemos
Solidaried
PL
PP
PT
PSL

PSDB
PSDB
PDT
PSL
PSD
PSL
PSDB
PT
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PslPtbPros

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros

8
PSB
PSL
Republican
PROS
PL
Podemos
PT
PSL
PSL
PL
PT
PDT
MDB
PV
PSB
PTB
PL
Republican
PSC
DEM
PSD
Patriota
Cidadania
PSD
PP
MDB
PROS

PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
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Vermelho
Zeca Dirceu
Total de PARANÁ

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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PSD
PT

PlPpPsd...

PP
MDB
Cidadania
PSL
MDB
PSL
PSL
PSL
PSDB
Novo
Republican
PL
PP
PT
PSD
PSB

PlPpPsd...

PP
PDT
MDB
PSL
PT
Republican
PSDB
PSD
PSOL
PL
MDB
PSB
PT
PP
PSB
PSDB
Novo
PSL
PTB
MDB
PT
PT
PDT
PTB
PSL
PT
PP
PDT
PSL
PTB

PlPpPsd...

29

SANTA CATARINA
Angela Amin
Carlos Chiodini
Carmen Zanotto
Caroline de Toni
Celso Maldaner
Coronel Armando
Daniel Freitas
Fabio Schiochet
Geovania de Sá
Gilson Marques
Hélio Costa
Jorge Goetten
Nilson F. Stainsack
Pedro Uczai
Ricardo Guidi
Rodrigo Coelho
Total de SANTA CATARINA

PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

16

RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm
Afonso Motta
Alceu Moreira
Bibo Nunes
Bohn Gass
Carlos Gomes
Daniel Trzeciak
Danrlei de Deus Hinterholz
Fernanda Melchionna
Giovani Cherini
Giovani Feltes
Heitor Schuch
Henrique Fontana
Jerônimo Goergen
Liziane Bayer
Lucas Redecker
Marcel van Hattem
Marcelo Brum
Marcelo Moraes
Márcio Biolchi
Marcon
Maria do Rosário
Marlon Santos
Maurício Dziedricki
Nereu Crispim
Paulo Pimenta
Pedro Westphalen
Pompeo de Mattos
Sanderson
Santini
Total de RIO GRANDE DO SUL 30

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PslPtbPros
PslPtbPros

PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
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LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Nos termos do parágrafo único do art. 5º do Ato da Mesa nº
123, de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido.)

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Passa-se à Ordem do Dia.

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. PARLAMENTARES:
Total de Parlamentares: 497
Partido

Bloco

RORAIMA
Haroldo Cathedral
Hiran Gonçalves
Jhonatan de Jesus
Joenia Wapichana
Nicoletti
Renato Queiroz
Shéridan
Total de RORAIMA 7

PSD
PP
Republican
Rede
PSL
MDB
PSDB

PlPpPsd...
PlPpPsd...

AMAPÁ
Acácio Favacho
Aline Gurgel
André Abdon
Camilo Capiberibe
Leda Sadala
Luiz Carlos
Professora Marcivania
Vinicius Gurgel
Total de AMAPÁ 8

PROS
Republican
PP
PSB
Avante
PSDB
PCdoB
PL

PslPtbPros

PARÁ
Airton Faleiro
Beto Faro
Cássio Andrade
Celso Sabino
Cristiano Vale
Delegado Éder Mauro
Edmilson Rodrigues

PT
PT
PSB
PSDB
PL
PSD
PSOL

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
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Eduardo Costa
Elcione Barbalho
Hélio Leite
Joaquim Passarinho
José Priante
Júnior Ferrari
Nilson Pinto
Olival Marques
Paulo Bengtson
Vavá Martins
Total de PARÁ 17

Dezembro de 2020

PTB
MDB
DEM
PSD
MDB
PSD
PSDB
DEM
PTB
Republican

PslPtbPros

AMAZONAS
Bosco Saraiva
Capitão Alberto Neto
Delegado Pablo
José Ricardo
Marcelo Ramos
Sidney Leite
Silas Câmara
Total de AMAZONAS 7

Solidaried
Republican
PSL
PT
PL
PSD
Republican

PlPpPsd...

RONDONIA
Coronel Chrisóstomo
Expedito Netto
Jaqueline Cassol
Léo Moraes
Lucio Mosquini
Mariana Carvalho
Mauro Nazif
Silvia Cristina
Total de RONDONIA 8

PSL
PSD
PP
Podemos
MDB
PSDB
PSB
PDT

ACRE
Alan Rick
Dra. Vanda Milani
Flaviano Melo
Jéssica Sales
Jesus Sérgio
Leo de Brito
Mara Rocha
Perpétua Almeida
Total de ACRE 8

DEM
Solidaried
MDB
MDB
PDT
PT
PSDB
PCdoB

TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim
Célio Moura
Dulce Miranda
Osires Damaso
Professora Dorinha Seabra Rezende
Tiago Dimas
Vicentinho Júnior
Total de TOCANTINS 7

DEM
PT
MDB
PSC
DEM
Solidaried
PL

MARANHÃO

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
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Aluisio Mendes
André Fufuca
Bira do Pindaré
Cleber Verde
Edilázio Júnior
Eduardo Braide
Gil Cutrim
João Marcelo Souza
Junior Lourenço
Juscelino Filho
Márcio Jerry
Marreca Filho
Pastor Gil
Pedro Lucas Fernandes
Rubens Pereira Júnior
Zé Carlos
Total de MARANHÃO 16
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PSC
PP
PSB
Republican
PSD
Podemos
PDT
MDB
PL
DEM
PCdoB
Patriota
PL
PTB
PCdoB
PT
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PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PslPtbPros

CEARÁ
AJ Albuquerque
André Figueiredo
Capitão Wagner
Célio Studart
Danilo Forte
Denis Bezerra
Dr. Jaziel
Eduardo Bismarck
Genecias Noronha
Heitor Freire
Idilvan Alencar
José Airton Félix Cirilo
José Guimarães
Júnior Mano
Leônidas Cristino
Luizianne Lins
Mauro Benevides Filho
Moses Rodrigues
Pedro Augusto Bezerra
Robério Monteiro
Ronaldo Martins
Vaidon Oliveira
Total de CEARÁ 22

PP
PDT
PROS
PV
PSDB
PSB
PL
PDT
Solidaried
PSL
PDT
PT
PT
PL
PDT
PT
PDT
MDB
PTB
PDT
Republican
PROS

PlPpPsd...

PIAUÍ
Átila Lira
Capitão Fábio Abreu
Flávio Nogueira
Iracema Portella
Júlio Cesar
Marcos Aurélio Sampaio
Margarete Coelho
Marina Santos
Merlong Solano
Rejane Dias
Total de PIAUÍ 10

PP
PL
PDT
PP
PSD
MDB
PP
Solidaried
PT
PT

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PlPpPsd...

PslPtbPros
PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
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RIO GRANDE DO NORTE
Benes Leocádio
Beto Rosado
Carla Dickson
General Girão
João Maia
Natália Bonavides
Rafael Motta
Walter Alves
Total de RIO GRANDE DO NORTE

Republican
PP
PROS
PSL
PL
PT
PSB
MDB
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8

PARAÍBA
Damião Feliciano
Edna Henrique
Efraim Filho
Frei Anastacio Ribeiro
Gervásio Maia
Hugo Motta
Julian Lemos
Pedro Cunha Lima
Ruy Carneiro
Wilson Santiago
Total de PARAÍBA 10

PDT
PSDB
DEM
PT
PSB
Republican
PSL
PSDB
PSDB
PTB

PERNAMBUCO
André de Paula
André Ferreira
Augusto Coutinho
Carlos Veras
Daniel Coelho
Danilo Cabral
Eduardo da Fonte
Felipe Carreras
Fernando Coelho Filho
Fernando Monteiro
Fernando Rodolfo
Gonzaga Patriota
João H. Campos
Luciano Bivar
Marília Arraes
Ossesio Silva
Pastor Eurico
Raul Henry
Renildo Calheiros
Ricardo Teobaldo
Silvio Costa Filho
Tadeu Alencar
Túlio Gadêlha
Wolney Queiroz
Total de PERNAMBUCO 24

PSD
PSC
Solidaried
PT
Cidadania
PSB
PP
PSB
DEM
PP
PL
PSB
PSB
PSL
PT
Republican
Patriota
MDB
PCdoB
Podemos
Republican
PSB
PDT
PDT

PlPpPsd...

PP
PSD

PlPpPsd...
PlPpPsd...

ALAGOAS
Arthur Lira
Marx Beltrão
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Nivaldo Albuquerque
Paulão
Sergio Toledo
Severino Pessoa
Tereza Nelma
Total de ALAGOAS 7
SERGIPE
Bosco Costa
Fábio Henrique
Fábio Mitidieri
Fabio Reis
Gustinho Ribeiro
João Daniel
Laercio Oliveira
Valdevan Noventa
Total de SERGIPE 8
BAHIA
Abílio Santana
Adolfo Viana
Afonso Florence
Alex Santana
Alice Portugal
Antonio Brito
Arthur Oliveira Maia
Bacelar
Cacá Leão
Charles Fernandes
Claudio Cajado
Daniel Almeida
Elmar Nascimento
Félix Mendonça Júnior
João Carlos Bacelar
João Roma
Jorge Solla
José Nunes
José Rocha
Joseildo Ramos
Leur Lomanto Júnior
Lídice da Mata
Marcelo Nilo
Márcio Marinho
Mário Negromonte Jr.
Otto Alencar Filho
Pastor Sargento Isidório
Paulo Azi
Paulo Magalhães
Professora Dayane Pimentel
Raimundo Costa
Ronaldo Carletto
Sérgio Brito
Tito
Uldurico Junior
Valmir Assunção
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PTB
PT
PL
Republican
PSDB
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PDT
PSD
MDB
Solidaried
PT
PP
PL
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PL
PSDB
PT
PDT
PCdoB
PSD
DEM
Podemos
PP
PSD
PP
PCdoB
DEM
PDT
PL
Republican
PT
PSD
PL
PT
DEM
PSB
PSB
Republican
PP
PSD
Avante
DEM
PSD
PSL
PL
PP
PSD
Avante
PROS
PT

PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

172 Sexta-feira 11

Waldenor Pereira
Zé Neto
Total de BAHIA 38
MINAS GERAIS
Aécio Neves
Alê Silva
André Janones
Áurea Carolina
Bilac Pinto
Charlles Evangelista
Delegado Marcelo Freitas
Diego Andrade
Dimas Fabiano
Domingos Sávio
Dr. Frederico
Eduardo Barbosa
Emidinho Madeira
Enéias Reis
Eros Biondini
Euclydes Pettersen
Fábio Ramalho
Franco Cartafina
Fred Costa
Gilberto Abramo
Greyce Elias
Igor Timo
Júlio Delgado
Junio Amaral
Lafayette de Andrada
Léo Motta
Leonardo Monteiro
Lincoln Portela
Lucas Gonzalez
Luis Tibé
Marcelo Aro
Margarida Salomão
Mário Heringer
Mauro Lopes
Misael Varella
Newton Cardoso Jr
Odair Cunha
Padre João
Patrus Ananias
Paulo Abi-Ackel
Paulo Guedes
Pinheirinho
Reginaldo Lopes
Rodrigo de Castro
Rogério Correia
Stefano Aguiar
Subtenente Gonzaga
Tiago Mitraud
Vilson da Fetaemg
Weliton Prado
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PT
PT

PSDB
PSL
Avante
PSOL
DEM
PSL
PSL
PSD
PP
PSDB
Patriota
PSDB
PSB
PSL
PROS
PSC
MDB
PP
Patriota
Republican
Avante
Podemos
PSB
PSL
Republican
PSL
PT
PL
Novo
Avante
PP
PT
PDT
MDB
PSD
MDB
PT
PT
PT
PSDB
PT
PP
PT
PSDB
PT
PSD
PDT
Novo
PSB
PROS
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PslPtbPros
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PslPtbPros
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Zé Silva
Zé Vitor
Total de MINAS GERAIS
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Solidaried
PL
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52

ESPÍRITO SANTO
Amaro Neto
Da Vitória
Dra. Soraya Manato
Evair Vieira de Melo
Felipe Rigoni
Helder Salomão
Lauriete
Norma Ayub
Sergio Vidigal
Ted Conti
Total de ESPÍRITO SANTO

Republican
Cidadania
PSL
PP
PSB
PT
PSC
DEM
PDT
PSB

PslPtbPros
PlPpPsd...
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RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon
Alexandre Serfiotis
Altineu Côrtes
Aureo Ribeiro
Benedita da Silva
Carlos Jordy
Chico D`Angelo
Chiquinho Brazão
Christino Aureo
Clarissa Garotinho
Daniel Silveira
Daniela do Waguinho
David Miranda
Delegado Antônio Furtado
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.
Felício Laterça
Flordelis
Gelson Azevedo
Glauber Braga
Gurgel
Gutemberg Reis
Helio Lopes
Hugo Leal
Jandira Feghali
Jorge Braz
Juninho do Pneu
Lourival Gomes
Luiz Antônio Corrêa
Luiz Lima
Major Fabiana
Marcelo Calero
Marcelo Freixo
Márcio Labre
Otoni de Paula
Paulo Ganime
Paulo Ramos
Pedro Paulo

PSB
PSD
PL
Solidaried
PT
PSL
PDT
Avante
PP
PROS
PSL
MDB
PSOL
PSL
PP
PSL
PSD
PL
PSOL
PSL
MDB
PSL
PSD
PCdoB
Republican
DEM
PSL
PL
PSL
PSL
Cidadania
PSOL
PSL
PSC
Novo
PDT
DEM

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros

174 Sexta-feira 11

Professor Joziel
Rodrigo Maia
Rosangela Gomes
Soraya Santos
Sóstenes Cavalcante
Talíria Petrone
Vinicius Farah
Wladimir Garotinho
Total de RIO DE JANEIRO
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SÃO PAULO
Abou Anni
Adriana Ventura
Alencar Santana Braga
Alex Manente
Alexandre Frota
Alexandre Leite
Alexandre Padilha
Alexis Fonteyne
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Jardim
Baleia Rossi
Bozzella
Bruna Furlan
Capitão Augusto
Carlos Sampaio
Carlos Zarattini
Celso Russomanno
Cezinha de Madureira
Coronel Tadeu
David Soares
Eduardo Bolsonaro
Eduardo Cury
Eli Corrêa Filho
Enrico Misasi
Fausto Pinato
General Peternelli
Geninho Zuliani
Gilberto Nascimento
Guiga Peixoto
Guilherme Derrite
Guilherme Mussi
Herculano Passos
Ivan Valente
Jefferson Campos
Joice Hasselmann
Kim Kataguiri
Luiz Carlos Motta
Luiz Philippe de Orleans e Bragança
Luiza Erundina
Marcio Alvino
Marco Bertaiolli
Marcos Pereira
Maria Rosas
Miguel Lombardi

PSL
Novo
PT
Cidadania
PSDB
DEM
PT
Novo
PT
Cidadania
MDB
PSL
PSDB
PL
PSDB
PT
Republican
PSD
PSL
DEM
PSL
PSDB
DEM
PV
PP
PSL
DEM
PSC
PSL
PP
PP
MDB
PSOL
PSB
PSL
DEM
PL
PSL
PSOL
PL
PSD
Republican
Republican
PL
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Milton Vieira
Nilto Tatto
Orlando Silva
Paulo Freire Costa
Paulo Pereira da Silva
Paulo Teixeira
Policial Katia Sastre
Pr. Marco Feliciano
Renata Abreu
Ricardo Izar
Ricardo Silva
Roberto Alves
Roberto de Lucena
Rodrigo Agostinho
Rosana Valle
Rui Falcão
Sâmia Bomfim
Samuel Moreira
Tabata Amaral
Tiririca
Vanderlei Macris
Vicentinho
Vinicius Carvalho
Vinicius Poit
Vitor Lippi
Total de SÃO PAULO 69

Republican
PT
PCdoB
PL
Solidaried
PT
PL
Republican
Podemos
PP
PSB
Republican
Podemos
PSB
PSB
PT
PSOL
PSDB
PDT
PL
PSDB
PT
Republican
Novo
PSDB
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MATO GROSSO
Carlos Bezerra
Dr. Leonardo
Emanuel Pinheiro Neto
José Medeiros
Juarez Costa
Nelson Barbudo
Neri Geller
Professora Rosa Neide
Total de MATO GROSSO 8

MDB
Solidaried
PTB
Podemos
MDB
PSL
PP
PT

DISTRITO FEDERAL
Bia Kicis
Erika Kokay
Flávia Arruda
Julio Cesar Ribeiro
Luis Miranda
Paula Belmonte
Professor Israel Batista
Tadeu Filippelli
Total de DISTRITO FEDERAL

PSL
PT
PL
Republican
DEM
Cidadania
PV
MDB

PslPtbPros

PP
Patriota
PSDB
PSL
DEM

PlPpPsd...

GOIÁS
Adriano do Baldy
Alcides Rodrigues
Célio Silveira
Delegado Waldir
Dr. Zacharias Calil

PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
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Elias Vaz
Flávia Morais
Francisco Jr.
Glaustin da Fokus
João Campos
Jose Mario Schreiner
José Nelto
Lucas Vergilio
Magda Mofatto
Professor Alcides
Rubens Otoni
Vitor Hugo
Total de GOIÁS 17
MATO GROSSO DO SUL
Beto Pereira
Bia Cavassa
Dagoberto Nogueira
Dr. Luiz Ovando
Fábio Trad
Loester Trutis
Rose Modesto
Vander Loubet
Total de MATO GROSSO DO SUL
PARANÁ
Aliel Machado
Aline Sleutjes
Aroldo Martins
Boca Aberta
Christiane de Souza Yared
Diego Garcia
Enio Verri
Felipe Francischini
Filipe Barros
Giacobo
Gleisi Hoffmann
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Leandre
Luciano Ducci
Luisa Canziani
Luiz Nishimori
Luizão Goulart
Paulo Eduardo Martins
Pedro Lupion
Reinhold Stephanes Junior
Roman
Rubens Bueno
Sargento Fahur
Schiavinato
Sergio Souza
Toninho Wandscheer
Vermelho
Zeca Dirceu

PSB
PDT
PSD
PSC
Republican
DEM
Podemos
Solidaried
PL
PP
PT
PSL

PSDB
PSDB
PDT
PSL
PSD
PSL
PSDB
PT
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PSB
PSL
Republican
PROS
PL
Podemos
PT
PSL
PSL
PL
PT
PDT
MDB
PV
PSB
PTB
PL
Republican
PSC
DEM
PSD
Patriota
Cidadania
PSD
PP
MDB
PROS
PSD
PT
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29

SANTA CATARINA
Angela Amin
Carlos Chiodini
Carmen Zanotto
Caroline de Toni
Celso Maldaner
Coronel Armando
Daniel Freitas
Fabio Schiochet
Geovania de Sá
Gilson Marques
Hélio Costa
Jorge Goetten
Nilson F. Stainsack
Pedro Uczai
Ricardo Guidi
Rodrigo Coelho
Total de SANTA CATARINA

PP
MDB
Cidadania
PSL
MDB
PSL
PSL
PSL
PSDB
Novo
Republican
PL
PP
PT
PSD
PSB

PlPpPsd...

PP
PDT
MDB
PSL
PT
Republican
PSDB
PSD
PSOL
PL
MDB
PSB
PT
PP
PSB
PSDB
Novo
PSL
PTB
MDB
PT
PT
PDT
PTB
PSL
PT
PP
PDT
PSL
PTB
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16

RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm
Afonso Motta
Alceu Moreira
Bibo Nunes
Bohn Gass
Carlos Gomes
Daniel Trzeciak
Danrlei de Deus Hinterholz
Fernanda Melchionna
Giovani Cherini
Giovani Feltes
Heitor Schuch
Henrique Fontana
Jerônimo Goergen
Liziane Bayer
Lucas Redecker
Marcel van Hattem
Marcelo Brum
Marcelo Moraes
Márcio Biolchi
Marcon
Maria do Rosário
Marlon Santos
Maurício Dziedricki
Nereu Crispim
Paulo Pimenta
Pedro Westphalen
Pompeo de Mattos
Sanderson
Santini
Total de RIO GRANDE DO SUL 30
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Passa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.
Informo que as mudanças acordadas entre o Relator e os partidos estarão incluídas no parecer às emendas.
PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020
(DA SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, que
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências. Pendente de pareceres das
Comissões: de Trabalho, Administração e Serviço Público; Educação; Finanças e
Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Sr. Presidente, gostaria de esclarecer uma dúvida a respeito do
procedimento da votação desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Sim.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Queria saber se vai ser feito
conforme a proposta de acordo, ou seja...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Isso, será.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - ... o relatório com as incorporações e retiradas que o Deputado Felipe
Rigoni nos apresentou, sem destaques ao final.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Que será sem destaques eu não posso dizer, mas o relatório
dele que vai a voto é o relatório acordado. Isso, com certeza.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - É que a proposta que ele nos fez é que fosse esse relatório, sem que
nós apresentássemos nenhum destaque. Por isso é importante saber, a fim de que possamos, de fato, fechar o
acordo da forma como foi proposto.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Alguém vai apresentar destaque ou não? Algum partido?
(Pausa.)
O problema é que é preciso conhecer o texto para alguém decidir se vai querer apresentar destaque ou
não. É difícil falar.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Sr. Presidente, somente um detalhe: tentei, de fato, construir o acordo em
relação à não apresentação de destaques — até falei com o Deputado Waldenor Pereira sobre isso —, mas o meu
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relatório vai do jeito acordado com a Oposição hoje, mais cedo. É possível que haja algum destaque. Essa é a
questão.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Tudo bem. Quem quiser obstruir, não tem problema.
Para oferecer parecer ao projeto pelas Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de
Educação; de Finanças e Tributação; de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao Deputado
Felipe Rigoni.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
primeiramente, muito obrigado. Eu peço vênia para explicar o relatório e dar o meu voto, já que ler relatórios não
é o meu forte.
Sras. e Srs. Deputados, o FUNDEB foi aprovado por meio de PEC em agosto deste ano, e temos que
regulamentá-lo, ou seja, esmiuçar as regras do novo FUNDEB. Eu vou, resumidamente, explicar as mudanças e os
acordos gerais que eu construí tanto com o Governo quanto com a Oposição.
O FUNDEB tem três grandes pontos, que o tornam maior, mais justo e mais eficiente. Maior: ele, de fato,
aumenta de 10% para 23% a complementação da União, num período de 6 anos, em que gradualmente vamos
aumentando essa complementação.
Nós introduzimos uma nova maneira de distribuição do dinheiro, que é o VAAT, o Valor Aluno/Ano Total.
Dessa maneira, haverá distribuição do dinheiro de forma a fazer uma compensação ou mesmo será feita uma
melhor redistribuição do dinheiro diretamente nas redes educacionais que têm o Valor Aluno/Ano menor. Então,
corrige-se muito da desigualdade.
Cinquenta por cento desse dinheiro tem que ser aplicado na educação infantil.
Um ponto importante a ser explicado: será construído tecnicamente, pelo INEP, um indicador que levará
em conta o déficit de cobertura da educação infantil e a realidade socioeconômica das crianças do local para
dizer exatamente qual a porcentagem do VAAT cada Município que o receber terá que investir na educação
infantil.
Um segundo ponto em relação à educação infantil é que nós mudamos os ponderadores aplicados no Valor
Aluno/Ano Total — VAAT em 50%, ou seja, multiplicamos todos os ponderadores da educação infantil por 1,5%,
justamente para conseguirmos dar um incentivo muito maior para a educação infantil no VAAT. Então, não há
uma mudança de redistribuição do dinheiro que já é distribuído hoje, mas há um incentivo muito maior para a
educação infantil neste nosso relatório.
Outro ponto é o VAAR — Valor Aluno/Ano Resultado, que foi introduzido na PEC por emenda da Deputada
Tabata Amaral e diz muito claramente que 2,5% da complementação da União devem ser distribuídos às redes
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educacionais que tiverem melhorias nas taxas de atendimento, melhoria no aprendizado e redução das
desigualdades de aprendizado.
Eu vou me ater um pouco mais aos detalhes porque acho essa parte do texto extremamente importante.
Ele determina que, cumpridas certas condicionalidades pela gestão da rede, aquelas redes que melhorarem os
indicadores receberão, proporcionalmente, o dinheiro dessa complementação.
E o que nós colocamos como condicionalidades, já com o conteúdo do acordo, que será apresentado na
subemenda substitutiva? A primeira condicionalidade é quanto à provisão dos cargos de gestores das escolas,
que poderá ser por mérito, por desempenho e também por gestão democrática. Eu abarco aqui todas as
modalidades que existem hoje no Brasil. As redes que quiserem escolher os gestores só por mérito poderão fazêlo; se quiserem fazer essa escolha por mérito e eleição, por gestão democrática, também poderão fazê-lo.
A segunda condicionalidade é que 80% dos alunos daquela rede devem participar das avaliações do SINAEB,
justamente para nós termos um demonstrativo muito mais representativo daquela rede de fato.
A terceira condicionalidade é que deve haver um avanço em relação à desigualdade de aprendizado entre
raças naquela rede. Introduzimos essa condicionalidade logo após esse acordo.
A quarta condicionalidade é que os Estados das redes devem cumprir um regime de colaboração que inclua
a aprovação da lei de distribuição do ICMS de acordo com os resultados educacionais. E, por último, as redes
devem aprovar currículos que estejam alinhados com a BNCC — Base Nacional Comum Curricular. Essas são as
condicionalidades.
Uma vez cumpridas essas condicionalidades, as redes que evoluírem nos indicadores recebem os recursos.
Um desses indicadores é a evolução no nível e no avanço, com maior peso para o avanço, em relação às
avaliações do SINAEB, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, ponderados pela taxa de participação
nos exames — e isso é, justamente, para penalizar aqueles gestores que desconvidam alunos para participar de
exames — e pelo índice de equidade de aprendizagem. Os outros indicadores são as taxas de aprovação e as
taxas de atendimento escolar.
O índice de equidade de aprendizagem deve levar em conta a proporção de alunos que estão abaixo do
nível adequado de aprendizagem, com maior peso para alunos que estão mais distantes do nível adequado de
aprendizagem e também maior peso para alunos de baixa renda, negros ou deficientes. Esse é o VAAR, um
dispositivo com que se evolui muito na melhoria do aprendizado, com um foco específico na redução das
desigualdades de aprendizagem que nós verificamos hoje em nosso País, em especial, entre rendas, entre raça e
entre pessoas com deficiência e sem deficiência. É muito importante esse ponto que nós conseguimos construir
junto com todos.
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Outro ponto importante do texto é a definição de profissionais da educação. Pelo acordo construído, a
definição ficou nos termos do art. 61 da LDB, incluindo os profissionais de psicologia e assistência social. A lei que
aprovamos ano passado define que cada rede educacional deve ter psicólogos e assistentes sociais para atender
os alunos.
Outro ponto extremamente importante do texto, aliás, são vários pontos, versam sobre transparência e o
controle social. Nós damos mais robustez aos CACS — Conselhos de Acompanhamento e Controle Social;
garantimos a participação da sociedade civil; damos, inclusive, mais independência, regras mais claras; exigimos a
obrigatoriedade de prestação de contas por parte dos gestores. Isso foi feito para tornar não só a transparência
mais ativa, mas o controle social muito mais eficaz.
Um ponto importante que, inclusive, foi trazido pelo MEC é que não haverá tempo para regulamentar o
FUNDEB até o fim deste ano. Por isso, nós introduzimos uma transição para o novo FUNDEB. Nessa transição, em
janeiro, fevereiro e março, o FUNDEB funcionará exatamente igual ao FUNDEB atual, para dar tempo de o MEC
fazer todas as mudanças em relação aos sistemas. E em abril, o novo FUNDEB de fato começa a funcionar e
haverá uma compensação financeira para os entes em relação ao novo FUNDEB. Essa é uma parte importante do
texto que nós introduzimos, justamente, para se conseguir fazer uma transição suave, e para que o FUNDEB de
fato comece a funcionar com todo o seu vigor.
Em relação a outros pontos do texto que são importantes, nós colocamos que os ponderadores das
modalidades deverão ser definidos no ano que vem, para dar tempo de estudarmos e entendermos, de fato, os
custos reais de cada modalidade, num processo técnico e político. O INEP deverá protocolar e publicar estudos
sobre os custos das modalidades até agosto do ano que vem. E a Comissão Intergovernamental, formada pelo
MEC, Secretarias Estaduais e Secretarias Municipais, tomará a decisão de acordo com essa proposta do MEC,
justamente para garantir a parte técnica e a parte política.
Isso também vale para os três novos ponderadores introduzidos pela PEC, que são os ponderadores de
disponibilidade de recursos, de potencial de arrecadação e de nível socioeconômico da região. Esses três
ponderadores deverão ser revisados no ano que vem pelo INEP e pela Comissão Intergovernamental.
Obviamente, nós também daremos um espaço aqui, até o ano que vem, para que esta própria lei seja revisada
pelo Parlamento.
Sr. Presidente, acho que esses são os pontos centrais. Se eu tiver esquecido algum ponto, eu volto e
explico. Por fim, eu queria, de fato, agradecer ao Presidente por ter me dado a honra de relatar a
regulamentação do FUNDEB. Foi um trabalho grande e exaustivo, mas muito gratificante. Eu queria agradecer à
Deputada Raquel Muniz, que começou esse trabalho lá em 2015 e introduziu a PEC. Quero agradecer ainda à
Deputada Professora Dorinha, que é a Relatora da nossa PEC, à Deputada Tabata, a vários outros Deputados que
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me ajudaram muito nesse trabalho e, em especial, obviamente, às nossas equipes, aos consultores, que fizeram
de fato esse trabalho acontecer.
Sem mais delongas, ante o exposto, no âmbito da Comissão de Educação, votamos pela aprovação na
forma do substitutivo; no âmbito da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação
do substitutivo da Comissão de Educação; no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação
orçamentária; e no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa.
Presidente, este é o voto.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELO SR. DEPUTADO FELIPE RIGONI.
(VIDE DOCUMENTO Nº 01 DA 125ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Passa-se à discussão.
Podemos suprimir a discussão para avançar? (Pausa.).
Podemos.
Está encerrada a discussão.
O projeto foi emendado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Para oferecer parecer às emendas de plenário pela Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela Comissão de Educação, pela Comissão de Finanças e
Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao Deputado Felipe
Rigoni.
A partir daí, nós temos o texto. Eu espero um pouquinho, faço a discussão depois, para dar tempo de todo
mundo ter certeza de que o acordo feito foi honrado na redação.
Então, faremos um pouco de discussão depois de o Relator apresentar o parecer às emendas.
Obrigado pela compreensão.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Sr. Presidente, peço que aguarde um pouco até eu encaminhar o relatório
para todo mundo e pegar as emendas que foram aceitas, acatadas e parcialmente acatadas. Pode ser?
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF) - Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Só um minutinho, Líder. Deixe só o Relator se organizar aqui,
por favor.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Vou só pegar o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Vamos começar a discussão. V.Exa. tem 10 minutos, Sr.
Relator.
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O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Pode ser assim, Presidente. Pode começar a discussão então.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Concedo a palavra ao Deputado Vicentinho, do PT, para falar
favoravelmente à matéria. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Bibo Nunes, para falar contrariamente à matéria.
O SR. BIBO NUNES (Bloco/PSL - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, é uma
satisfação e uma honra estar novamente nesta sessão remota.
É evidente que todos nós estamos muito felizes com o FUNDEB, no entanto, eu queria destacar a vinda do
Presidente Bolsonaro ao Rio Grande do Sul hoje pela manhã. Ele veio para inaugurar uma das pontes mais
modernas do Brasil, a nova Ponte do Guaíba, que recebeu investimentos de quase 800 milhões de reais.
Eu queria destacar também que, quando o Ministro Tarcísio recebeu essa obra, ele a replanejou e provocou
uma economia de mais de 170 milhões de reais. É uma obra que unifica, de maneira magistral, o Rio Grande do
Sul. Nós tínhamos um problema com a primeira Ponte do Guaíba: quando chegava um navio, era preciso içar a
ponte, e parava todo o trânsito. Hoje, felizmente, acabou esse problema.
Em seguida, o Presidente seguiu de helicóptero para entregar mais 27 quilômetros da BR-116, que liga
Porto Alegre a Pelotas. Essa é outra obra muito importante para o Rio Grande do Sul.
Então, eu estou muito feliz com a chegada do Presidente Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul. Ele foi
amplamente recebido, pelo Governador, por Deputados, com aquele calor que o gaúcho costuma dar. Eu estou
feliz demais com o Governo Bolsonaro, que está dando toda essa atenção para o nosso querido Rio Grande do
Sul.
E, voltando ao assunto da educação, essa é uma grande bandeira também do Governo. Ontem também
estive reunido com o nosso Ministro da Educação e falei sobre a indicação de reitores no Rio Grande do Sul. A
prioridade nossa, com certeza, é a educação e o FUNDEB. Nós temos que priorizar e valorizar a educação básica
cada vez mais. Eu acredito que nós podemos fazer essa regulamentação de forma unânime, não há por que ser
contra isso. Tudo que está no relatório — tudo! — é da melhor qualidade, tudo voltado para que engradeça cada
vez mais a educação básica do Brasil, através do FUNDEB, no Governo Bolsonaro. Queiram ou não, essa
valorização, esse grande incentivo ao FUNDEB está sendo feito neste Governo. Isso eu falo não olhando
politicamente. Eu olho com orgulho e digo que um Governo que olha e valoriza a educação, como está sendo
feito pelo Governo Bolsonaro, é motivo de orgulho para todos os partidos. Educação não pode ter partido. Nós
temos que ter amor pela causa da educação para todos os brasileiros. Todos têm que ter direito à melhor
educação do País.
Viva o FUNDEB!
Muito obrigado, nobre Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Concedo a palavra à Deputada Erika Kokay, por 3 minutos.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nós fizemos uma luta imensa e
intensa para que aprovar a constitucionalização do FUNDEB. Esta Casa derrotou todos aqueles que não queriam o
FUNDEB, porque se sentem ameaçados pelo desenvolvimento da educação. O arbítrio sempre teme o
desenvolvimento da educação, porque, se a educação — e tem razão Paulo Freire — não modifica a sociedade,
ela modifica as pessoas, e as pessoas modificam a sociedade. Se ela não representa tudo, sem ela nós não
conseguimos avançar na efetivação de uma condição que pressupõe estranhar o conhecimento, estranhar o que
é derramado para que possamos opinar, com consciência crítica, e construir uma sociedade tecida com os fios da
democracia. Nós aprovamos a constitucionalização do FUNDEB.
Na regulamentação do FUNDEB, apresentamos vários questionamentos ao que estava posto. Nós achamos
que recursos públicos tinham que ser direcionados para as políticas públicas. Nós também achamos que era
preciso não ter nenhuma dúvida sobre as gestões democráticas que foram construídas para fazer valer uma
condição que é fundamental e pedagógica: a condição de exercermos a democracia com toda a comunidade
escolar. Nós achamos ainda que deveríamos assegurar a valorização dos profissionais da educação, com políticas
de remuneração do piso. Nós achamos também que o Custo Aluno Qualidade deveria estar presente, porque
essa foi uma grande discussão feita na ocasião da constitucionalização do FUNDEB.
Viemos tecendo a construção de acordos para que pudéssemos contemplar esses aspectos. Hoje nós
tivemos a construção desses acordos com a participação, a intenção e, eu diria, a disposição do Relator da
matéria, o Deputado Felipe Rigoni. Por isso nós construímos uma proposição que elimina os principais pontos que
nos colocavam, atuando na perspectiva de termos mais tempo para discutir o FUNDEB, para que fosse possível
superar estes desafios que estavam postos e que, em grande medida, feriam o que foi aprovado por esta Casa
com a constitucionalização do FUNDEB.
Tenho absoluta segurança de que a educação é absolutamente fundamental para que nós possamos fazer
com que este País vivencie a sua própria grandeza. O País tem uma grandeza potencial que vai ser construída na
medida em que os saberes sejam reconhecidos e que se valorize a política mais generosa que este País tem, que
é a da educação. Se as políticas públicas são enganchadas umas nas outras, se os direitos são enganchados, e os
direitos são assegurados pelas políticas públicas, a educação perpassa todas as outras políticas. A qualidade da
educação determina a qualidade de outras políticas. Ali se tem espaços que são espaços de vivência da
diversidade, ali se tem espaços que são espaços da vivência e de um diálogo entre pessoas inteiras, com seus
sonhos ou sua ausência de sonhos. Por isso, a escola é tão fundamental como um elo absolutamente
imprescindível na construção de direitos de crianças e adolescentes e de direitos humanos.
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Neste momento, nós temos uma proposição de regulamentação do FUNDEB, que supera todos os óbices
que nós havíamos identificado. Nesse sentido, contará com o nosso voto favorável.
Hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, há a tentativa de a humanidade fazer o luto dos fornos
crematórios, das câmaras de gás, dos campos de concentração que eliminavam, que literalmente desumanizavam
aqueles que já tinham sido vítimas de uma desumanização simbólica.
Reitero todo o nosso apoio à educação, aos profissionais de educação, aos educadores e às educadoras
que, como bem disse Rubem Alves — e é com ele que me calo —, têm um pacto com a imortalidade, com a
coragem. Por isso, respeitemos todos os que estão em postos de poder. Esses seres que educam carregam esse
pacto com a coragem, com a imortalidade, com a verdade, para uma transformação tão necessária nesta
sociedade.
E aos que colocam a faixa presidencial, com o peito estufado de arbítrio, de fascismo, nós dizemos: a
educação não se verga, e ela vai construir um mundo diferente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Concedo a palavra ao Deputado Bacelar, do Podemos, para
falar contra a matéria. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra à Deputada Alice Portugal.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, esta é uma tarde de grande importância, porque hoje terminamos a grande obra erigida pela Câmara
dos Deputados, com a aprovação, 3 meses atrás, do novo FUNDEB, e agora coroada com a sua regulamentação.
Quero parabenizar o Deputado Felipe Rigoni, que se mostrou dono de grande habilidade e de uma
facilidade de diálogo.
Nós, os integrantes da Minoria, na Câmara dos Deputados, de maneira coletiva, trabalhamos para ajudar a
aperfeiçoar o texto da regulamentação, no qual, efetivamente, conseguimos apor questões que para nós são
importantes e, ao mesmo tempo, retirar aquelas que nos pareciam inadequadas para uma regulamentação.
Afinal, temos compromisso com o texto do relatório, oriundo da lavra da Deputada Professora Dorinha, que
depois foi, pela Comissão Especial, coordenado pelo Deputado Bacelar, esmerilhado, trabalhado, com a
participação da CNTE, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da UNDIME, dos dirigentes e secretários
de educação dos Municípios e dos Estados brasileiros.
Hoje, nós preservamos o essencial, o núcleo do que hoje está escrito na Constituição Federal. Garantimos,
por exemplo, junto ao Relator, que se retire o Sistema S, outras entidades deste conveniamento inicial,
relacionado ao ensino técnico e tecnológico.
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Em relação ao CAQ, há menção no texto do Custo Aluno Qualidade, mas essa regulamentação ficará para o
ano que vem.
Tirou do texto o conveniamento, como já falei. Quanto à gestão democrática, manteve no texto eleição
para os diretores das escolas, mas com a garantia de curso e seleção para os candidatos, como já ocorre em
muitos Estados.
Em relação aos profissionais de educação, manteve a natureza essencial, que está descrita no art. 61 da
LDB. Apenas orientou que aqueles que prestam serviços, segundo lei específica — a Lei nº 13.935, de 2019, que
garantiu a presença de um assistente social e um psicólogo por rede —, também serão contemplados nesse
exercício profissional regulamentado na rede educacional.
Incluiu um ponto que consideramos uma grande vitória — e, por isso, quero abraçar a Deputada Joenia
Wapichana e o Deputado Rogério Correia: a redução de desigualdades educacionais e raciais nos critérios do
VAAR. Incluiu também requisitos que foram colocados pelos educadores indígenas, que têm uma realidade muito
particular e muito sensível.
Por isso, o Deputado Rigoni merece o nosso respeito, o nosso agradecimento. O meu apelo, Presidente
Rodrigo Maia, é que os Líderes partidários não entrem com destaque.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Peço que conclua, Deputada.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Finalizo, Sr. Presidente, dizendo que a Oposição definiu que não
fará nenhum tipo de destaque, na medida em que essas questões foram incorporadas.
Eu peço ao Líder do Governo, o Deputado Ricardo Barros, e aos Líderes dos partidos que hoje têm uma
posição mais independente, mas votam com o Governo que, por favor, analisem o texto. Ele está excelente. Foi
aprovado por gestores e professores, pela comunidade escolar.
Nós saudamos o Deputado Rigoni por essa conquista coletiva, que finaliza a tarefa de se garantir que não
haja vazio educacional no ano que vem. Com o esforço de todos, da Câmara dos Deputados, garantimos o
FUNDEB com uma cesta de impostos que nutre a educação básica em nosso País.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Tem a palavra a Deputada Jandira Feghali, por 3 minutos.
(Pausa.)
Deputada Jandira, V.Exa. vai falar ou não? (Pausa.)
Já está pronto o texto, Relator? (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Marcelo Freixo, para falar a favor da matéria.
O SR. MARCELO FREIXO (PSOL - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é muito
importante a capacidade de diálogo que esta Casa teve para, neste 10 de dezembro, Dia Internacional dos
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Direitos Humanos, um dia que o mundo inteiro reflete sobre a importância de uma sociedade que respeite os
direitos humanos, nós estarmos no Congresso Nacional votando o texto do FUNDEB, porque, sem dúvida alguma,
é uma maneira de reafirmar que a educação é um direito humano fundamental, é um direito humano básico. E é
isso que nós estamos fazendo.
Por isso, é importante essa capacidade de diálogo que o Relator, o Deputado Felipe Rigoni, teve
principalmente com os Líderes –– e aí eu destaco a atuação dos Líderes da Oposição, principalmente da Deputada
Sâmia Bomfim, do PSOL ––, porque o texto original trazia problemas. Mas é assim no Parlamento: a capacidade
de diálogo da diferença pode nos fazer chegar a um lugar importante para o conjunto da sociedade.
Vamos aprovar a regulamentação do FUNDEB, sem os equívocos do relatório original. A questão do Sistema
S, a retirada do direito de voto, o receio e o medo da perda da democracia, o que uma escola não pode ter, o que
a educação não pode ter, enfim todos os problemas que nós tínhamos no relatório original foram superados com
o diálogo.
Eu espero que esse entendimento nos leve a uma votação, sem os destaques. A Oposição terá a
responsabilidade de entender o que o FUNDEB significa para a vida educacional brasileira.
Eu quero aqui destacar que é muito importante a conquista da eleição direta. É claro que nós temos que ter
um trabalho de formação desses diretores, de capacitação dos diretores, mas não podemos fazer com que a
escola não seja um lugar em que se exercite a democracia. Então, esse é um ponto importante.
O outro ponto é garantir que os 2,5%, que nós conseguimos aprovar no texto original do FUNDEB, com
muita luta de vários Parlamentares, cheguem também aos indígenas. E parabéns à Deputada Joenia Wapichana!
Parabéns ao também ao Deputado Rogério, que garantiu que nós chegássemos igualmente a um debate racial
para esses 2,5%.
Agora é fazer com que essas categorias todas sejam valorizadas. Quando falamos em profissional de
educação, estamos falando não só dos professores –– falo isso como professor, sou professor de História, fiquei
20 anos em sala de aula ––, mas também dos funcionários de escola pública, que são todos educadores. É
importante que essa lei leve em consideração aquilo que está na LDB, a concepção sobre educadores, sobre
profissionais da educação, que estão contemplados nesse texto.
Então, é um texto que avança, Deputado Rodrigo Maia. E a inclusão de psicólogos e assistentes sociais, um
por rede, não é um problema. Pelo contrário, muitas escolas que estão em áreas de risco chegam a ficar meses
sem aula. E V.Exa., Deputado Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro, sabe disso. A presença de um psicólogo e de
um assistente social na rede é importante, é algo a ser valorizado.
Então, que este texto do FUNDEB seja aprovado neste Dia Internacional dos Direitos Humanos, em
homenagem a todos os educadores, que no dia a dia garantem um dos direitos humanos mais fundamentais ao
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futuro. Nós temos um Presidente da República que não nos garante perspectiva de futuro. Então, votar pela
educação pública é votar no direito ao futuro, é votar no direito a dias melhores.
Por isso, nós vamos votar "sim".
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Concedo a palavra ao Deputado Ivan Valente, do PSOL, por 3
minutos.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Deputado Rigoni, a Deputada Professora Dorinha, todos que
trabalharam nesse processo, todas as lideranças, educadoras e educadores deste Brasil.
Eu queria lembrar aqui que a evolução da educação no nosso Brasil é muita lenta. Nós tivemos a
Constituição, nós tivemos a LDB, nós tivemos o FUNDEF, que garantia 300 reais por aluno ao ano, o que é muito
pouco. Depois, nós tivemos o PNE, o Plano Nacional de Educação, e aí veio o FUNDEB, com apenas 10% de
complementação da União. Depois, veio o piso, que é muito insuficiente. Agora temos o novo FUNDEB, em que
nós começamos com a previsão de 40% de complementação da União. E hoje, nós conseguimos chegar a 23%.
Isso tudo em tanto tempo, em quase 6 anos, mas é importante, é uma vitória da mobilização dos educadores e
de todos aqueles que defendem a escola pública.
Eu queria me dirigir ao Deputado Rigoni, agradecer-lhe a sensibilidade de ter colocado claramente que
dinheiro público é para a educação pública, que é diferente. Nós estamos falando em educação básica pública,
neste País tão maltratado, para conseguir que educadores recebam 70% das verbas do FUNDEB. Nós estamos
falando em não repassar recursos para outros sistemas que já têm garantias, como o Sistema S, o ensino
profissionalizante. Isso é muito importante também, mas são outros recursos.
E mais do que isso, estamos falando do Custo Aluno Qualidade, tão caro aos educadores brasileiros, do
Custo Aluno Qualidade Inicial, que é um longo debate educacional dentro do Sistema Nacional de Educação no
nosso País, assim como da participação da sociedade civil para eleger, na gestão democrática, os diretores de
escola. Tudo isso foi muito importante e foi absorvido.
Quero também cumprimentá-lo por ter levado em conta a questão racial e a questão indígena. Mesmo
discordando dessa visão de avaliação de desempenho, considero importante que os critérios e as ponderações
incluam os mais excluídos e os mais oprimidos da sociedade brasileira.
Por isso, quero cumprimentar todos os educadores do nosso País. O FUNDEB é muito pouco, assim como o
piso salarial nacional é muito baixo no nosso País, mas ele é um alento. E ele dependeu da mobilização de mais
de 700 mil pessoas, ele dependeu de uma grande articulação no Parlamento brasileiro. Foi necessário
constitucionalizá-lo, para não termos retrocessos neste processo. A constitucionalização é fundamental.
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A ideia da valorização do magistério é um estímulo a que a nossa juventude vá para a sala de aula. Ela vai
garantir o futuro dos nossos jovens e do País e o cultivo da liberdade neste momento de retrocesso absoluto que
nós estamos vivendo neste Governo genocida.
Então, neste momento, quero saudar todos os educadores e dizer que foi um avanço este salto que nós
demos neste momento.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Obrigado, Deputado Ivan.
O relatório já está pronto? (Pausa.)
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Presidente, a Deputada Jandira Feghali estava em trânsito quando
foi chamada. V.Exa. poderia conceder-lhe a palavra agora?
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Eu só tenho um problema: é que ela estava inscrita para falar
contra o FUNDEB. Eu não acredito que ela seja contra o FUNDEB, Deputada Alice. (Risos.)
A Deputada Jandira Feghali está com a palavra, por 3 minutos.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Obrigada, Presidente. (Risos.)
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Sem revisão da oradora.) - Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente. É
porque eu estava contra o relatório que estava no sistema. Mas, com o acordo feito, eu não sou mais contra, não;
eu sou a favor.
Presidente, parece-me que estes 2 dias da Câmara dos Deputados são 2 dias de votações históricas.
Ontem, nós conseguimos votar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Racial, que envolveu a população negra, indígena e as populações tradicionais. Foi uma grande
votação.
Hoje, na primeira sessão, votamos uma pauta grande de direito das mulheres e contra a violência, no
último dia do Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, e tipificamos a violência política, que é uma
novidade histórica no Brasil muito importante.
Quero parabenizar a bancada feminina, por intermédio das Deputadas Professora Dorinha e Soraya Santos.
Neste momento, estamos tratando do FUNDEB, que, de fato, é uma conquista fundamental numa política
transformadora, estratégica e cidadã, que é a educação brasileira e, particularmente, a educação básica.
Quero valorizar muito o conjunto das Parlamentares e dos Parlamentares que construíram esse acordo e
agradecer ao Deputado Felipe Rigoni.
Da nossa bancada, quero valorizar muito o esforço das Deputadas Alice Portugal e Professora Marcivania.
Em nome da nossa bancada do PCdoB, elas dedicaram muito tempo, aliás, toda uma vida, à educação,
particularmente na construção desse grande acordo.
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O FUNDEB sempre é alvo de tentativa de retirada de recursos pelo Governo para tantas outras finalidades.
Este Parlamento resistiu, a Oposição resistiu.
Essa construção é muito importante na votação que nós vamos fazer hoje, repondo a questão democrática,
repondo o papel do magistério, repondo o Custo Aluno Qualidade, repondo uma série de itens que foram
possíveis construir com a sensibilidade do Relator, o Deputado Felipe, e também de todos os outros construtores
do conjunto de bancadas e representações.
Hoje, como já foi dito aqui, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, mas também é preciso comemorar
o centenário de Clarice Lispector, que, para além de grande escritora, também foi educadora.
Eu destaquei aqui um pequeno texto, Presidente, em que ela diz assim:
Sonhe com o que você quiser. Vá para onde você queira ir. Seja o que você quer ser, porque você possui
apenas uma vida, e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante
para fazê-la doce. Dificuldades para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana. E esperança suficiente
para fazê-la feliz.
Acredito que o Parlamento é o local para pensarmos esse conjunto de valores, pensarmos a poesia junto
com a educação e valorizarmos os educadores, como Clarice, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro e tantos
outros.
Parabéns pelo acordo!
Vamos ao FUNDEB!
Votaremos, obviamente, a favor deste acordo da educação brasileira.
Obrigada, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Tem a palavra o Deputado Jorge Goetten, pela Liderança do
PL.
O SR. JORGE GOETTEN (Bloco/PL - SC. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas
Deputados e Deputadas, quero agradecer à Liderança do meu partido, o PL, pela oportunidade de poder, com
muita tristeza, fazer uma homenagem ao meu conterrâneo e que muitos serviços prestou nesta Casa, o exDeputado Artenir Werner, que acabou de falecer em Santa Catarina com 80 anos de idade.
Ele era empresário, ex-Prefeito, ex-Deputado Federal, conhecido carinhosamente pelos amigos e familiares
como Nene, homem humilde, de bons princípios, trabalhador, persistente em seus objetivos, comprometido com
seus afazeres e de uma solidariedade exacerbada, um ser humano sensível com os mais humildes e dedicado às
causas públicas, empresário e político muito respeitado em todo o Estado de Santa Catarina e no Brasil, pela sua
honra e pelo seu caráter.
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Nós rio-sulenses sentimo-nos órfãos também, afinal, perdemos o nosso filho mais ilustre, homem de
negócios responsável, um pai presente e participativo que constituiu junto com a Dona Nena uma excepcional
querida e amorosa família.
Ele costumava dizer: "Só passarei por este mundo uma vez, assim, todas as boas ações que eu possa
praticar e todas as gentilezas que eu possa dispensar a qualquer ser humano, devo aproveitar este momento para
fazê-lo".
Sua vivência foi um grande exemplo para todos nós. E mais do que lamentar por essa fatalidade, no dia de
hoje, precisamos agradecer por termos tido a honra de nossa passagem pela Terra ter coincidido.
Seus ensinamentos, Sr. Artenir, sempre carregados de sabedoria e experiência, serão perpetuados por
todos nós que continuamos aqui.
Infelizmente, o amigo e conterrâneo Sr. Artenir foi mais uma das 178 mil vítimas fatais da COVID-19 no
Brasil, uma doença que impactou nossas vidas, nossa economia e nosso ano de 2020, acometeu muitos de nós e
levou muitas pessoas queridas. Jamais imaginávamos que tamanho acontecimento mudaria completamente o
nosso rumo e nos faria modificar completamente a maneira de viver.
Que, diante deste cenário, Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, saibamos tirar a lição mais
importante de todas: compartilhar momentos com quem amamos é o bem mais valioso que podemos ter.
Meus sentimentos à família do Sr. Artenir, minha também solidariedade aos familiares de todas as vítimas
da COVID-19 no Brasil.
Que Deus nos proteja!
Meu muito obrigado.
(Durante o discurso do Sr. Jorge Goetten, o Sr. Rodrigo Maia, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Vinicius Poit, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Poit. NOVO - SP) - Obrigado, Deputado.
O projeto foi emendado.

HÁ SOBRE A MESA AS SEGUINTES EMENDAS DE PLENÁRIO:
(VIDE DOCUMENTO Nº 02 DA 125ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Poit. NOVO - SP) - Para oferecer parecer às emendas de plenário, pela Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela Comissão de Educação, pela Comissão de Finanças e
Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao Deputado Felipe
Rigoni.
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O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, foram
oferecidas 44 emendas ao texto, e eu estou acatando as Emendas nº 2, nº 3, nº 8, nº 19 e nº 37 e rejeitando
todas as outras emendas.
Rapidamente dizendo, nas Emendas nº 2 e nº 3, trata-se de regras mais claras e específicas de
transparência, no caso do SIOPE — Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação.
A Emenda nº 8 coloca a possibilidade de educação especial, nos casos de deficiências mais graves, sob a
avaliação biopsicossocial, ou seja, quando a avaliação biopsicossocial autoriza e diz que é correto, aí sim a pessoa
com deficiência pode ser atendida em escolas especiais.
A Emenda nº 19 trata da inclusão do CAQ no art. 49, que inclusive já estava acatada desde antes.
A Emenda nº 37 trata da possibilidade de a Caixa Econômica Federal também fazer a gestão dos recursos
do FUNDEB. No meu relatório anterior, isso estava restrito ao Banco do Brasil.
Essas são as emendas, esse é o parecer.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELO SR. DEPUTADO FELIPE RIGONI.
(VIDE DOCUMENTO Nº 03 DA 125ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Poit. NOVO - SP) - Obrigado, Deputado Felipe Rigoni.
HÁ SOBRE A MESA OS SEGUINTES REQUERIMENTOS DE DESTAQUE:
(VIDE DOCUMENTO Nº 04 DA 125ª SESSÃO NO SUMÁRIO)

O SR. PRESIDENTE (Vinicius Poit. NOVO - SP) - Passa-se à votação.
Para encaminhar favoravelmente à matéria, tem a palavra Erika Kokay, do PT.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é extremamente simbólico que
hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, quando nós lembramos a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que diz que todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e direitos, nós estejamos votando a
regulamentação do FUNDEB, que é absolutamente fundamental para que a educação possa percorrer o conjunto
deste País, para que possa assegurar os instrumentos necessários para a transformação das realidades, que são
realidades doídas.
Quando nós falamos em educação, nós estamos falando de um espaço ou de uma política pública
absolutamente fundamental para assegurar a nossa humanidade.
Por isso, a construção feita nesses dias foi absolutamente intensa para assegurar a gestão democrática,
para assegurar a construção de uma igualdade racial, étnica, para romper os etnocídios que ainda vigem neste
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País, para romper o epistemicídio que é ainda vigente neste País, quando não se considera os saberes, o
conhecimento que é ancestral no Brasil.
Portanto, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de uma política pública absolutamente
fundamental para a construção de direitos.
Se alguém me perguntar o que são os direitos humanos, eu digo que é o direito de nós vivermos uma
humanidade, a nossa humanidade. É o direito de viver a nossa humanidade. É a peculiaridade que carregam os
seres humanos de terem consciência da vida e de poderem transformá-la. É a peculiaridade de sermos pautados
pelos sonhos, pela esperança.
Por isso, no dia de hoje, o FUNDEB representa a possibilidade de "esperançar", palavra falada por Paulo
Freire e que é diferente de esperar. É se unir com o outro; é se unir e, a partir daí, transformar a realidade.
Então, nós temos hoje um relatório que assegura as condições para a valorização profissional; assegura o
CAQ; assegura políticas que reconhecem que há uma desigualdade neste País e que buscam superá-la; assegura
que os recursos públicos não sejam drenados ou encaminhados para entidades privadas; assegura, portanto, as
condições mínimas para fazer valer o que esta Casa conquistou.
Eu queria parabenizar todos os educadores e educadoras, construtores de direitos na nossa sociedade. São
construtores de direitos, porque, com os direitos, fazem a mediação que acontece dentro das escolas, têm a
possibilidade de ressignificar valores que são oriundos de uma sociedade com tantas discriminações. Com a
educação vão-se puxando os fiapos de vida que muitas vezes estão sobre os escombros de tanta desigualdade, de
tanta discriminação, em um País que não fez o luto dos seus períodos traumáticos. Por isso, eu queria
parabenizar todos os educadores e educadoras e dizer que esses educadores e educadoras pulam com o exercício
da sua profissão e se espraiam pelo conjunto da sociedade. Queria parabenizar também todas as entidades.
Quando falamos de educação nesta Casa, é impressionante como temos uma resposta da sociedade,
porque a sociedade inteira discute. A discussão sobre educação atinge todos os cantos, todas as dobras deste
País, porque significa o instrumento mais fundamental e basilar para a construção de uma nova sociedade.
Portanto, eu queria dizer que hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós estamos aqui coroando
este dia com uma proposição que foi fruto de muitas discussões, que foi fruto de muitas construções e que
supera os desafios que tiveram, de pronto, a ação imediata de oposição de tantos educadores e educadoras.
Lutemos, pois, como lutam os educadores! Lutemos, pois, como lutam as educadoras!
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Poit. NOVO - SP) - Obrigado, Deputada Erika Kokay.
Para encaminhar contra a matéria, concedo a palavra ao Deputado Bacelar. (Pausa.)
S.Exa. está ausente.
Então, para encaminhar a favor da matéria, concedo a palavra à Deputada Alice Portugal.
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A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou
reiterar o que disse há pouco. Vivemos hoje um momento muito difícil no Brasil. Cento e oitenta mil vidas,
praticamente, foram ceifadas pelo novo coronavírus, as escolas públicas estão fechadas.
Sem dúvida alguma, a precariedade com que a educação foi tratada, durante décadas no Brasil, teve um
rebatimento tão forte que, mesmo em um período mais avançado de construção da educação, de expansão das
universidades que se deu nos Governos de Lula e de Dilma, nós não conseguimos superar todo o processo de
desconstrução que foi realizado, porque existia uma visão de que a educação era um bem da elite e não um
direito de todos. Mas, com o passar do tempo, essa visão foi sendo desconstruída e mesmo forças que não
tinham uma tradição nessa construção de raciocínio acabaram compreendendo que a educação é que, de fato,
emancipa.
Hoje, nós estamos coroando um trabalho de muitas mãos, um trabalho que começou há muito tempo com
Deputados de vários partidos. Portanto, é uma ação suprapartidária a construção do FUNDEB, que nasceu do
FUNDEF, no período de Fernando Henrique Cardoso, mas que tem como núcleo a ideia de Anísio Teixeira, que é
uma cesta de impostos que deve prover, de maneira permanente, independentemente do Governo de plantão, a
educação básica no Brasil. Inicialmente, era a fundamental, agora, é a básica.
O novo FUNDEB precisava ser regulamentado para não termos um vazio educacional ano que vem. O
relatório do Deputado Felipe Rigoni passou por esse esmeril também suprapartidário.
Eu quero agradecer, mais uma vez, a amplitude do Deputado Felipe Rigoni. Lendo com mais vagar, pude
ainda perceber que talvez precise de uma atenção especial a educação indígena. Falo aqui em nome de todo o
empenho que a Deputada Joenia tem tido nessa direção. Deputado Felipe, ainda dá tempo de fazermos esta
correção.
Não há dúvida de que o relatório, hoje, é muito mais adequado para a nossa realidade. Não há dinheiro
público para o setor privado. Os professores poderão eleger seus diretores. A comunidade escolar elegerá seus
diretores, mas os candidatos passarão por uma formação e uma seleção. Nós teremos a garantia de que o
profissional de educação estará regulamentado no art. 161 da LDB e que os assistentes sociais e psicólogos
participarão do apoio educacional. Estamos garantindo também estímulo à igualdade racial no texto do relatório.
Esperamos que a educação indígena também tenha essa valorização.
Por isso, encaminho favoravelmente ao relatório. Sem dúvida, quem ganha é a educação brasileira, é a
geração atual, que se estrutura através da educação, é a geração que virá.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Poit. NOVO - SP) - Obrigado, Deputada Alice Portugal.
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O SR. PRESIDENTE (Vinicius Poit. NOVO - SP) - Em votação a subemenda substitutiva global oferecida pelo
Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, ressalvados os destaques.
Orientação de bancada.
Como vota o PT, Deputado Enio Verri?
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Presidente, quem vai orientar é o Deputado Waldenor.
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Poit. NOVO - SP) - Por favor, como vota o PT, Deputado Waldenor Pereira?
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas
Parlamentares, este é um momento histórico para a educação pública brasileira. A aprovação desse projeto de
lei, de relatoria do Deputado Felipe Rigoni e autoria da Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, é a
consolidação de uma grande vitória da educação pública brasileira, que se iniciou com a aprovação da PEC 15/15,
transformada na Emenda Constitucional nº 108, de 2020.
O Partido dos Trabalhadores recomenda o voto "sim" e parabeniza o Deputado Felipe Rigoni pela
capacidade de conciliação, pela capacidade de articulação política, de acolhimento de todas as sugestões e
emendas que a bancada da Oposição apresentou. E, em nome do núcleo de educação do Partido dos
Trabalhadores, eu parabenizo todos os nossos colegas Parlamentares e também os nossos assessores.
Viva a educação brasileira!
O PT vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Poit. NOVO - SP) - Obrigado, Deputado.
Como vota o PSL?
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o PSL
entende que a educação é o fator mais importante para um país. Todos os envolvidos no FUNDEB, que culmina
agora com o relatório do Deputado Felipe Rigoni, estão de parabéns.
A inclusão da destinação de verba para a primeira infância é fundamental. É na primeira infância que as
conexões, as sinapses vão se formando. E, se houver investimento nessa primeira infância — 3 anos, 4 anos, 5
anos —, a educação fundamental terá outra perspectiva para o País. Isso está contemplado nesse relatório do
Deputado Felipe Rigoni.
Está contemplado também o VAAR, que busca resultado na educação, contemplando aqueles que têm
índices melhores na educação. O IDEB é um desses índices. Isso é fundamental.
Dessa maneira, está de parabéns o Deputado Felipe Rigoni pela relatoria.
O PSL orienta “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Poit. NOVO - SP) - Obrigado.
Como vota o PL? (Pausa.)
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Como vota o PP? (Pausa.)
Como vota o MDB?
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria registrar a
importância deste momento vivido por todos nós, reconhecer o trabalho prestado pelo Deputado Felipe Rigoni,
construindo um grande entendimento e, dessa forma, prestando um grande serviço à educação do nosso País.
Portanto, o MDB vota "sim".
Queria aproveitar este momento para também justificar o último voto, na sessão anterior, do Deputado
Sergio Souza, que foi impedido tecnicamente de registrar seu voto. Votou de acordo com o partido.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Poit. NOVO - SP) - Obrigado, Deputado Tadeu Filippelli.
Como vota o PSD?
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
Vinicius Poit, é um prazer vê-lo na Presidência da Casa.
Quero dizer que hoje é um dia muito importante, uma data importante, pois nós consolidamos o novo
FUNDEB com sua regulamentação.
Quero parabenizar o Deputado Felipe Rigoni, que teve essa atuação maravilhosa, soube ouvir a todos,
soube ponderar, ser um moderador e apresentar um texto que pode não ser o melhor para todos, mas é aquele
possível para que o Brasil possa avançar.
um texto que, se não é o melhor para todos, mas aquele possível para que o Brasil possa avançar.
O Deputado Rigoni, que foi até criticado em redes sociais injustamente, chegou a mim. É uma pessoa capaz,
e o Brasil vai dever muito a esse relatório feito pelo Deputado Rigoni.
O PSD encaminha “sim”.
(Durante o discurso do Sr. Joaquim Passarinho, o Sr. Vinicius Poit, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Maia, Presidente.)
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar pelo PL.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota o PL?
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PL orienta “sim e
parabeniza o Deputado Felipe Rigoni, bem como o conjunto desta Casa e a Deputada Professora Dorinha.
Votamos "sim" ao texto, ressalvados alguns destaques que pretendemos defender.
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI) - O Progressistas, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota o Progressistas?
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A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O Progressistas
também se solidariza com o Deputado Felipe Rigoni pelo brilhante relatório. Também cumprimentamos todos
aqueles que trabalham com a educação no Brasil, por intermédio da Deputada Professora Dorinha.
Encaminhamos "sim" ao texto, com ressalva dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Eu vou pedir só um minutinho aos senhores, porque o Relator
tem uma complementação de voto, que tem de ser feita antes da votação do mérito.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, são só dois pontos, é só um
detalhe.
Vou explicar aqui. Muitas das instituições que fazem educação especial acabam não tendo o CEBAS na área
da educação, e eu havia colocado que precisava ser o CEBAS da educação. Eu estou tirando essa parte, que era
inclusive parte do acordo que eu tinha feito com o Deputado Eduardo Barbosa.
A outra questão é que eu só estou colocando nas condicionalidades do VAAR uma adição. Na verdade,
estou colocando um complemento na condicionalidade de redução de desigualdades raciais em relação à
educação indígena –– inclusive acabei de falar com a Deputada Joenia, e foi o ponto falado pela Deputada Alice
Portugal.
Estamos subindo agora o texto no sistema.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota o Republicanos?
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Republicanos encaminha o voto favorável ao relatório do Deputado Felipe Rigoni. Foi uma grande construção
desde o início da emenda constitucional que nós aprovamos, garantindo um novo FUNDEB para a educação
brasileira. Com a exceção de alguns destaques que vamos analisar no momento adequado, o relatório agregou a
questão da gestão democrática, com um olhar sobre as redes mais vulneráveis, atenção à primeira infância.
Então, acredito que nós estamos próximos do ideal para a educação pública brasileira aprovando a
regulamentação do novo FUNDEB.
Portanto, o Republicanos encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota o PSDB?
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Parabenizo, Sr. Presidente, o
brilhante trabalho do Deputado Felipe Rigoni, típico de sua atuação.
Como defensor ativista da primeira infância, quero celebrar o avanço que daremos nessa área e faço
questão de, novamente, reconhecer o trabalho e a dedicação de V.Exa., Presidente Rodrigo, na defesa da
educação infantil em um ano muito difícil, com muitos prejuízos para o nosso País, um prejuízo educacional que,
muitas vezes, é esquecido.
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Vou repetir uma frase que disse Priscila Cruz, do Todos pela Educação: "O Brasil vai pagar um preço muito
alto por escolher abrir bar antes da escola". Nós precisamos dar outros passos. Este é um passo importante. A
regulamentação do novo FUNDEB, sim, amplia o financiamento, traz uma nova visão federativa de educação, mas
é preciso fortalecer cada vez mais. E este Congresso, este Parlamento cumpre um papel importante para a
educação pública do nosso País.
O PSDB orienta "sim".
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota o PSB?
O SR. BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no dia em que
completamos 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Câmara cumpre mais uma vez um papel
histórico ao aprovar a regulamentação do FUNDEB e ao aprovar, como fizemos ontem, a Convenção
Interamericana contra o Racismo da OEA. Este foi outro grande feito histórico desta Casa na semana em que
celebramos, repito, os 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Quero cumprimentar o Relator Rigoni, que é do nosso partido, o PSB, que cumpriu muito bem o seu papel.
Pediria apenas que ele levasse em consideração o nosso pleito entre as condicionalidades, que é a aplicação da
Lei nº 10.639, de 2003, que trata da obrigatoriedade da inclusão do ensino de história da África nas escolas.
S.Exa. assumiu o compromisso, mas falta colocar no texto, o que é muito fácil. Quero só lembrá-lo da importância
desse adicional.
Portanto, agradecemos, parabenizamos e estamos firmes aqui.
A orientação do PSB é "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Obrigado.
Como vota o PDT, Deputado Idilvan Alencar? (Pausa.)
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Sr. Presidente, posso orientar pela REDE?
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Só um minutinho, pois o Deputado vai falar.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Bom, primeiro, eu queria dizer
que vou orientar pelo PDT e pela Oposição.
Queria parabenizá-lo, Presidente Rodrigo Maia, pelo seu compromisso para com a emenda constitucional e
agora para garantir essa regulamentação, evitando que seja por uma medida provisória ou pelo Ministério da
Educação, no qual nós não confiamos.
Queria agradecer ao Deputado Rigoni, que foi muito flexível e aberto ao diálogo. S.Exa. está de parabéns
pela sua disposição.
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O importante nesta lei é manter o espírito da emenda constitucional, o FUNDEB permanente, que é
importante hoje e vai ser no futuro, vai garantir mais dinheiro da União para o apoio à educação infantil, para o
reforço à equidade e para a qualidade e valorização dos profissionais da educação.
A escola é, sim, um espaço democrático. O gestor escolar, por mais inteligente, por mais sabido que seja, se
não tiver apoio da comunidade, não consegue fazer a escola caminhar. Então, são importantes esses valores.
Um aspecto importante nesta lei é que a educação profissional está sendo valorizada, e o Brasil precisa
muito disso. E nós conseguimos barrar essa história de dizer que dinheiro público é para voucher, é para escola
particular. Não! Dinheiro público é para escola pública. Quem quiser investir em escola privada que procure outro
recurso. Então, isso é muito importante.
Eu ainda aposto que este ano vamos conseguir votar o Projeto Lei nº 3.477, de 2020, que trata de recursos
do FUST para conexão. A Deputada Tabata é Relatora e aprimorou o projeto. Ainda é importante, Presidente
Rodrigo Maia, votarmos esse projeto.
Antes de encerrar a minha fala, convoco o mundo político e a sociedade civil para essa questão que o
Deputado Pedro alerta. Este ano de 2020 foi uma tragédia para a educação. Quem minimizou foi os professores,
que se esforçaram para manter o vínculo entre escola e aluno. Mas o próximo ano será muito difícil. Nós temos
que garantir que o aluno não saia da escola, que fique na escola e que tenha o direito de aprendizagem
garantido. É preciso um pacto grande. Aqui convoco Parlamentares e sociedade civil para fazer esse pacto.
Eu encerro a minha dizendo o seguinte: há dias em que eu sinto orgulho de ser Parlamentar. Hoje é um
deles. Eu acho que o Parlamento Federal dá exemplo para o Brasil e diz que escola pública é importante, o
professor é importante ao aprovar esta lei.
Oriento "sim" pela Oposição e pelo PDT.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Obrigado.
Como vota o DEM?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, eu gostaria de cumprimentar o Deputado Felipe Rigoni pela sua disposição de dialogar e ouvir as
diferentes posições para a construção de uma educação pública de qualidade.
Acho que esta Casa gostaria de parabenizar o Presidente Rodrigo Maia. Poucos acreditavam que seríamos
capazes de votar este ano uma emenda constitucional com tal envergadura, de trazer o financiamento para a
Constituição, a sua permanência, o aprimoramento e a correção das desigualdades.
Falta a lei de regulamentação. Eu sei que a nossa previsão é de que, de maneira sucessiva, possamos
aprimorar a regulamentação. Alguns temas serão enfrentados neste PL. Outros temas serão enfrentados em
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2021, esperamos que com mais condição de debate, com a presença da UNE, da UBES, da CNTE, do CONSED, da
UNDIME, com condição de aprimoramento do processo de legislação.
O Democratas vota "sim", acreditando que estamos dando um passo extremamente importante para o
futuro deste País com uma educação pública com maior financiamento e com a busca de melhores garantias de
aprendizagem para todos os alunos.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota o Solidariedade?
O SR. LUCAS VERGILIO (Bloco/SOLIDARIEDADE - GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Solidariedade
encaminha o voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota o PTB?
O SR. SANTINI (Bloco/PTB - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente Rodrigo, o PTB encaminha
o voto "sim" ao brilhante relatório do Deputado Felipe Rigoni.
Aproveito para dizer a V.Exa., Presidente, que, na votação anterior, tanto eu quanto o Deputado Giovani
Cherini, que estávamos acompanhando a comitiva do Presidente, não conseguimos votar. Pedimos a
consolidação do nosso voto e agradecemos a oportunidade de poder participar de mais essa conquista do
Parlamento gaúcho.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota o Podemos? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Gostaria de juntar o meu tempo ao de Liderança, Presidente.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC) - Presidente, se o PSOL permitir, eu gostaria de encaminhar
porque estou precisando ir à Liderança.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Está bem, Deputada Perpétua. Encaminhe. Está tranquilo.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Obrigada.
Sr. Presidente, a educação consegue mobilizar o Brasil de uma forma bonita que unifica o País. Assim nós
vimos quando colocamos o FUNDEB na Constituição e garantimos que os recursos da educação serão recursos
para a educação pública e gratuita.
Mais uma vez, estamos há 3 dias num processo de negociação com o Relator, a quem agradecemos muito
por ter escutado as bancadas. A bancada do PCdoB participou ativamente do processo de negociação para que a
regulamentação do FUNDEB tivesse exatamente uma dedicação exclusiva para a educação pública e gratuita.
É muito animador quando o Parlamento consegue escutar as ruas, e, nesse caso, o Parlamento escutou a
educação no Brasil. Os trabalhadores em educação, o magistério brasileiro, os nossos estudantes estão sendo
valorizados. E, daqui para frente, nenhum Prefeito ou Governador vai poder usar a justificativa de que não tem
recursos para a educação, porque o Parlamento brasileiro está garantindo que a educação tenha dinheiro.
O voto do PCdoB é "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota o PSOL?
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Nós, este ano, aprovamos uma
das matérias mais importantes, sem dúvida, para a sociedade brasileira, que foi a constitucionalização do
FUNDEB, tornando constitucional e permanente a possibilidade de financiamento da educação básica com o
aumento da complementação da União.
Nós, inicialmente, na última sessão, havíamos sido contrários à aprovação da urgência do relatório porque
ele ainda tinha várias lacunas e alguns retrocessos relativos à Emenda Constitucional nº 108, de 2020, que
aprovamos de maneira consensual. Mas, graças a um esforço coletivo — e aqui eu gostaria de cumprimentar e
parabenizar o Relator, Deputado Felipe Rigoni, por ter nos escutado, dialogado e construído um bom relatório —,
hoje nós votamos a favor do relatório, afinal de contas ele garante gestão democrática nas escolas, através da
eleição direta de diretor.
Eu peço, por gentileza, para emendar o meu tempo de Líder para concluir a nossa explanação.
O projeto também garante que 70% dos recursos do fundo, que são destinados para o pagamento dos
trabalhadores da educação, não sejam utilizados para outras categorias. Nós incluímos os psicólogos e assistentes
sociais, que, a partir de uma lei que aprovamos o ano passado, também vão trabalhar como quadro de apoio aos
trabalhadores da educação dentro das escolas, atendendo a uma demanda antiga, principalmente das
comunidades, das regiões mais carentes, que dependem desses profissionais também, para oferecer um serviço,
uma educação pública de maior qualidade.
Saiu do relatório inicial, o que para nós é fundamental, que dinheiro público deve ser investido em escola
pública. Havia a possibilidade de inclusão do Sistema S, de outros tipos de conveniadas, e nós agora garantimos
que vai ser somente para as escolas públicas, como, de fato, tem que ser.
Faz-se uma menção ao CAQ nesse relatório, que depois vai precisar ser aprimorado através de lei
complementar, como garante a emenda constitucional que nós aprovamos. Mas tenho certeza de que, com o
esforço de todos nós, vai ser possível garantir a sua especificação. E isto é muito importante: tanto nos
condicionantes quanto nos indicadores, estão garantidos orçamento, premiação, estímulo às escolas que façam o
enfrentamento ao racismo e que também tenham a especificidade da educação indígena.
Eu só gostaria de chamar a atenção dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas porque alguns destaques
foram apresentados para que, depois de aprovada essa matéria, cheguemos ao seu conteúdo. Eles são muito
preocupantes, porque, de maneira geral, são destaques que retrocedem naquilo que, de maneira consensual, nós
aprovamos na Emenda Constitucional nº 108, de 2020. São basicamente quase todos os itens que foram
rejeitados no relatório da Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, os quais, depois, tentou-se discutir em
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plenário, mas também foram rejeitados agora, através desses destaques, passando por cima desse acordo que foi
construído com tanto esforço, com tanto trabalho de articulação.
Querem, agora, nos destaques, retroceder nestes temas todos que eu apresentei e que são fundamentais: a
garantia de que dinheiro público vá, de fato, para as escolas públicas; a garantia de que os profissionais que são
abarcados pelos 70% sejam, de fato, profissionais da Secretaria de Educação que trabalham no ambiente escolar.
Querem também retroceder no sentido de não contemplar os profissionais que estão previstos na LDB, no seu
art. 61, bem como na temática de enfrentamento ao racismo e à garantia de verbas para as escolas voltadas para
a educação indígena e para a educação especial.
Nós precisamos ter muito compromisso de que esse FUNDEB, de fato, seja uma conquista, de que as nossas
vitórias não se transformem em derrotas, não tanto por nós, mas por toda a sociedade brasileira, pelos
educadores, pelos estudantes.
A pandemia trouxe muitos problemas para a educação. Na verdade, agravou os problemas que a educação
pública brasileira já enfrentava. Professores se desdobraram em mil, muitos estudantes nem sequer conseguiram
ter acesso às aulas on-line. E o pós-pandemia vai nos trazer muito mais desafios. Sem dúvida, o FUNDEB tem que
ser parte desses esforços de sanar não o tempo perdido, mas todo o esforço e dificuldade que se teve ao longo
do processo de pandemia, de ensino a distância.
Para finalizar, é importante dizer que a volta às aulas no Brasil é uma preocupação de todos nós, das
famílias, dos estudantes, dos educadores de maneira geral, mas ela só pode acontecer com segurança. Nós, que
fomos, na medida do possível, muito unidos e fizemos todos os esforços possíveis para garantir medidas para
melhorar a educação pública brasileira através do FUNDEB, não podemos cometer o erro de propor uma volta
prematura dos alunos para as escolas, colocando a vida dos estudantes, dos educadores e dos seus familiares em
risco.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota o PROS?
O SR. CAPITÃO WAGNER (Bloco/PROS - CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PROS
encaminha de forma favorável ao relatório do Deputado Felipe Rigoni, a quem eu queria parabenizar.
Eu queria aproveitar e pedir a V.Exa. que acrescente ao meu tempo o de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - É claro, Líder. Pode falar.
O SR. CAPITÃO WAGNER (Bloco/PROS - CE) - Presidente, eu nem vou usar o tempo todo, mas acho
importante registrar o quanto esta matéria que está sendo votada agora no final do ano de 2020 é importante
para a educação brasileira. Assim como nós votamos a favor da emenda constitucional do FUNDEB, também
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votamos a favor da regulamentação. Parabenizamos o Relator pela sua capacidade de conversar, de dialogar e de
alcançar a educação de uma forma integral.
Eu queria aproveitar este tempo também para dizer a quem está nos assistindo o quanto o Parlamento tem
sido atuante neste período de pandemia. E mais: quando o Parlamento quer, não há necessidade de intervenção
do Executivo ou de qualquer outro Poder para que as matérias possam tramitar no tempo correto, com a
celeridade necessária. Basta ver o que já foi aprovado nestes 2 anos de forma muito independente pela Câmara e
também pelo Senado Federal.
Então, eu queria chamar a atenção da população para que ela cobre ainda mais do Parlamento. Sabemos o
quanto está desgastada a classe política, mas, quando o Parlamento demonstra boa vontade, como tem
demonstrado neste final de 2020, votando matérias não só polêmicas, mas também extremamente importantes,
mostramos o quanto o Plenário, o quanto a Câmara independente é importante para a Nação. Eu acho que nós
não precisamos ter interferência de Executivo nem de Judiciário para que as pautas que são importantes para o
País possam ser discutidas, debatidas e aprovadas, na medida do possível.
Eu falo isso porque vez ou outra vemos na imprensa reclamação de Parlamentares no sentido de que há
necessidade de atuação do Executivo para que algumas pautas andem no Congresso. Eu acho que isso é
desmerecer inclusive o papel da Câmara dos Deputados, é desmerecer o papel do Senado da República, que não
precisariam, de forma nenhuma, de interferência do Governo Federal, do Executivo, para que coisas importantes,
que estão muitas vezes paradas há muito tempo no Congresso, possam ser discutidas e debatidas. Quando
queremos, nós aprovamos em regime de urgência, nós votamos até de madrugada, nós votamos no final de
semana, nós votamos na segunda-feira.
Então, isso é para mostrar para a população o quanto o Parlamento tem sido produtivo e também para
fazer uma cobrança, ao mesmo tempo, ao nosso Parlamento para que não venhamos a nos diminuir. Nós não
precisamos nos diminuir, dizendo que é necessária uma articulação do Executivo para que pautas, que são
cobradas pela população e que são cobradas pela imprensa, sejam votadas na Casa.
Temos matérias importantes relacionadas à reforma tributária, à reforma administrativa e a vários outros
pontos. Repito: não há necessidade de interferência do Executivo para que essas matérias possam ser discutidas,
debatidas e aprovadas, se tiverem que ser aprovadas, ou rejeitadas, se tiverem que ser rejeitadas. Então, é esse
meu pensamento.
Parabenizo novamente o Deputado Felipe Rigoni pelo seu relatório!
Parabenizo também todos os Parlamentares que participaram dessa construção!
Há pouco vi o Deputado Idilvan, que foi um Secretário de Educação muito atuante aqui no Estado do Ceará,
elogiando a matéria, falando da importância do retorno às aulas. E, ao mesmo tempo, eu faço aqui não uma
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crítica a ele, que foi um grande secretário, mas uma crítica ao atual gestor do Município de Fortaleza, que até
hoje não preparou as nossas escolas para o retorno às aulas.
Muito obrigado, Presidente. Boa tarde.
Encaminhamos favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Obrigado, Líder. Parabéns pelas palavras!
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o Cidadania? (Pausa.)
Como vota o NOVO?
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o Partido Novo
orienta favoravelmente a essa matéria. Gostaríamos de parabenizar imensamente o trabalho do Deputado Felipe
Rigoni, que, ao longo dos últimos meses, fez um esforço muito grande para uma boa redação do FUNDEB,
regulamentando o incentivo a resultados inserido na PEC, trazendo outras inovações ao texto.
Nós lamentamos que o relatório hoje publicado, a nosso ver, deixou de fora alguns avanços importantes
que as primeiras versões trariam. Entendo que o Deputado Rigoni teve que fazer essas concessões devido ao
acordo para a votação hoje, mas vamos trabalhar ao longo dos destaques para que nós possamos reinserir no
texto os avanços e inovações que ele havia trazido, que vão permitir que os gestores lá na ponta tenham muito
mais flexibilidade para aplicar os recursos do fundo e assim conseguir melhores resultados educacionais para os
alunos brasileiros.
Orientamos ”sim” e vamos buscar melhorar o texto nos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota o Avante? (Pausa.)
Como vota o Patriota? (Pausa.)
A SRA. LEDA SADALA (Bloco/AVANTE - AP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Avante
encaminha ”sim”.
Parabenizo o Parlamento e novamente V.Exa., que não mede esforços para concluir o ano com uma
matéria tão importante como essa. Foi uma vitória! Parabéns!
Muito obrigada também ao Deputado Felipe Rigoni.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota o PV?
O SR. PROFESSOR ISRAEL BATISTA (PV - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós
estamos muito felizes. Hoje é uma consagração da sua gestão nesta Casa. Nós da bancada da educação estamos
muito orgulhosos, porque o novo FUNDEB é filho do Congresso Nacional.

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 205

Desde 2015, nós vínhamos discutindo um relatório da Deputada Professora Dorinha. Depois, nós
conseguimos constitucionalizar o FUNDEB, torná-lo permanente. Esta Casa, agora, faz uma verdadeira revolução
na educação brasileira ao regulamentar o FUNDEB.
Quero parabenizar o Deputado Felipe Rigoni pela sua capacidade de articulação, pela sua capacidade de
conversar com todas as frentes, de entender os pontos de vista e de criar um texto o melhor possível, que vai
marcar a história do Congresso Nacional.
O Congresso hoje diz que a educação é importante e mostra isso para o Brasil.
Parabéns a todos os membros deste Parlamento!
O PV orienta ”sim”.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota a REDE?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, hoje é um
dia bastante importante. Foi interessante marcar essa aprovação do FUNDEB como política de Estado no dia 10
de dezembro, considerado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esta Casa está fazendo um trabalho não
apenas para alguns, mas também para muitos.
Eu quero aqui parabenizar o trabalho do Deputado Felipe Rigoni, que teve um diálogo com os
Parlamentares de diferentes partidos e incluiu as demandas específicas. Havia o risco de faltar algumas
particularidades, principalmente da educação escolar indígena, que hoje é garantida pela nossa Constituição
Federal, pela LDB e por algumas legislações específicas. Foi importante incluir a educação indígena como uma
especificidade, respeitando as diferentes realidades que nós temos hoje no Brasil.
Parabéns! Nós estamos na expectativa de ver mais uma lei a favor do povo brasileiro.
A REDE orienta ”sim”.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Eu também quero falar do Custo Aluno-Qualidade.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Como vota a Minoria?
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu vou encaminhar
pela Minoria e solicito usar a metade do tempo da Liderança, 5 minutos. A Deputada Alice usará os 5 minutos no
momento em que achar conveniente. Vou usar exatamente, Deputada Alice, pelo outro trabalho que fizemos, os
5 minutos, para lhe dar oportunidade.
Presidente, eu penso que este dia de hoje, como o de ontem, em que V.Exa. preside esta sessão, é
histórico. Ontem, a Câmara votou e aprovou a Convenção Interamericana contra o Racismo. Isso tem um
significado muito grande para o mundo.
E hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós estamos justamente votando a mais importante e
decisiva matéria que tem forte impacto na vida do Brasil, que é o novo FUNDEB. Ao fazer essa defesa do voto
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"sim" da Minoria, nós queremos reconhecer, em primeiro lugar, o esforço do Deputado Felipe Rigoni em fazer
um diálogo que culminou com um relatório cuja espinha dorsal representa, significa uma ampla unidade dentro
da Câmara dos Deputados.
Estava conversando há pouco com o Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros. Ele está analisando os
pontos de eventuais destaques que não desfigurem o relatório do Deputado Rigoni e vai nos dar uma posição do
ponto de vista do Governo –– ele está analisando. O que é importante neste momento é que V.Exa. preside uma
sessão em que a Câmara dá uma demonstração de efetivo compromisso com a educação pública brasileira.
O trabalho que os sindicatos fizeram, os trabalhadores em educação, a CNTE, o SINDIUTE, um sindicato aqui
de Fortaleza que eu sei bem a importância dele na defesa da educação pública e dos trabalhadores em educação,
todos juntos com o Parlamento estão dando demonstração de efetivo compromisso com a educação pública
brasileira.
Em tempos de pandemia, V.Exa. sabe o quanto nós trabalhamos as leis mais importantes. Como Presidente,
V.Exa. talvez termine a sua gestão, e eu não posso deixar de fazer esse reconhecimento público de que nós, em
tempos de pandemia, mostramos efetivamente compromisso com o País. Em todas as matérias que foram
decisivas para o enfrentamento da COVID-19, o Parlamento brasileiro estava na linha de frente.
A Oposição teve um papel destacado. Para os que dizem que a Oposição aposta em "quanto pior, melhor",
muito pelo contrário. Nós aprovamos, Deputada Alice, tudo o que foi necessário para o combate à pandemia,
frente à irresponsabilidade, muitas vezes ao desdém de um Governo que tem pouco afeto pela vida de brasileiros
e brasileiras.
Nós aprovamos o "orçamento de guerra", nós aprovamos todas as matérias de proteção aos profissionais
de saúde, a flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, o Parlamento brasileiro tem que
comemorar. E essa votação do FUNDEB é um marco histórico no dia de hoje, porque a espinha dorsal do relatório
foi tão bem trabalhada por V.Exa., Deputado Felipe Rigoni, bem como pela Deputada Professora Rosa Neide e por
todo mundo da educação no PT. Fizemos hoje uma reunião na Liderança da Minoria, e V.Exa., Deputada Alice,
dirigiu-a com vários Parlamentares de todos os partidos.
Eu só posso dizer que vale muito ser Deputado Federal num dia histórico como este, em que estamos
aprovando a regulamentação do novo FUNDEB.
O novo FUNDEB preserva na sua espinha dorsal a gestão democrática nas escolas, o princípio de que
dinheiro público é para a escola pública –– nada contra as entidades privadas, mas o dinheiro é para escola
pública ––, a prioridade aos profissionais da educação, conforme prevê a LDB em seu art. 61. Enfim, foi um
conjunto de ações.
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Presidente, ontem mesmo eu dizia a V.Exa. em um telefonema que tudo caminha para um grande acordo,
como fizemos com a Lei Aldir Blanc. Nesses momentos históricos, o Parlamento brasileiro não podia fugir dessa
imensa responsabilidade que está tendo com a educação pública brasileira.
Eu termino, portanto, indicando o voto "sim", com alegria, com o coração quente e a cabeça fria, para
enfrentarmos os desafios neste momento grave que o Brasil vive. Em tempos de pandemia, em que morrem
pessoas, em que morrem cearenses, nós estamos fazendo a nossa parte, Presidente.
Deputada Alice Portugal, minha Vice-Líder, nós estamos juntos porque o Brasil precisa de nós.
Viva o FUNDEB! Vivam os educadores e educadoras deste Brasil que tanto trabalharam! E este Parlamento
correspondeu a isso.
O Parlamento brasileiro está de parabéns na conclusão da regulamentação do novo FUNDEB!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ENIO VERRI (PT - PR) - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Só um minutinho, Deputado Enio Verri.
Tem a palavra Deputada Soraya Santos.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, venho fazer
um pedido a V.Exa. porque, no momento em que foram declarados alguns destaques, percebemos que os
Destaques nºs 10 e 7, do PR, não foram destacados.
E eu gostaria de pedir a V.Exa. que, levando-se em consideração o acordo que foi feito no grupo do nosso
bloco parlamentar junto com o Governo em um tema de absoluta relevância, pudesse também colocar em
votação as Emendas nºs 10 e 7, frutos desse acordo.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Tem a palavra o Deputado Enio Verri.
O SR. ENIO VERRI (PT - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Boa tarde, Sr. Presidente. É um prazer
conversar com V.Exa.
Quero apenas pedir a V.Exa. que, na primeira oportunidade, dê o horário da Liderança do PT para a
Deputada Professora Rosa Neide, que dividirá o seu tempo com o Deputado Waldenor Pereira, os dois
representando o núcleo de educação da bancada, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Vamos lá.
Peço a atenção dos Líderes porque esta não é uma questão que possa gerar jurisprudência. A Deputada
Soraya Santos está dizendo que errou o tempo de apresentação de dois destaques. Se não houver o acordo de
todos os Líderes, eu não tenho como acatar os destaques porque não pode haver, em cada votação, uma
jurisprudência sobre o desrespeito ao Regimento da Casa, apesar de os destaques estarem acordados entre o
Relator e a Deputada.
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Nós podemos até garantir, é claro, isso é lei complementar, aliás, é lei ordinária, que esses dois destaques
tenham votação nominal. Não vejo problema nisso. Mas eu preciso que todos os Líderes estejam de acordo com
o pedido, senão nós estaremos desrespeitando o Regimento, sem o acordo do Plenário da Casa.
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSL concorda.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PL concorda.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O
Democratas concorda.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Está ótimo. Agradeço principalmente aos partidos de
esquerda, porque sei que têm divergência em relação ao texto. Por isso, acho que a votação nominal é
importante para que o plenário possa decidir em relação...
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, perdoe-me,
mas nós da Oposição tivemos um longo trabalho com o Deputado Felipe Rigoni, abrimos mão de questões no
sentido de fazer valer o seu texto original e retiramos os nossos destaques. A nossa expectativa é que esse
relatório seja votado in totum, sem destaques. Efetivamente, qualquer destaque que retome os destaques que
foram derrotados na votação do FUNDEB poderá mudar completamente o sentido do relatório. É evidente que
conhecemos a correlação de forças da Câmara. E aí já não se trata de uma questão de gentileza, mas de conteúdo
e de palavra empenhada. Talvez o Líder do Governo não tenha sido contatado a tempo, mas quero fazer um
apelo à Deputada Soraya Santos, à Deputada Margarete Coelho e ao Relator Felipe Rigoni: vamos retirar os
destaques e aprovar o relatório in totum. Evidentemente os partidos terão a palavra em relação a concordar com
destaques que não foram inscritos, mas isso poderá mudar o sentido do relatório. Por isso, primeiro, quero fazer
esse apelo. Segundo, se não for possível atender ao apelo, quero pedir que o Regimento seja cumprido.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu gostaria
de fazer um esclarecimento.
A Emenda nº 5 trata de uma matéria muito semelhante à apresentada na Emenda nº 10. A diferença entre
elas é que a Emenda nº 5, que já está destacada, é mais abrangente, e havia um acordo com o Governo de
colocarmos uma trava e regulamentarmos alguns aspectos. Então, ao pedirmos que apreciemos essas matérias,
também chamamos a atenção para o fato de que, se não forem apreciadas, não nos restará outro caminho a não
ser apoiar a Emenda nº 5. Então, eu insisto com a Deputada Alice Portugal nesse ponto e agradeço aos demais
Líderes que se manifestaram. Acho muito importante que possamos tratar da Emenda nº 7 e da Emenda nº 10.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Deixe-me entender...
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Qual é o conteúdo da emenda, queria Deputada Soraya Santos?
Nós não temos o texto.
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A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - O texto está disponível, Deputada Alice Portugal.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - É o trabalho remoto. Estou aqui procurando.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - É exatamente o mesmo texto que está destacado na Emenda nº 5.
A diferença é que a Emenda nº 5 é abrangente. Na nossa emenda, nós colocamos um limite de 10% em relação à
aplicação desses recursos. Colocamos condicionantes no uso desses recursos para entidades filantrópicas,
comunitárias e confessionais deste País. A diferença é que, se não tivermos possibilidade de discutir da forma
pactuada, votaremos naturalmente na Emenda nº 5, que trata de forma muito mais abrangente sobre o mesmo
tema.
O segundo ponto que eu gostaria de destacar, Deputada, é que, desde a votação do FUNDEB, esses dois
pontos ficarão pendentes, como foi o caso da Emenda nº 7, em relação às APAEs e à inclusão no ensino. Por isso,
rogo a cada um dos senhores, sob o aspecto democrático, que possamos discutir esses dois itens.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - O que nós estamos propondo, então, além de acatar o
destaque, é o acordo de que o Destaque nº 5, que é mais amplo que o Destaque nº 10, seja rejeitado.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Se nós acatarmos...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Para que os partidos de esquerda se interessem em acatar o
seu destaque, Deputada, tem que haver a garantia de que o Destaque nº 5, que é mais amplo, não tenha o apoio
do Plenário, porque é melhor um risco menor do que um risco maior. Eu, pelo menos, penso assim. Não sei se
estou certo.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Deputado Rodrigo, o acordo que o nosso bloco fez foi em relação
à Emenda nº 10, muito embora — e posso falar por mim, posso falar pelo Deputado Tiago — defendêssemos que
não houvesse trava nenhuma. Mas fomos vencidos em um acordo. Então, uma vez acolhido o Destaque nº 10, no
encaminhamento, o PL vai encaminhar pela negativa do Destaque nº 5, a partir do momento em que houver um
acordo em relação à Emenda nº 10. É esse o esclarecimento que eu gostaria de fazer.
Em relação à Emenda nº 7, Sr. Presidente, a matéria também envolve a questão da inclusão. Respeitamos o
ponto de vista que foi adotado pelo Relator, mas entendemos que nós não podemos tutelar as escolhas dos pais
no que tange ao ensino inclusivo. Cada um conhece a sua realidade, cada um conhece as suas dificuldades. Então,
nós apoiamos integralmente... Foi até uma iniciativa do Senador Flávio Arns. E esse é um destaque de autoria do
Deputado Eduardo Barbosa, uma das maiores autoridades de inclusão neste Parlamento. Também gostaríamos
de ter essa emenda destacada.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para fazer um
encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Pode falar, Deputado.
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O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Vejam, Srs. Parlamentares, foi feito
um relatório e se fez um acordo em torno desse relatório. Agora há vários destaques que atingem a espinha
dorsal do relatório. Então, não dá para votar o Destaque nº 10, mas, se acontecer não sei o quê, votar o Destaque
nº 5. Ou temos um acordo em tudo ou não temos. Para poder abrir a exceção, Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Deputado José Guimarães, o que eu estou dizendo é que, se o
Destaque nº 5 amplia para as entidades filantrópicas, sem nenhum limite de valor, e o Destaque nº 10 amplia
para as instituições filantrópicas com limite de 10%, em tese, pode ser melhor para vocês que são contra essa
expansão votarem o Destaque nº 10, em vez de correrem o risco de votar o Destaque nº 5. É isso que eu estou
tentando propor, para que tiremos o 5 e deixemos o 10, por acordo.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Pois é, mas há outros destaques, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Eu sei, Deputado, mas eu não posso impedir os partidos de
apresentarem destaques. O Relator fez um acordo com V.Exas. e cumpriu a parte dele. No entanto, ele não pode
representar os interesses de todos os partidos. V.Exas. também, muitas vezes, apresentam destaque. Não é esse
o problema.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Claro. Mas há o interesse político de acordo, para nós cedermos, fora do
Regimento, percebe, Presidente? Então, eu estou querendo ver se é possível chamar a Liderança do Governo —
eu estou chamando o Deputado Ricardo Barros para ele falar pelo Governo —, para saber qual é a natureza do
acordo que podemos pactuar a partir de agora, rapidamente, enquanto vai se votando o texto principal.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Presidente, se for do entendimento da maioria a votação do
Destaque nº 10, acabei de consultar sobre a possibilidade de invertermos a votação. Votaríamos o 10 antes do 5,
já que...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Deixe-me ver quantos destaques temos.
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente, eu gostaria
de encaminhar pela Liderança do PT.
Nós discutimos muito isso. Eu entendo a preocupação da Deputada Soraya Santos, mas esse é um dos
pontos que fazem com que o País inteiro esteja nos analisando neste momento enquanto Parlamento. Nós temos
garantias constitucionais de recursos públicos para a escola pública. Na educação infantil, nós temos a abertura
para as filantrópicas e para todas as escolas que atendem esse segmento, porque nós temos escrito na lei que, se
não houver vagas, o Governo tem como fazer convênios. Então, essa liberdade já existe.
Agora, trabalhar os 70% do FUNDEB, que são para recursos de pagamento de profissionais da educação, e
os 30%, que são para investimentos, e abrir mão disso eu acho que desconfigura o que está no relatório.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Então, vamos votar. Eu indefiro...
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A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Eu agradeço muito ao Deputado Rigoni. Nós ficamos a semana
inteira discutindo com o Deputado Rigoni e abrimos mão de tudo o que podíamos para aceitar...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Tudo bem, Deputada. Mas existem outros partidos, e o
Deputado Rigoni não é dono dos outros partidos.
Eu indefiro os destaques da Deputada Soraya, e vamos correr o risco de o destaque do PSL ser aprovado,
um destaque que é muito mais amplo do que o Destaque nº 10. Foi uma escolha. Vamos à votação.
Mais alguma coisa, Relator? (Pausa.)
Não.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Em votação a Subemenda Substitutiva Global oferecida pelo
Relator da Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, ressalvados os destaques.

(VIDE DOCUMENTO Nº 05 DA 125ª SESSÃO NO SUMÁRIO)

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADA.
Estão prejudicados a proposição inicial, o substitutivo da Comissão de Educação e as emendas, ressalvados
os destaques.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Peço 5 minutos como Líder da Minoria, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Não. É um tempo só, Deputada.
Requer, nos termos do art. 161, inciso II, § 2º...
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - O Deputado José Guimarães pediu, e V.Exa. concordou.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Concordei se fosse seguido. Não concordei se fosse quebrado.
Quebrado não existe.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Não, ele disse que era ao tempo que eu solicitasse.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Da mesma forma, Deputada, que eu tive que respeitar o
Regimento na questão dos destaques, eu respeito o Regimento na questão da palavra.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Tudo bem, Presidente.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia. DEM - RJ) - Destaque de Bancada nº 3:
Senhor Presidente,
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Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, inciso II e § 2º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque da Emenda de Plenário nº 5
apresentada ao PL 4.372/2020.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2020.
Dep. Felipe Francischini, Líder do PSL
A emenda é da Deputada Joice Hasselmann.
Orientação de bancada.
Como vota o PT? (Pausa.)
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Sem revisão do orador.) - Presidente, permita-me fazer a
defesa do destaque dessa emenda. Eu me inscrevi para falar a favor.
O destaque da Emenda nº 5, da Deputada Joice Hasselmann, é devido ao fato de que a educação é tão
importante que o trabalho de todos os entes que atuam em conjunto para propiciar uma educação de qualidade
é algo positivo. E essa emenda visa incluir toda a educação básica ofertada por instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos e — um detalhe — conveniadas com o poder público, no
cômputo de matrículas a serem consideradas para efeito da distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB.
Segundo dados estatísticos do Censo Escolar da Educação Básica de 2019, disponibilizados pela Diretoria de
Estatísticas Educacionais — DEED, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, na
evolução do número de matrículas da educação infantil, etapas de ensino de 2015 a 2019, das matrículas da rede
privada, 29,4% estão em instituições particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas conveniadas com o
poder público. Portanto, é imprescindível o incentivo à maior participação dessas entidades privadas sem fins
lucrativos para se garantir maior acesso à educação.
Impende salientar ainda que os recursos destinados a essas instituições sofrem forte controle institucional
interno e externo, somado ao controle social, o que garante o seu regular e eficaz funcionamento.
Eu gostaria de salientar também que esta proposta, Deputado Felipe Rigoni, contribui para o VAAT. Quanto
se vai matricular? Qual é o número de alunos? Qual o valor de cada um? No momento de se constituir o FUNDEB,
esses alunos vão somar. Então, o valor que será destinado à educação por meio do FUNDEB será maior ainda.
Esse recurso não vai sair daqueles valores básicos. Os alunos dessas escolas vão compor o VAAT, aumentando
ainda mais o recurso para a educação. É isto que nós estamos querendo: recursos para a educação. E o VAAT será
maior, contando-se os alunos dessas escolas. Nós não podemos perder a oportunidade de dar ainda mais
recursos para a educação.
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Eu tenho certeza de que todos nós que defendemos a educação vamos aprovar esta emenda que vai
aumentar o Valor Aluno Ano Total — VAAT, conforme inserido pela Deputada Professora Dorinha.
Vamos aumentar o valor para a educação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputado General Peternelli.
(Durante o discurso do Sr. General Peternelli, o Sr. Rodrigo Maia, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Professor Israel Batista, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.)
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Sr. Presidente, pela Liderança do PT, informo que o Deputado
Rogério Correia está inscrito para falar contra.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputada Professora Rosa Neide, não há inscrição
para falar contra num destaque de emenda.
Eu vou passar a palavra à Deputada Paula Belmonte por 2 minutos para compensar o fato de S.Exa. não ter
encaminhado na votação anterior.
A Deputada Paula Belmonte tem a palavra.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Deputado, ela pediu o tempo de Líder para o Deputado Rogério
Correia.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Ela tinha pedido um encaminhamento.
Deputada Paula Belmonte...
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Não, não! Não era pedido do tempo de Líder, não, Deputada
Alice Portugal.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Desculpe-me.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Após a Deputada Paula Belmonte, eu passarei a
palavra a V.Exa. pelo tempo da Liderança, Deputada Professora Rosa Neide. Pode deixar.
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF. Sem revisão da oradora.) - Presidente, na hora da orientação, o
Cidadania não conseguiu se pronunciar porque não foi liberado o meu áudio. Então, eu gostaria, se fosse possível,
de deixar registrado que o Cidadania entende a importância deste dia de hoje, com a regulamentação do
FUNDEB, e reconhece a articulação do Deputado Rigoni. Nós somos defensores do primeiro relatório, mas
sabemos que, com toda a conjuntura, precisamos modificá-lo. Um grande avanço para nós é exatamente o
investimento na educação infantil, porque algo que nós defendemos é a primeira infância, como outros
Parlamentares disseram. Isso vai ser um grande avanço para a nossa educação. Nós vamos começar a ter crianças
sendo tratada como criança, e isso fará com que elas se se desenvolvam na sua plenitude.
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Além disso, nós ficamos muito felizes com o atendimento do Deputado Felipe Rigoni a um pleito relativo ao
SIOPE. Por quê? Porque nós estamos aqui lutando para que possamos ter cada vez mais recursos para a educação
e precisando nos ater também à transparência da gestão desses recursos. Então, nós precisamos fazer com que o
FNDE tenha recursos também para poder investir no seu sistema de automação e, principalmente, com todo esse
valor que está indo para os Municípios e para os Estados, precisamos melhorar ainda mais essa regulamentação
quanto à questão do custo aluno-qualidade.
O Cidadania tem como um dos pilares a educação. Por isso nós estamos muito felizes com o fato de a
educação estar sendo contemplada e, principalmente, vamos fazer com que esse dinheiro seja utilizado da
melhor forma, com transparência e fiscalização.
Muito grata. Que Deus abençoe a todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputada Paula Belmonte.
Eu passo a palavra à Deputada Professora Rosa Neide, pelo tempo de Liderança do PT e também já pelo
tempo de encaminhamento.
Tem V.Exa. a palavra, Deputada Professora Rosa Neide.
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Muito obrigada,
Deputado. Eu vou dividir com o Deputado Waldenor Pereira o tempo de 11 minutos da orientação e da
Liderança.
Sr. Presidente, demais pares, eu acho que hoje é uma tarde histórica, em que nós temos o FUNDEB a
regulamentar. Nós tivemos muitos avanços na discussão integral do texto nesta Casa. E neste momento eu me
volto a todos os senhores como professora de sala de aula, como professora alfabetizadora, como gestora da
educação pública que fui, por diversas vezes, em muitos segmentos, desde a escola até a Secretaria de Estado de
Educação, para chamar a atenção para a discussão que ora fazemos.
O Deputado Felipe Rigoni fez um trabalho hercúleo, sentou com todo mundo, com a Direita, com o Centro,
com a Esquerda. Mas, neste momento, a educação não pode ser olhada dessa forma. Ela deve ser olhada pelos
princípios que regem a educação brasileira, pelas nossas conquistas históricas. Se analisarmos o período de Anísio
Teixeira até agora, nós vamos ver quantas vezes a educação brasileira se uniu para dar passos importantes e
alcançar avanços.
Nesse sentido, a Constituição de 1988 regulou que o recurso público é para a escola pública. É isso que o
País espera de nós. E o País espera também que os nossos filhos, que os filhos de todos no País tenham acesso à
escola, que a escola seja pública e para todos.
Quando eu quero diferenciar uma matrícula, quando eu digo que o menino pode se matricular numa escola
de boa qualidade, mas que ela é confessional, eu posso fazê-lo de muitas outras formas com recursos privados.
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Quando eu quero colocar isso dentro do recurso público, eu estou cometendo um pecado histórico, porque o
Brasil avançou nessa questão.
Nós temos a maior escola pública do mundo, aberta para todos, sem seleção para entrar, o que os
Governos brasileiros vêm garantindo. Então eu peço ao Líder Ricardo Barros, que sei que é uma pessoa sensível e
comprometida... Desde ontem eu falava com o Deputado Rigoni, e ele dizia: ''Estou falando com o Líder Ricardo
Barros. Ele está acompanhando as nossas negociações". Em quantas questões o Deputado Rigoni nos disse: ''Não,
isso o Governo gostaria que ficasse", e nós entendemos e recuamos no pleito que fazíamos.
O texto que temos hoje não é o texto de ninguém. Não é o melhor texto para a Esquerda, nem para a
Direita, nem para o Centro, mas é o texto possível. Foi um texto consolidado com todos: com os indígenas, com
os quilombolas, com as pessoas que vivem nas cidades, com as pessoas que vivem no campo.
Para regular o FUNDEB, tivemos o trabalho da Deputada Professora Dorinha no País inteiro, do Deputado
Bacelar, do Deputado Danilo, do Deputado Idilvan, de todos nós, de toda esta Casa. De 513 Deputados, nós
tivemos uns 5 ou 6 Deputados que não votaram a favor do FUNDEB. Nós podemos dizer que tivemos uma
votação em que todos abraçaram a causa. Esta Casa não é contra a educação. Ao contrário, ela sempre se moveu
a favor da educação.
Por isso, eu quero repetir: a estrutura do texto que está no relatório é o que garante a unidade do
Parlamento, é o que garante que todas as entidades... Nesta semana, numa reunião com 42 entidades, nós
falamos com as universidades, com a escola básica, com os gestores da educação, com a representação de
Governos Estaduais, de Prefeituras, todo mundo discutindo a educação. E, quando eu abro a possibilidade de
convênio, disso e daquilo, eu mexo na estrutura dorsal da educação brasileira, no financiamento da educação
brasileira.
Quero dizer que sou uma pessoa que gosta da negociação. Não sou uma pessoa que vibra com coisa ruim.
Acho que a energia é muito tranquila da forma como aprovamos o FUNDEB.
Este destaque apresentado neste momento abre a educação brasileira para que ela contemple a iniciativa
privada dentro do recurso público. Com certeza, os Parlamentares desta Casa fazem a distinção entre escola
pública, escola confessional e escola privada. Nós avançamos na educação infantil e na creche com os convênios,
inclusive com as APAEs. Tudo isso está contemplado no texto. Nós não tiramos isso nem queremos tirar. Como
gestora, sempre conveniei com as APAEs, sempre conveniei com a educação infantil. Isso é feito no País inteiro.
Queremos mais recurso público para a infância, mas fazendo como já vem sendo feito, como a lei prevê.
Agora, o restante do ensino fundamental e o ensino médio da escola pública é que tem que receber o dinheiro
público. O dinheiro público é para a escola pública. Queremos ver, no período pós-pandemia, a escola pública
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mais bem estruturada e em condições de receber os nossos estudantes. Se abrirmos isso, é como se estivéssemos
rasgando a emenda constitucional do FUNDEB, porque vamos tirar dele os recursos que ampliamos.
Então, o texto final do Relator contempla todos nós. Claro que ele não contempla a Deputada Professora
Rosa Neide na integralidade. Eu faria um texto com mais direitos para a educação. Mas esse é o texto que pode
ser negociado. O texto não é meu e não é seu. O texto é nosso, é do nosso País.
Por isso, faço um pedido a todos: acho que o Presidente Rodrigo Maia fez um excelente trabalho de
apoiamento à educação e, com certeza, merece que, na tarde de hoje, votemos o texto do Relator Felipe Rigoni.
Esse texto nós estamos chamando de relatado pelo Deputado Felipe Rigoni porque o Deputado Felipe
Rigoni ouviu todos nós. E ele ouviu muito mais aqueles que hoje estão apresentando destaque do que o grupo
chamado de esquerda. Só nos últimos dias nós conversamos com ele e acatamos o que foi dito para que nós
tivéssemos o melhor texto.
Vamos regular o FUNDEB, respeitando a Constituição do nosso País. É isso.
Peço ao Líder do Governo que continue com a sensibilidade que tem com a educação, para que possamos
votar da melhor forma.
Passo a palavra ao Deputado Waldenor Pereira, para que fale por mais 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Tem a palavra o Deputado Waldenor Pereira.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Parabéns, Deputada Professora
Rosa Neide, pela sua manifestação!
De fato, a aprovação da regulamentação do FUNDEB não pode representar um retrocesso. A
regulamentação deve expressar e garantir as conquistas que tivemos com a aprovação da PEC 15/15, que uma
vez promulgada se transformou na Emenda Constitucional nº 108.
Nós não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que aquela vitória da educação pública brasileira se
transforme hoje numa derrota, num retrocesso. Na verdade, a aprovação da PEC 15/15 representou tornar o
FUNDEB permanente, representou a ampliação de recursos de participação do Governo Federal. Ela foi
comemorada efusivamente pelos professores, pelos profissionais de educação de todo o Brasil.
Não podemos permitir, prezados colegas Parlamentares, que um destaque, de repente, retire do bojo da
Emenda Constitucional nº 108 o que há de mais precioso nela, o que há de mais importante e fundamental para a
educação pública brasileira, que é o financiamento da educação pública básica do Brasil.
O FUNDEB hoje representa aproximadamente 60% do financiamento da educação pública brasileira. Ele
mantém uma rede de 50 milhões de alunos e de 3 milhões de professores, aproximadamente, com pagamento,
inclusive, do piso nacional de salário. E o fundo é para financiar a educação básica pública, que necessita de mais
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recursos, que necessita de mais financiamento para melhorar a qualidade do ensino, ampliar o número de
matrículas e reduzir a desigualdade educacional tão forte e tão presente no nosso País.
Por isso, nós queremos convocar, convidar e conclamar os colegas Parlamentares a aprovarem o relatório
na forma como o Deputado Felipe Rigoni o apresentou. Ele foi capaz de negociar, de dialogar e de conciliar. Não é
o texto, naturalmente, de que nós gostaríamos, mas é o texto possível, que revela realmente a capacidade de
conciliação e de articulação do Relator Felipe Rigoni. Por isso, nós vamos, naturalmente, votar contra este
destaque, porque ele desfigura, ele na verdade altera substancialmente o conteúdo principal do relatório do
Deputado Felipe Rigoni e, mais do que isso, ele consegue desfigurar a Emenda Constitucional nº 108, na medida
em que altera substancialmente a distribuição de recursos.
A nossa intransigente defesa é no sentido de que os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação sejam destinados à educação básica pública.
Eu quero parabenizar o nosso companheiro Deputado Felipe Rigoni, que teve capacidade de acolhimento
das demandas, das iniciativas, das emendas e das considerações dos diferentes partidos políticos que compõem
esta Casa Legislativa.
Esperamos, naturalmente, que os colegas que são defensores da educação pública no Brasil votem contra e
derrubem este destaque, para nós preservarmos o relatório do companheiro Deputado Felipe Rigoni, que retrata
os interesses daqueles que defendem a educação pública no nosso País.
São mais de 2,5 milhões de professores, que naturalmente estão a defender o relatório do Deputado Felipe
Rigoni. Nunca se viu no Brasil uma capacidade de mobilização tão grande como a que está acontecendo em torno
da defesa da aprovação da regulamentação do FUNDEB.
Por isso, não vamos retroceder. A aprovação da regulamentação do FUNDEB representa a consolidação de
uma extraordinária vitória da educação pública no Brasil, mantendo-se o conteúdo do relatório do Deputado
Felipe Rigoni.
Viva a educação pública do Brasil! Viva Paulo Freire! Viva Florestan Fernandes! Viva Anísio Teixeira!
Esperamos que os nossos colegas Parlamentares sejam sensíveis neste momento dramático, com a
apresentação desta emenda que consegue realmente desconfigurar o bojo, o conteúdo principal do relatório do
companheiro Deputado Felipe Rigoni.
Desculpe-me por ter passado um pouco do tempo estabelecido.
Muito obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputado.
O PT orienta “não”; o PSL, “sim”; e o Cidadania, “sim”.
Agora, o PL vai orientar.
Tem a palavra a Deputada Soraya Santos, que somará o tempo da Liderança do PL.
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A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, subo a esta
tribuna primeiro para dizer que, neste momento, o PL gostaria de estar votando a Emenda nº 10.
A Emenda nº 10 foi fruto de um acordo feito, sim, para acolher as entidades que foram precursoras no
ensino de segundo grau de todo este País. As entidades filantrópicas, comunitárias e confessionais
representaram, ao longo de muitos anos, toda a interiorização do ensino de segundo grau.
Sr. Presidente, a CNEC — Campanha Nacional de Escolas da Comunidade é uma entidade que existe há 79
anos. O que falar da área da educação ou da saúde, se nós não pensarmos nas santas casas, nas entidades que
também interiorizaram toda essa atividade?
Dissemos ao Governo — eu como pessoa, como cidadã e professora também que sou — que gostaríamos
de votar uma emenda mais ampla, como é a Emenda nº 5, mas que nós colocaríamos uma trava de 10%. Nós não
podemos tutelar as relações que se estabelecem em cada Município. Cada Município sabe a sua realidade.
Por muitos anos, o que nós vimos na educação foi apenas uma conta matemática que considerava o
número de alunos em sala de aula versus a verba do FUNDEB. Se olharmos a curva do investimento na educação
e a compararmos com a curva da queda nos resultados, nós vamos ver a falta que faz o estímulo, a convivência
com entidades históricas, como os maristas, os salesianos e tantas outras, ou as escolas de cooperativas que
atendem a determinada realidade.
Eu conheço muitas realidades brasileiras. Já viajei por todo este País em razão do Todos pela Educação e
encontrei entidades filantrópicas que eram a única fonte de ensino em três comunidades indígenas. E eu fico me
questionando sobre qual é a dificuldade para avançarmos, ampliarmos e legitimarmos uma coisa que já está
estabelecida na Constituição, em seu art. 213. O art. 213 nivela as escolas filantrópicas, comunitárias e
confessionais com as escolas públicas. No art. 213, a Constituição está focada de tal forma no desenvolvimento
da criança como garantia e dever do Estado que ela chega a ter, nesse mesmo dispositivo, a previsão de que,
quando não houver nenhuma escola ou houver ausência de vagas, a criança nem sequer pode abrir mão desse
ensino, podendo o poder público, aí sim, contratar a escola privada.
Mas o que nós não podemos fazer? O que nós não podemos fazer é permitir que os brasileiros e as
brasileiras deixem de acessar um direito que já está garantido na Constituição, no art. 213. Nós não podemos
tutelar a escolha dos pais, por exemplo, pelo ensino de inclusão de uma APAE em detrimento de uma escola
pública, porque eles sabem da sua realidade. Quando se trata de autismo, muitas vezes não é que a escola
pública não deva ter alunos autistas — sim, ela deve, pois é obrigação constitucional —, mas, às vezes, naquela
realidade lá na ponta, existe uma escola filantrópica especializada. E o que o pai e a mãe querem? Querem o que
é melhor para o seu filho.
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Não pode esta Casa deixar de votar pela convivência harmônica entre estas duas instituições. A escola
pública, que está prevista no caput do art. 213, deve estar alinhada com as escolas filantrópicas, confessionais e
comunitárias.
Agradeço ao Presidente Rodrigo Maia, que insistiu num acordo para se poder acolher o destaque da
Emenda nº 10, que criava regras claras, numa proporcionalidade de convivência entre essas entidades e o ensino
público, porque ali nós tínhamos colocado uma trava de 10%. Não resta outra oportunidade nem outra maneira
senão tomarmos um de dois caminhos. O primeiro caminho é votarmos "sim" a esta emenda, que não cria travas
de convivência, para que possamos trabalhar essas travas quando a matéria for para o Senado. O segundo
caminho é trabalharmos com o Governo para que se edite uma medida provisória e se acabe de vez com essa
discriminação, garantindo o melhor ensino para os nossos filhos.
Quero dizer que muito se mediu na régua o setor público, que tem como dever induzir o processo de
melhoria ou apoiar as iniciativas focadas apenas num item dos quatro es, o que representa a economicidade. Mas
isso está longe da realidade. Quando falamos de dinheiro público, nós precisamos aplicar a efetividade, a eficácia,
a eficiência e, como quarto item, a economicidade. Não podemos neste Parlamento ficar preocupados única e
exclusivamente com números. Nós temos o dever, seja nesta matéria, seja em qualquer outra, de nos
questionarmos: será que o esforço público está sendo suficiente para gerar o resultado que nós queremos, que é
o ensino de qualidade para os nossos filhos? Será? Será que nós vamos fazer conta numérica sem fazer avaliação
de resultados?
Essas entidades, volto a dizer, foram precursoras da educação neste País. Eu me lembro bem da época em
que Marco Maciel era Vice-Presidente da República: dois terços deste Parlamento eram ex-alunos cenecistas,
porque a CNEC foi uma das entidades que levaram a interiorização do ensino de segundo grau a todo o Brasil.
Quando ouvimos o Deputado Pompeo de Mattos falando do orgulho que tem por ter passado, em sua
história acadêmica, por essas entidades, estamos medindo o resultado da formação do cidadão. Eu sou fruto de
escola pública de ponta a ponta. Só houve um período na minha vida que passei numa entidade filantrópica, que
foi a dos Salesianos. Foram essas escolas públicas e entidades filantrópicas que permearam a minha vida e me
tornaram o que eu sou, porque a educação é como uma luz que transforma a nossa vida.
Nós temos que ser veementes, rígidos e inflexíveis quando falamos de resultado da aplicação de dinheiro
público. E eu não acredito em resultado que não tenha todos esses agentes, todas essas entidades reunidas,
todas elas com compromisso até com o mérito, medindo o resultado acadêmico de cada escola. Há uma larga
escala. Sim, todos que recebem um único centavo público devem ter provas meritórias regulamentadas pelo
MEC.
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Eu quero falar em nome do PL encaminhando a favor desta emenda, porque não resta outro caminho que
não seja votar, muito embora não haja previsão de travas, e pedir que o Senado cumpra, finalmente, o acordo
firmado, colocando os limites preestabelecidos com toda a base do Governo. Se assim não for, já deixo aqui clara
a minha posição de trabalhar para que possamos editar uma medida provisória. Não posso imaginar este
Parlamento votando para economia do dinheiro público nesta discussão, considerando a situação precária que
têm hoje os profissionais da educação em muitos Municípios por já ter se estourado o teto de custeio e o que
está acontecendo pelo País afora: a contratação por hora, sem nenhum vínculo, de muitos professores.
Nós temos que melhorar a situação desses profissionais da educação, que hoje é precária. Nós temos que
promover a convivência dessas entidades, porque, muitas vezes, sai mais barato fazer a contratação de uma vaga
de um ensino de referência do que ficar insistindo só numa tecla. Nós não podemos tutelar as escolhas em nome
dos Prefeitos ou em nome dos pais.
Por isso, eu rogo a toda a base do Governo que apoie esta emenda, que é a única que está tratando neste
momento dessas entidades, que são, assim como foram na área da saúde, precursoras de todo esse suporte.
Peço mais uma vez ao Plenário que apoie esta emenda, assumindo o compromisso de estabelecermos travas no
Senado.
Este é o voto do PL.
Registro meu protesto pelo não acolhimento da Emenda nº 10, agradecendo a V.Exa., Presidente, que
tentou esse acordo, mostrando inclusive que era muito mais vantajoso fazer a votação de algo que já estava
preestabelecido. Mas, em não havendo acordo, nós encaminhamos a favor desta emenda. Mesmo sabendo que é
muito difícil para quem é da educação votar uma regra dessas sem travas, eu rogo a todas as pessoas envolvidas
com este tema que votem desta forma, com este compromisso, para que nós não tenhamos que trabalhar para
que este assunto seja pautado na forma de uma medida provisória.
Muito obrigada.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Aqui fala o Deputado José
Guimarães, Líder da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - O Deputado José Guimarães tem a palavra.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero me dirigir
aos Líderes desta Casa, inicialmente, aos Líderes da Oposição e, em seguida, à Líder que falou agora pelo PL, a
Deputada Soraya.
Eu penso que, do jeito como as coisas estão se conformando, nós vamos desconstituir tudo aquilo que se
conquistou por meio de esforço nesta PEC. O projeto é da Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, e o
Relatório é do Deputado Felipe Rigoni. Eu quero sugerir, pedindo vênia, com todo o respeito àqueles que
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eventualmente discordarem, que todos os Líderes, a começar pelos Líderes da Oposição, avaliem a possibilidade
de nós voltarmos à solicitação do acordo sugerido pelo Deputado Rodrigo Maia, para que este destaque, que é
terrível, seja rejeitado por todos nós. Refaçamos o acordo.
Já que nós não estamos trabalhando presencialmente, mas virtualmente, faço esta consulta publicamente.
Pensemos nós da Oposição — e já faço um encaminhamento nesta direção — no apelo para que concordemos
com o acordo e votemos todos pelo destaque da Emenda nº 10, porque o destaque da Emenda nº 5 pode
comprometer em demasia o esforço que foi feito.
Deputada Soraya e Srs. Líderes, mesmo que haja alguém que discorde, vejo que, do jeito como está o texto
sem esse acordo, a educação pública pode ter derrotas mais fortes. Portanto, eu estou fazendo um pedido, um
apelo, para votarmos por acordo o destaque da Emenda nº 10. Peço ao Presidente que consulte os Líderes e que
todos nós rejeitemos o destaque da Emenda nº 5, em nome da educação pública brasileira.
No Parlamento, tudo ou nada nessas horas não é o melhor caminho. O diálogo e a busca do entendimento
talvez sejam o melhor caminho. Se não concordarem, fica registrado o esforço que neste momento eu faço para
preservar minimamente o Relatório, dando vênia à saída da Deputada Soraya, para buscarmos aprovar o
destaque da Emenda nº 10.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que consulte os Líderes e que possamos buscar esse acordo.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Passo a palavra ao Presidente da Câmara dos
Deputados, o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. RODRIGO MAIA (DEM - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Eu quero falar aqui como
Deputado. Daqui a alguns meses estarei aqui novamente colaborando.
Secretário, como esta é uma emenda de texto, eu acho que não há problema. Se fosse emenda supressiva,
seria impossível. Se não houver acordo do Plenário, eu e o Deputado Cunha Lima, por exemplo, votaremos contra
esta emenda, porque ela é muito aberta.
Mas nós vemos boa intenção na emenda da Deputada Soraya. Eu acho que ela cria um meio termo entre
aqueles que não querem nada e aqueles que querem tudo. O próprio Deputado General Peternelli disse que,
para o PSL, também não há problema.
Como é uma emenda de texto, eu não vejo obstáculo para que possamos construir esse acordo, derrotar, já
que ela já está em votação, esta emenda e, é claro, pelo menos no campo do centro e centro-direita, aprovar a
emenda da Deputada Soraya, que limita e organiza melhor a participação das instituições filantrópicas na
utilização dos recursos do FUNDEB.
Isto é o que eu penso e esta é a minha colaboração como Deputado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC) - Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Espere só um momento.
Eu queria informar, então, que a Mesa restabelece os destaques das Emendas nºs 7 e 10.
Tem a palavra a Deputada Perpétua Almeida.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente, só quero
reconhecer o esforço que o Deputado José Guimarães fez agora em nome da nossa bancada, de todas as
bancadas, para que a educação não tivesse um prejuízo maior agora, na votação da regulamentação do FUNDEB.
Eu sei com clareza que uma coisa é deixar aberta, sem trava nenhuma, a retirada de recursos do ensino
público, e outra coisa é travar isso em 10%. Com certeza, a educação no Brasil teria muito menos prejuízo com a
proposta feita pelo Deputado José Guimarães.
Sendo assim, nós concordamos com o acordo. É melhor para a educação brasileira manter mais recursos na
educação pública.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Perfeito, Deputada.
Diante da nova situação, eu vou deixar que os partidos que queiram fazer reorientação possam fazê-lo.
Passo agora a palavra ao Deputado Capitão Alberto Neto, que orienta pelo Governo. Em seguida, vou passála ao Deputado Idilvan Alencar e assim por diante.
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Só quero
deixar claro que o Governo não é contra o conteúdo da emenda. Ele acha positivo. O problema é que o texto é
muito abrangente e pode prejudicar quem mais precisa.
Então, o Governo rejeita esta emenda e entra no acordo para a votação do destaque da Emenda nº 10.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Perfeito.
Tem a palavra o Deputado Idilvan Alencar, do PDT.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente Israel, segundo o
Aurélio, o conceito de filantropia é: "Profundo amor à humanidade, desprendimento, generosidade, caridade com
os outros". Este é o conceito de filantropia. No mundo inteiro se faz filantropia com os próprios recursos, e não
com recurso público.
Nós somos muito gratos a quem faz filantropia no País, a quem aposta em educação, a quem quer melhorar
o País, mas este destaque do PSOL simplesmente acaba com o ganho que nós tivemos no FUNDEB. Se algum
Deputado deste País votar a favor do destaque e disser que votou a favor da escola pública e dos professores,
será mentira. Este destaque não aposta em escola pública. Isso já havia sido derrotado na PEC, mas agora volta
com toda a força. É bom entendermos que isso foi derrotado. Foi feito um amplo debate, com a realização de
audiências públicas. O Deputado que é a favor do uso de recursos públicos nessas instituições não aposta em
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escola pública, não aposta em professor. É bom deixar isso bem claro. Então, vamos exercer a filantropia, a
humanidade, a generosidade. Nós somos gratos a quem faz filantropia.
O PDT e a Oposição são veementemente contra isso, porque acaba com o ganho que tivemos naquela
votação do FUNDEB, quando isso foi derrotado. É bom que fique muito claro. O Governo até desistiu no meio do
caminho dessa história, mas agora ela retorna com toda essa força, toda essa polêmica. É uma pena! Por que está
retornando? Será que é porque estamos em final de ano, e estão desmobilizados os professores, a educação
pública deste País? Isso não vai ser visto com bons olhos por nenhum professor de escola pública deste País.
Nenhum deles vai entender como alguém que defendeu o FUNDEB um tempo atrás agora é a favor de usar o
recurso em todas as instituições. Nós não apostamos na escola pública, não?
Esta é a posição do PDT e da Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Líder, desculpe-me, mas quero
fazer uma correção: a emenda não foi apresentada pelo PSOL.
Equivocadamente, o Líder Idilvan acabou de...
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Quem apresentou foi o PSL.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Isso mesmo. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Pois não, Deputada Soraya Santos.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente, tendo em vista o
acordo firmado, o PL muda a orientação e rejeita a Emenda nº 5, para defender a Emenda nº 10. O PL muda a
orientação neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o DEM, Deputada Professora Dorinha
Seabra Rezende?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, o Democratas orienta "não".
Quero chamar atenção para o fato de que o Relator fez todo o esforço para a manutenção dos principais
pilares do texto do FUNDEB. É preciso compreender também todo o esforço que é realizado em prol da educação
pública. Embora este texto represente um pensamento, nós realmente enfrentamos de maneira muito direta as
limitações dele. Na abertura de um texto dessa natureza, nós não teríamos nenhuma forma de apoiamento, em
virtude, inclusive, da diminuição do valor per capita do aluno do FUNDEB.
Então, o Democratas orienta "não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o PP?
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A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente, o
Progressistas também orienta "não", pelos fundamentos já aqui expendidos pelos colegas que nos antecederam.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada.
Como orienta o MDB, Deputado Tadeu Filippelli?
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o MDB vota "sim",
pela emenda.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado.
Como vota o PSD?
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o PSD
encaminha contra a Emenda nº 5, para que nós possamos votar a Emenda nº 10, da Deputada Soraya.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o Republicanos?
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Republicanos participou ativamente dos acordos para a votação do novo FUNDEB, do FUNDEB permanente. Nós
defendemos acordos.
Então, nós encaminhamos "não" à Emenda nº 5, para garantir um acordo, colocando algumas travas e
alguns critérios, para que possamos aprovar, no caso, a Emenda nº 10, que realmente atende melhor ao que foi
conversado durante todo o tempo sobre essa regulamentação do FUNDEB.
Portanto, votamos "não" à Emenda nº 5.
O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Presidente, eu poderia fazer uma sugestão, pela ordem?
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Pois não, Deputado.
O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Conforme foi inclusive formulado
pelo Presidente da Casa, o Deputado Rodrigo Maia, se temos um acordo para fazer a retirada de votação desta
emenda e a substituição pela outra, bastaria dizer se se quer manter a votação ou não. Se os partidos retirarem,
nós pulamos esta votação e ganhamos tempo.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Nós só precisamos fazer a orientação.
Como vota o PSDB? (Pausa.)
A Mesa orienta no sentido de que não se faça isso. Então, vamos seguir. Eu vou tentar ser o mais rápido
possível.
Como orienta o PSDB?
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o PSDB tem
compreensão do valor dos trabalhos comunitários, confessionais, filantrópicos e da função social cumprida por
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esses trabalhos. Se o aluno é de baixa renda, se a matrícula é gratuita, se não existe prova de seleção, se a
qualidade do ensino é boa, existe uma função social e pública nesses trabalhos.
Portanto, é preciso fazer uma diferenciação. Não necessariamente a escola precisa ser estatal, precisa ser
pública, entretanto, no formato apresentado na Emenda n° 5, existe uma abertura muito larga, o que quebra o
espírito do FUNDEB de redistribuição para concentrar recursos em grandes centros, que é onde há o maior
número de matrículas.
Portanto, o PSDB orienta "não" a esta emenda, no intuito de aprovar a Emenda n° 10.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o Solidariedade? (Pausa.)
Como vota o PSB?
O SR. BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o PSB vai orientar
"não" a este destaque. Entendemos que é uma conquista da sociedade brasileira transformar o FUNDEB em
permanente, incrementar recursos, mas, sobretudo, garantir que esses recursos sejam destinados às escolas
públicas.
Nós temos a visão muito clara de que precisamos fortalecer a rede de educação pública no Brasil,
garantindo que as escolas possam ser cada vez mais públicas, gratuitas e de qualidade. Isso só vai ser possível se
fizermos a concentração desses recursos nas escolas públicas. Respeitamos todas as demais alternativas e temos
como buscar parcerias para que sejam viabilizadas, mas, no caso do FUNDEB, a grande conquista que nós tivemos
foi exatamente garantir a aplicação desses recursos nas escolas públicas.
Por isso, o PSB orienta "não".
Este foi um ponto de grande diálogo com o Relator, que foi sensível ao acolhê-lo. Parabéns ao Deputado
Felipe Rigoni e a todos aqueles que participaram deste momento.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o Solidariedade? (Pausa.)
Como orienta o MDB, Deputado Tadeu Filippelli?
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o partido inicialmente
tinha orientado "sim", porém, pela própria convergência que está havendo, pelas próprias sugestões que foram
feitas para se poder otimizar a votação, o PMDB reforma o seu encaminhamento e orienta "não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado Tadeu Filippelli. Eu ia pedir
justamente isso a V.Exa. Muito obrigado.
Como orienta o Solidariedade? (Pausa.)
Como orienta o PTB?
O SR. SANTINI (Bloco/PTB - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o PTB também, em nome
de todo o consenso que está sendo criado, vai orientar "não" a esta emenda. Esperamos, Presidente, que
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cheguemos a um bom termo ao final disto, porque o FUNDEB é muito importante para todo o sistema
educacional brasileiro.
Portanto, o PTB vai orientar "não", Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado.
Como orienta o Podemos? (Pausa.)
Como orienta o PSOL?
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - As palavras da justificativa são
muito belas, mas o que estamos votando nesta emenda é dinheiro público para a iniciativa privada, para espaços
filantrópicos, humanitários.
O FUNDEB é uma conquista das escolas públicas brasileiras. Milhões de alunos precisam desse orçamento
para a melhoria da qualidade da educação. Milhões de professores precisam desse orçamento para que possam
finalmente ter os seus salários pagos pelos Governadores e Prefeitos. É um grande absurdo tirar dinheiro da
escola pública para colocar nessas entidades filantrópicas, que, me desculpem, não têm transparência nenhuma.
Não dá para confiar nelas. É um absurdo isto que está sendo votado.
Eu queria dizer que há milhões de educadores e alunos acompanhando esta sessão, e eles estão
percebendo o golpe que está sendo dado através deste destaque.
Sr. Relator, Deputado Felipe Rigoni, tenho certeza de que V.Exa. adorou ser elogiado pelos Líderes da
Oposição ao microfone, mas não dá para fazermos isso ao mesmo tempo em que V.Exa. articula, com a base do
Governo e com o chamado centrão, o resgate de todos os pontos que foram retirados do relatório, através
desses destaques.
O que estão querendo fazer é impor na marra tudo aquilo que foi rejeitado no relatório da emenda
constitucional. Milhões de pessoas estão assistindo a esta sessão. Se o Sr. Felipe Rigoni acha que vai sair como
bonzinho, ileso, desta situação, digo-lhe que não vai. Os educadores estão mobilizados e sabem o nome de todos
os Parlamentares que estão fazendo parte deste golpe contra a educação pública.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PROS? (Pausa.)
Como orienta o PSC? (Pausa.)
Como orienta o PCdoB?
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
orienta "não", em defesa dos recursos públicos para a educação pública ser gratuita e de qualidade.
É óbvio que nós ficamos preocupados com esta emenda, este destaque, porque cria um grave problema na
redistribuição dos recursos públicos. Por isso, nós adotamos a orientação do Líder José Guimarães, para que
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derrotemos esta emenda e tenhamos um prejuízo bem menor, colocando uma trava de no máximo 10% de
investimento dos recursos nas instituições filantrópicas.
Sendo assim, o voto do PCdoB é "não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o Cidadania, Deputada Paula Belmonte?
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente,
inicialmente, eu quero deixar registrado que a minha primeira fala de orientação foi "sim" exatamente pelo
substitutivo que o Deputado Felipe Rigoni leu. Digo isso porque, no momento da orientação, não foi liberado
nosso áudio e, na sequência, houve esta situação de a Deputada Soraya Santos trazer o destaque. Então, minha
primeira orientação foi em relação ao substitutivo.
Eu sou fruto da escola pública. Vi que a Deputada Soraya também falou isso. Estudei, do meu jardim da
infância ao segundo grau, hoje chamado de ensino médio, em escola pública. Acreditamos na escola pública e
acreditamos que ela deve ser gratuita para a população e ter transparência e que pode ser feita, sim, pela
filantropia.
Mas, como há um acordo, nós vamos manter o texto do Deputado Felipe Rigoni, que é um homem íntegro
e responsável e vem brilhando em seu trabalho a favor da educação. Faço esta defesa do Deputado Felipe Rigoni
porque ele não fez negociação nenhuma; muito pelo contrário, está defendendo e sempre defendeu a educação.
Muito obrigada, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada Paula.
Como orienta o NOVO?
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o Partido Novo
orienta favoravelmente a este destaque, que, ao contrário do que foi falado aqui, busca fazer parcerias com
entidades filantrópicas para atender alunos que hoje já estão nessas escolas e não são contabilizados no FUNDEB.
Foi dito aqui antes que entidade filantrópica é aquela que só recebe dinheiro privado. Ora, no Brasil, boa
parte dos atendimentos do SUS é feita por entidades filantrópicas que são financiadas pelo Governo para
oferecer leitos gratuitamente para a população. Existe hoje na educação uma barreira completamente irracional
que impede a ampliação de parcerias com essas entidades. Com isso, acaba-se prejudicando o aluno.
Foi dito aqui que alunos e professores do Brasil estão assistindo a esta sessão. Então, eu convoco esses
alunos a apoiarem a melhoria da educação deles. Quem quer educação melhor para os alunos vota a favor deste
destaque.
O NOVO orienta "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o Avante? (Pausa.)
Como vota o Patriota? (Pausa.)
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O PV orienta "não".
Como vota a REDE, Deputada Joenia Wapichana?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Boa noite, Sr. Presidente.
Nós temos hoje uma vitória em termos do texto do FUNDEB, mas podemos colocar em risco muitas garantias.
Precisamos ter clareza quanto ao que queremos apoiar e fortalecer: no caso, é a educação básica.
Eu acredito que quem sabe como está a escola pública não vai privilegiar instituições privadas. É lógico que
têm que ser fortalecidas as instituições de ensino público. Por isso, a REDE vai orientar "não" à emenda e "não"
ao destaque.
Há uma necessidade muito grande de recursos em escolas de vários Estados. Inclusive, há alunos e escolas
reclamando da distribuição das próprias sobras. Então, existe uma disputa em relação ao próprio recurso. Não
está sobrando recurso público para ser investido em outras instituições de ensino que não sejam as escolas
públicas.
Por essa razão, nós vamos orientar "não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputada Joenia.
Como orienta a Maioria? (Pausa.)
Como orienta a Minoria? (Pausa.)
A Oposição e o Governo já votaram.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Sr. Presidente, a Minoria...
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta a Minoria, Deputada Alice Portugal?
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, reconhecendo
o movimento do Deputado José Guimarães, Líder da Minoria, na busca da redução do dano e esse acordo de
Líderes para a análise de uma segunda emenda, nós vamos votar "não", obviamente, a este primeiro destaque,
que libera integralmente o uso de recursos públicos para o setor privado.
Nós temos que dizer, no entanto, Sr. Presidente, que o conveniamento, como muito bem disse a Deputada
Rosa Neide, já é previsto na legislação. Obviamente, entidades sem fins lucrativos são conveniadas para oferecer
serviços que o poder público não oferece. Então, isso ocorre para as etapas que ainda não são plenamente
atendidas na rede pública, como creche, pré-escola, educação especial e educação do campo.
No entanto, a destinação de recursos públicos para a escola pública está consagrada na Constituição
Federal. A possibilidade de ampliação do uso do recurso público para escolas privadas, Sr. Presidente Professor
Israel, representará uma sangria dos recursos do setor público para o setor privado. E isso, principalmente neste
momento de pandemia, em que o setor público está ultrassofrido e precisa adaptar-se, é algo absolutamente
incompatível com a realidade da escola pública.
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Nós vamos votar "não" a este destaque. O nosso Líder lutou pela redução do dano.
Neste momento, eu quero inclusive dizer ao Presidente Rodrigo Maia que a minha ênfase não justifica os
seus gritos contra uma mulher. Eu não estou no plenário para me defender, mas estou aqui dizendo que eu
apenas apelava para que destaques não ocorressem; para que o Deputado Rigoni defendesse o seu próprio
relatório, a sua palavra nos dada em torno do seu relatório; para que a Deputada Dorinha se expressasse em
torno da defesa da emenda constitucional. Era apenas isso, mas tal coisa me valeu gritos do Presidente da Casa.
Com toda a altivez e equilíbrio, eu venho dizer que nós vamos votar "não", que o esforço do Líder Deputado
Guimarães foi enorme para a redução do dano e que nós vamos denunciar o golpe contra a educação pública.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada Alice Portugal.
Peço só um momento, porque nós vamos deliberar aqui na mesa.
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, eu queria registrar, por
gentileza, que o Podemos vota "não" ao destaque.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado Léo Moraes. (Pausa.)
O SR. CAPITÃO WAGNER (Bloco/PROS - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o PROS vota
"não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado Capitão Wagner.
O PROS vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Em votação.

Dê-se ao § 1º do art. 7º do projeto a seguinte redação:

“Art.7º.................................................................................................................
.............................................................
§ 1º Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos previstos no caput
do art. 212-A da Constituição Federal, o cômputo das matrículas das instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o
poder público que atuem na educação básica.”
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Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como estão. (Pausa.)
REJEITADA A EMENDA.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Destaque de Bancada nº 6:
Senhor Presidente,
Líder do PTB solicita, nos termos regimentais, destaque de bancada à
Emenda 40 apresentada ao PL 4.372/20.
Atenciosamente,
Felipe Francischini , Líder do Bloco Parlamentar PSL, PTB, PROS; Líder do PSL;
Para encaminhar o requerimento, que é do Bloco do PSL, eu concedo a palavra ao Deputado Acácio
Favacho. (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Pedro Lucas Fernandes, para orientação. (Pausa.)
Eu informo que a votação será nominal.
Tem a palavra, para orientação, o Partido dos Trabalhadores. (Pausa.)
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Por que a votação será nominal, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Há um pedido.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - A colocação foi feita naquela discussão. Uma vez que foi acolhida,
a votação...
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Existem dois pedidos de votação nominal, um do PTB
e outro do PSOL.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Mas eles têm apoiamento?
(Intervenção fora do microfone.)
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Está certo. V.Exa. pode tirá-los de ofício, Presidente.
Vamos avançar na pauta, porque nós temos que terminar a pauta das mulheres.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Presidente, nós topamos que o destaque entrasse na votação, mas
nós temos a liberdade de garantir o nosso registro de voto. Por isso, mantemos, imagino que junto com o PTB, o
pedido de votação nominal.
A SRA. LUISA CANZIANI (Bloco/PTB - PR) - Presidente, a Deputada Luisa Canziani irá orientar pelo Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputada Luisa, V.Exas. mantêm o requerimento de
votação nominal?
A SRA. LUISA CANZIANI (Bloco/PTB - PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente, sim, nós o
mantemos.
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O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Perfeito.
Eu vou passar, então, à orientação.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Sr. Presidente, V.Exa. me permite usar a palavra para dialogar com
a Deputada Luisa Canziani, do PTB, que está falando?
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Ela não está nos escutando.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Deputada Luisa, V.Exa. me escuta?
A SRA. LUISA CANZIANI (Bloco/PTB - PR) - Sim.
Presidente, posso orientar pelo bloco?
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Já, já, Deputada Luisa.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Aguarde só um momento, Deputada Luisa.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada, nós estamos
fazendo uma questão de ordem no sentido de que foi feito um acordo para que nós pudéssemos otimizar as
votações, fazer todas de forma simbólica, e houve uma informação de que o partido a que V.Exa. pertence estava
pedindo votação nominal, o que nos causou estranheza. Então, eu consulto V.Exa., que vai encaminhar, inclusive,
pelo Bloco, a respeito da não necessidade dessa solicitação de votação nominal. V.Exa. concorda?
A SRA. LUISA CANZIANI (Bloco/PTB - PR) - Deputada Soraya Santos, não foi só o PTB que pediu votação
nominal, houve mais um partido que também solicitou a votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Então, vamos à orientação.
Eu começo com a Deputada Luisa Canziani, que tem a palavra para orientar pelo PTB.
A SRA. LUISA CANZIANI (Bloco/PTB - PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, antes de
mais nada, eu preciso aqui expressar o meu reconhecimento e a minha gratidão, como cidadã, pelo belo trabalho
que o Deputado Felipe Rigoni fez na construção deste relatório, um trabalho árduo, a partir do qual se pôde
dialogar e, mais do que isso, construir consensos. Por isso, Deputado Felipe Rigoni, registro o nosso
reconhecimento e a nossa gratidão.
Quero dizer que este destaque que nós estamos apresentando é um ajuste no relatório no que tange
especialmente à educação profissional e técnica. Nós apresentamos este destaque para incluir, no âmbito do
FUNDEB, as matrículas de educação profissional e técnica de nível médio. Ele também possibilita, caso seja de
interesse dos órgãos públicos de ensino — é importante frisar isso —, parceria com os Serviços Nacionais de
Aprendizagem para a oferta dessa modalidade de educação. Mais uma vez, Sr. Presidente, ressalto que esse
recurso não vai ser recebido pelo Sistema S diretamente, é o Estado que vai decidir com quem ele irá formar
convênio.
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Caros colegas, Sr. Presidente, quase 30% dos jovens brasileiros estão desempregados. Muitos jovens estão,
inclusive, acompanhando esta sessão, jovens que estão extremamente angustiados e preocupados, porque não
conseguem uma atividade, não conseguem um emprego, não conseguem uma oportunidade. Por isso, é
fundamental que tenhamos uma política de educação profissional arrojada, que acompanhe a reforma do ensino
médio, permitindo que os estudantes cumpram os itinerários formativos e, assim, tenham mais perspectivas
tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Negar a educação profissional aos nossos estudantes é negar
oportunidade de ascensão social e econômica a esses jovens.
Os países da OCDE têm 50% dos seus alunos cursando o ensino profissional. No Brasil, nós só temos 10%
dos alunos cursando essa modalidade de ensino. Portanto, não podemos ficar presos aos nossos métodos
tradicionais. Precisamos estimular parcerias para oferecer essas matrículas e, mais do que isso, dar condições de
ascensão social aos nossos estudantes.
Contamos com o apoio dos nossos colegas para mudarmos essa realidade, prepararmos nossos jovens para
o século XXI, para profissões que ainda nem existem e emanciparmos a nossa juventude, que tanto clama por
oportunidades.
Por isso, peço apoio ao nosso destaque.
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Peço a palavra para orientar pelo Governo.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o Governo, Deputado Capitão Alberto
Neto?
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Governo
orienta "sim" e parabeniza o destaque da Deputada Luisa, porque é importante investir na educação profissional.
Acredito que, assim, nós vamos avançar e melhorar a produtividade da nossa Nação.
O Governo orienta "sim" à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputado.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PL vota "sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - O PL vota "sim".
Como vota o PT? (Pausa.)
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O Progressistas vota
"sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - O Progressistas vota "sim".
Como vota o PSL?
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O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSL, Presidente,
entende que a nova BNCC do segundo grau criou quatro áreas segmentárias. A área profissional é uma delas, e as
escolas não estão estruturadas para atendê-la. Nós vamos ter lá ciências exatas, ciências humanas, ciências
biológicas, e a quarta área é o ensino profissionalizante.
A alternativa de permitir o ensino técnico, não só com o Sistema S, mas com os próprios sindicatos urbanos
e rurais, dentro do que prevê a nova BNCC, da reformulação do ensino médio, é altamente positiva, e nós temos
que apoiá-la.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado.
Como vota o MDB?
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o MDB apoia esta
emenda, que é extremamente importante, principalmente em função do momento que vive o País, em que nós
precisamos formar os nossos jovens, reinventar modelos e proporcionar o empreendedorismo.
Portanto, o MDB vota "sim" a esta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSD
é "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Pela ordem, tem a palavra a Deputada Soraya Santos.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Precisamos esclarecer uma
informação que nos chegou.
Nós temos um acordo que gira em torno da Emenda nº 10, motivo pelo qual ela foi substituída.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Exatamente.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Não temos problema nenhum com relação à Emenda nº 6, mas
acabamos de receber uma informação da Mesa de que essa emenda, se aprovada, prejudica a Emenda nº 10, e o
nosso acordo é firmado em cima da Emenda nº 10.
Eu gostaria que V.Exa. declarasse se a Emenda nº 6 prejudica ou não a Emenda nº 10, porque, se prejudicar,
nós já estamos mudando o nosso posicionamento em relação à Emenda nº 6.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Só um momentinho, por favor.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Então, gostaria de pedir a V.Exa. para sustar um pouquinho a
sessão, por 5 minutinhos, até termos essa informação.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - A sessão está suspensa por 5 minutos.
(Suspende-se a sessão às 18 horas e 52 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Está reaberta a sessão.
Nós chegamos à conclusão de que esta emenda não prejudica a outra. Portanto, nós vamos continuar a
votação.
V.Exa. quer falar alguma coisa, Deputada Soraya Santos?
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero
apenas agradecer a V.Exa.
Não se trata de um tema simples. Essas modificações que fazemos neste momento têm impacto direto e
consequências, e nós estamos falando de um tema fundamental, a educação. É por isso que estou sempre
agradecendo a todos os Líderes.
Há a compreensão de que temos de votar, sim, mas, em momentos de dúvida, nós temos de sobrestar a
votação. Agradeço a V.Exa. esse sobrestamento.
Quero ratificar: uma vez que a Mesa nos informa que a Emenda nº 6 não prejudica a de nº 10, o PL
mantém a posição, vota "sim".
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Sr. Presidente, o PT quer orientar.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Perfeito, Deputada Soraya. O Destaque nº 6, relativo à
Emenda nº 40, não prejudica o próximo destaque.
Como orienta o Republicanos?
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Republicanos também tem dúvidas com relação ao prejuízo à Emenda nº 10.
Eu elogio o Sistema S, que tem uma importância muito grande na profissionalização dos jovens no nosso
País. A minha dúvida seria com relação aos recursos, porque o Sistema S já tem um sistema de captação de
recurso próprio e, pelo que me consta, um orçamento bastante generoso. Então, a minha dúvida é quanto a se
destinar recursos do FUNDEB para o Sistema S. Parece-me que, neste ponto, haverá certo conflito.
Mas, neste momento, o Republicanos encaminha "sim" à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como encaminha o PT?
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores parte do princípio de que recurso público deve ser destinado à escola pública e de que votar
pela possibilidade de conveniamento de recursos públicos com o ensino privado é privatizar o ensino profissional
do Brasil.
Nós temos Institutos Federais que poderiam coordenar a educação profissional no Brasil. Nós temos que
fazer com que os Governos Estaduais tenham mais recursos para implementar as escolas profissionais, assim
como ocorre no Estado do Ceará, que todo mundo aqui cita como um Estado qualificado em razão do trabalho
que é feito lá.
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Quando se abre possibilidade para o conveniamento que citei, conforme está sendo feito aqui hoje,
estamos destruindo a escola pública brasileira, estamos colocando todos os recursos do FUNDEB para a iniciativa
privada, estamos retrocedendo para antes da Constituição de 1988.
Por isso, o PT vota contra esta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PSDB?
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, talvez o maior
drama de milhões de jovens brasileiros seja o desemprego e a falta de oportunidade. Então, sem dúvidas, nossa
ausência, nossa carência no ensino técnico e profissional é algo que precisamos corrigir urgentemente.
Como muito bem colocou a Deputada Luisa Canziani, essa emenda não direciona recursos para o Sistema S,
apenas traz a faculdade, a possibilidade de o Estado tomar a decisão de investir no ensino técnico e profissional e
dar essa chance ao jovem de se qualificar, de conseguir ter um emprego, uma chance de trabalhar.
Portanto, com a nossa compreensão de que é preciso esse olhar para a qualificação da nossa mão de obra,
o PSDB orienta "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PSB?
O SR. BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB entende
que não faz sentido direcionar recursos para o Sistema S, que tem fonte própria de financiamento, em prejuízo,
em detrimento do sistema público de ensino.
Nós temos Institutos Federais, que têm know-how e êxito naquilo que fazem, que executam um trabalho
que é referência no Brasil na formação profissional. Temos institutos estaduais, excelentes experiências estaduais
que podem também exercer esse papel, em complementação, para reforçar a educação profissional. Portanto,
não faz sentido direcionar recursos para o Sistema S através do FUNDEB.
Esse foi um ponto de debate com a relatoria. Conseguimos avançar com o Relator, e não faz sentido agora
retroceder com um destaque.
Portanto, o PSB orienta "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PDT? (Pausa.)
Como orienta o DEM? (Pausa.)
Como orienta o Solidariedade? (Pausa.)
Como orienta o PTB, Deputada Luisa Canziani? (Pausa.)
Como orienta o Podemos? (Pausa.)
Como orienta o PSOL?
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - A Deputada Fernanda Melchionna vai orientar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Concedo a palavra à Deputada Fernanda Melchionna.
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A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Eu acho que é muito
grave o que estamos vendo, sinceramente. Por 2 dias tentamos construir um acordo para que o relatório pudesse
significar uma vitória da educação pública brasileira, a partir de uma mobilização que permitiu que o FUNDEB
fosse aprovado à revelia do Governo Bolsonaro, que não queria aprovar o FUNDEB. Embora o relatório original,
apresentado pelo Deputado Felipe Rigoni, apresentasse vários problemas, retrocessos em relação àquilo que nós
votamos no FUNDEB, conseguiu-se, em 2 dias de diálogo, de negociação, arrumar um relatório que contemplava
todos e todas.
Não é verdade que o Sistema S não pode ter ajuda dos Estados e Municípios. O que nós estamos dizendo é
que o dinheiro do FUNDEB tem que financiar a escola pública. Esse foi um dos pontos principais alterados no
relatório do Deputado Felipe Rigoni. Vir algo diferente como um destaque? Isso, sim, é ruptura de acordo! Às
vezes se usa acordo de não apresentação de destaques quando não se tem acordo, mas, quando se faz uma
construção coletiva para que se vote no mérito um relatório que poderia significar uma vitória do povo brasileiro
na educação pública, faz-se um acordo e depois se volta, com destaques, a retrocessos gravíssimos.
Eu queria muito ouvir o Deputado Rigoni, queria ouvir o Presidente Rodrigo Maia, queria ouvir todos
aqueles e aquelas que participaram dessa pauta do FUNDEB, porque o mais bobo aqui é Deputado Federal. Eu
acho muito grave, muito grave mesmo, que, nessa manobra de destaques, volte-se a temas que tinham saído do
relatório.
Espero que a Câmara ou boa parte dos partidos cumpra a sua palavra e rejeite essa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PROS? (Pausa.)
Como orienta o PSC? (Pausa.)
Como orienta o PCdoB? (Pausa.)
Como orienta o PDT, Deputado Idilvan Alencar?
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - A questão da educação
profissionalizante deve ser uma prioridade. O Deputado Pedro Cunha tem razão, o Brasil precisa investir muito
em educação profissional. Só que temos que ter um debate mais profundo sobre como viabilizar o aumento
dessa oferta. O Brasil tem que ter bem mais técnicos, pelo tamanho da economia, e a opção parte de uma análise
mais ampla, debatendo o papel do Sistema S, dos Institutos Federais, das autarquias e da iniciativa privada nessa
oferta.
Aqui no Ceará nós temos educação profissionalizante em mais de 120 escolas. Fazemos a oferta na própria
rede estadual, igual o Estado de Pernambuco e o Estado de São Paulo.
Retirar dinheiro do FUNDEB, da educação básica, para financiar a educação profissionalizante, por meio de
parcerias, não é muito pertinente. Não é este o momento. Para a educação básica, urge mais financiamento.
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O PDT e a Oposição orientam "não", seguindo a mesma lógica da orientação anterior: os recursos da
educação pública são para a escola pública.
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente Deputado Professor Israel
Batista, o partido Podemos libera a sua bancada, por divergência interna.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputado.
Como vota o DEM?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, lógico, como autora deste PL e como Relatora do FUNDEB, eu respeito e acho muito importante o
trabalho realizado na área da educação profissional. Quando nós debatemos esse texto, nós tínhamos dois focos
principais: a ampliação e a garantia do atendimento, de maneira mais democrática, da educação infantil e o
cuidado com o jovem, logicamente no ensino médio e na educação profissional. O que eu quero destacar é essa
preocupação com o enfraquecimento do recurso do FUNDEB. O volume de recursos nosso ainda é muito
limitado, e o valor per capita que nós temos para a educação básica ainda é muito limitado.
Entendo também que os sistemas de ensino podem fazer conveniamento com o Sistema S, com as
instituições estaduais, com instituições parceiras, inclusive as filantrópicas e conveniadas, porque é verdade que a
educação profissional, no âmbito dos Estados, ainda carece de maior desenvolvimento. Mas o Democratas, por
coerência, e eu, como autora da lei, votamos "não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado.
Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o Cidadania? (Pausa.)
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Republicanos muda a orientação para liberar a bancada, por conta de divergências internas.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - O Republicanos libera a bancada.
Muito obrigado, Deputado Luizão.
Como vota o NOVO?
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o NOVO entende
que educação pública, que é do que trata o FUNDEB, não precisa, necessariamente, ter uma oferta estatal. Nós
entendemos que o mesmo princípio aplicado à educação infantil, em que creches conveniadas podem oferecer
vagas para o sistema público e, com isso, receber recursos públicos para atender crianças que não têm condições
de pagar creches particulares, deve ser aplicado à educação profissional, tão carente hoje no País, tão limitada
hoje no País e tão necessária para a educação dos nossos jovens, para que eles possam terminar o ensino médio
em melhores condições de se inserir no mercado profissional e gerar renda para si próprios e para suas famílias.
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Então, essa emenda vem muito a calhar, pois beneficia a ampliação da oferta de educação profissional para
alunos da rede pública no Brasil.
Por isso, orientamos de forma favorável à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado Tiago Mitraud.
Como vota o Cidadania, Deputada Paula Belmonte?
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Fico muita grata,
Deputado.
Eu quero pedir uma gentileza à Mesa, já fomos prejudicados na votação do projeto inicial por falta de
abertura do áudio: tenha um pouco mais de atenção com o nosso partido.
Ao orientar esta votação, digo que sabemos a importância disto: os jovens têm que ter profissão. Como foi
dito hoje por alguns Parlamentares aqui, os jovens precisam do seu primeiro emprego. O investimento em
educação profissionalizante é fundamental para o nosso País.
Por isso, o Cidadania vota "sim" ao destaque.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - PCdoB, Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o PCdoB, Deputada Alice?
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Obrigada, Presidente.
Primeiro, quero dizer que a nossa expectativa — fico muito feliz de ouvir a Deputada Dorinha — é que o
Deputado Rigoni venha a público e diga que apenas dos partidos NOVO, PSDB e Cidadania ele aguardava
destaques. Nós estamos vendo outros destaques, destaques em profusão, que podem mudar o relatório dele.
Eu quero defender, com ênfase, o relatório do Deputado Rigoni. Eu quero defender, com ardor, o relatório
do Deputado Rigoni. Nós todos nos debruçamos sobre a matéria, ele próprio trabalhou muito para a efetivação
deste relatório. O Destaque nº 6, infelizmente, é contra o relatório do Deputado Rigoni, porque prevê o envio de
verbas públicas para instituições privadas. O Sistema S, que já tem um lastro no mundo do trabalho e que nós
todos admiramos e aplaudimos, já tem os seus recursos. O FUNDEB precisa desses recursos.
Temos que fortalecer os institutos federais, institutos estaduais, centros tecnológicos, como os que temos
no Ceará. É necessário, portanto, que esses recursos da cesta de impostos que compõem o grande FUNDEB, o
novo FUNDEB, fiquem para a escola pública brasileira.
Isso não é preconceito ou visão antiga. É, na verdade, a visão mais nova que pode existir: garantir que a
Constituição seja cumprida com educação pública como um direito para todos. E não se pode subtrair essa cesta
de impostos para entidades que já têm a sua própria provisão.
Portanto, o PCdoB vota "não" ao destaque, com todo o respeito, e defende, com ardor, o texto votado por
unanimidade do relatório do Deputado Rigoni.
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Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado.
Como vota o PTB?
A SRA. LUISA CANZIANI (Bloco/PTB - PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PTB
orienta "sim".
Hoje, a Câmara dos Deputados, os nossos Parlamentares poderão dar uma demonstração histórica de
compromisso com a juventude, com a inovação, com o futuro de mais oportunidades para os nossos cidadãos.
A ampliação da EPT é fundamental, principal para aqueles Estados que não têm capacidade instalada. E
repito: o Estado é que vai decidir com quem irá conveniar.
Por isso, eu faço aqui um apelo, em nome da juventude brasileira, para que este destaque seja acatado e
tenhamos uma grande vitória para os nossos jovens e um futuro mais próspero e de mais oportunidades para o
nosso País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada Luisa.
Como vota a REDE, Deputada Joenia Wapichana?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - A REDE vai orientar "não",
Sr. Presidente, por entender que nós precisamos valorizar a educação pública.
Muitas escolas precisam desse recurso do FUNDEB. Nós não temos recurso sobrando. Nós estamos vendo
que o País está numa crise, e as escolas públicas precisam manter seus jovens, adolescentes, crianças. Essa é a
função. Recurso público tem que ir para escola pública. Apoiar a educação pública é fundamental.
Eu venho da educação pública, desde a educação básica, e assim por diante, fundamental, média,
universidade. E vemos a carência, vemos que ela precisa de recursos.
Então, por essa razão, por uma realidade do Brasil, porque precisamos fortalecer a educação básica, a
educação pública, nós vamos orientar "não" à emenda e "não" ao destaque.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o Avante? (Pausa.)
Como vota o Patriota? (Pausa.)
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Presidente, depois eu quero 1 minuto, por favor.
A SRA. LEDA SADALA (Bloco/AVANTE - AP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O Avante orienta "sim",
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - O Avante orienta "sim".
Como orienta o Solidariedade? (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Felipe Rigoni.
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O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Só quero dar um esclarecimento.
Acho que está havendo uma dúvida por parte dos partidos da Oposição sobre a questão do meu acordo.
Quero reforçar que a promessa que eu fiz foi cumprida no meu relatório. Fiquei de intermediar com o
Governo a tentativa do não destaque, mas não deu certo. Eu avisei o Deputado Waldenor. Não estou articulando
com os partidos do Centro ou do Governo para voltar com tudo no texto. Agora, são pontos em que existem
divergências importantes, tanto na questão do Sistema S quanto nos outros destaques que estão vindo.
Então, só queria reforçar isso, porque, em relação ao acordo que fiz com os partidos da Oposição, estou
cumprindo-o integralmente. Inclusive, mesmo concordando com a questão do Sistema S, votarei contra, em
nome do acordo. Acho importante citar isso, para reforçar e não haver dúvida em relação a essa questão.
Obrigado.
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Eu quero reiterar que o
PSL também tem autonomia e não tem vínculo com o Governo. Não foi procurado pelo Deputado Felipe Rigoni,
que executou todo o trabalho dele com ética, com a Oposição. Acredito que o próprio NOVO, que também fez
emenda, não tem vínculo nenhum com o Governo, mesmo em outros fatores.
Parabéns, Deputado Felipe!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputado.
Como vota a Minoria? (Pausa.)
Como vota a Maioria? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Está iniciada a votação.

Dá-se nova redação ao parágrafo 1º do artigo 7º do projeto:

“Art. 7º .....................
§ 1º Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos previstos no caput
do art. 212-A da Constituição Federal:
I - em relação às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos e conveniadas com o poder público, o cômputo das matrículas:
a) na educação infantil oferecida em creches para crianças de até três anos;
b) na educação do campo oferecida em instituições reconhecidas como
centros familiares de formação por alternância, observado o disposto em
regulamento;
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c) das pré-escolas, até a universalização desta etapa de ensino, que atendam
às crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, observadas as condições previstas nos
incisos I a V do § 4º deste artigo, efetivadas, conforme o censo escolar mais
atualizado.
d) na educação especial, oferecida pelas instituições com atuação exclusiva
nessa modalidade para atendimento educacional especializado no contraturno para
estudantes matriculados na rede pública de educação básica.
e) na educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no art.
36-C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no itinerário de formação técnica
e profissional do ensino médio, previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei.”

II - em relação a instituições públicas de ensino, autarquias e fundações
públicas da administração indireta e aos serviços nacionais de aprendizagem,
conveniados ou em parceria com o Poder Público, o cômputo das matrículas
referentes à educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no art.
36-C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e da matrículas relativas ao
itinerário de formação técnica e profissional, previsto no inciso V do art. 36 da
referida Lei.

Tem a palavra o Deputado Marcel van Hattem, por 3 minutos. (Pausa.)
O SR. LUCAS VERGILIO (Bloco/SOLIDARIEDADE - GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Solidariedade encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - O Solidariedade encaminha "sim".
Com a palavra o Deputado Ivan Valente, por 2 minutos.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Professor
Israel, é um prazer vê-lo à Mesa. Eu queria só me referir claramente ao Deputado Rigoni e à Deputada Professora
Dorinha, que conduziram os trabalhos, e a todos os Parlamentares. Eu acho que para debater essa questão da
verba do FUNDEB temos que entender o que é a escola pública em nosso País. É o patinho feio. O professor da
escola pública é muito mal remunerado. O piso salarial no Brasil é baixíssimo para 40 horas semanais de aulas.
Tudo o que nós fizemos de complementação foi ínfimo frente às necessidades de qualquer base de qualidade de
ensino.
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Não tem sentido a discussão do FUNDEB, da emenda constitucional, se na hora de constitucionalizar nós
colocamos outros setores para ter acesso à verba do FUNDEB. Não é possível isso. Isso é para quem não conhece
a escola pública brasileira nesse rincão que é o Brasil, em cada Estado do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste
do País.
Nós precisamos entender o seguinte: o Sistema S já tem um megafinanciamento de 17 bilhões de reais.
Estados como o de São Paulo têm um sistema de ensino profissionalizante. O Centro Paula Souza tem mais de
300 escolas. Não é o dinheiro do FUNDEB que vai resolver esse problema. Assim também é no Ceará, etc.
As instituições comunitárias e confessionais arrumarão outros meios. Nós estamos falando aqui em
melhorar a qualidade da escola pública. Para quem pensa que é possível colocar voucher para dar para escola
pública, isso é uma insanidade, é uma loucura!
Na verdade, por que 92% da educação fundamental é pública? Por que 83% do ensino médio é público?
Porque não há condições de a população pagar. Nós temos que manter os professores, a estrutura da escola, a
formação continuada. Nós temos que diminuir o número de alunos por sala de aula e estabelecer padrões de
ensino.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputado, peço a V.Exa. que conclua.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP) - Por isso rogo novamente ao Deputado Rigoni, que aceitou a proposta —
como bem sabe V.Exa., Deputado Israel Batista, e a Deputada Professora Dorinha, que vai votar a favor —, que
use a sua autoridade para dizer o seguinte: isso que nós estamos votando é uma violação da constitucionalização
do FUNDEB, que nós já votamos. Nós votamos por esmagadora maioria, quase unanimidade, no Congresso.
Agora nós não podemos fazer esse megaretrocesso exatamente na hora em que nós estamos falando de
financiamento da educação.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado.
Concedo a palavra à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, para uma Comunicação de Liderança,
pelo DEM.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de falar — acho que o Deputado Ivan Valente não acompanhou a
minha orientação e muito menos a participação — que eu fui Relatora do FUNDEB, que, na verdade, foi fruto da
Emenda nº 15, de autoria da Deputada Raquel Muniz, principal autora. Esse tema ficou em discussão nesta Casa
por vários anos. Foram realizadas mais de 50 audiências públicas, mais de 20 idas aos Estados, com debates e a
construção do texto, que foi aprovado aqui na Casa praticamente por unanimidade. Acho que foram 5 ou 6 votos
contrários. No Senado, houve unanimidade.
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Eu acho que nós temos que garantir, primeiro, a estrutura principal do FUNDEB, que está na Constituição, o
financiamento da educação básica permanente, o crescimento da complementação da União. Nós estamos
finalizando a duração do atual FUNDEB, e nunca a União colocou mais do que 10%. O que nós sinalizamos agora é
que, independentemente de bandeira política, o Governo vai ter que colocar até 23%, no mínimo, de
complementação em um fundo mais justo e mais equitativo, que passa a olhar cada rede de ensino, os mais
vulneráveis e mais frágeis. Acho que essa tem de ser a nossa orientação o tempo todo em todas as votações que
estamos fazendo aqui.
O per capita do FUNDEB ainda é muito baixo: em torno de 3.700 reais por aluno/ano. Os desafios da escola
pública ainda são enormes, com escolas sucateadas, sem salas de aula, sem estrutura, sem biblioteca, sem
laboratório, então não têm muito dinheiro. O recurso público para a escola e para a sua estruturação é
prioridade.
Acho que haverá a oportunidade, até 2026, de a complementação chegar até a 23%, com o foco, como eu
disse anteriormente, na educação infantil, na remuneração dos profissionais da educação, de maneira muito
clara, para quem está em efetivo exercício no espaço da escola, no trabalho, na garantia da educação de
qualidade.
Um desafio muito grande é reduzir as desigualdades de um País que tem rede pública com 10 mil, 12 mil,
15 mil por ano, em média, e outras que não chegam aos 2 mil reais e precisam de complementação. É desse lugar
que nós estamos falando e é esse desafio que nós temos que enfrentar.
Inclusive, agradeço ao meu partido o respeito em muitas posições. Embora reconheça, como é o caso
agora, a importância do Sistema S, quanto ele realiza um bom trabalho, quanto recurso nós ainda temos para
garantir na escola e na educação básica. Há necessidade, e a legislação já permite, de estabelecimento de
parcerias e convênios com o Sistema S. Então, é muito importante termos este foco.
Nós precisamos votar um texto. O que tiver que ser aprimorado, desde que garantidos os principais pilares,
nós o faremos quando voltarmos a tratar do texto, em 2021. Alguns aspectos, do ponto de vista legal, já está
definido que serão tratados posteriormente. Um exemplo é o CAQ, que precisa ser enfrentado, sim, e vai estar na
Lei do Sistema de Educação.
Acho que este foi o mesmo esforço do Deputado Felipe Rigoni. Não é fácil construir um texto com tamanho
detalhamento, que liga e trabalha com áreas tão diferentes, que lida com um sistema extremamente desigual, e é
desse lugar que eu falo.
Eu quero agradecer mais uma vez a esta Casa e ao Senado, que teve a oportunidade de votar um FUNDEB
de verdade, a garantia, na Constituição, de financiamento permanente para a educação básica. E isso ainda é
pouco. Nós queremos mais, porque o investimento na educação é que fará a diferença no desenvolvimento do
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nosso País. É por isso que eu agradeço a todos os Deputados e Deputadas que se esforçam para a construção da
educação pública de qualidade.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada Dorinha.
Em 2 minutos nós encerraremos esta votação.
Tem a palavra o Deputado Coronel Chrisóstomo, por 2 minutos.
O SR. CORONEL CHRISÓSTOMO (Bloco/PSL - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, estou
muito grato pela oportunidade. Quanta saudade em retornar a este plenário e fazer uso da palavra! Estou muito
grato mesmo, Presidente.
Hoje é uma data que considero magna, por eu conseguir trazer um projeto de lei que vai atender muitas
mulheres brasileiras. Este projeto de lei, que foi apensado ao Projeto de Lei nº 1.369, de 2019 — o meu é o
Projeto de Lei nº 1.696, de 2019 —, estabelece o crime de perseguição ou assédio obsessivo, o stalking, inclusive
nas redes sociais. Isso vem de encontro ao que as mulheres sofreram neste País. Setenta e seis por cento das
vítimas de feminicídio foram perseguidas por seus parceiros íntimos, sendo que 54% das vítimas reportaram à
polícia estarem sendo "stalkeadas", antes de serem assassinadas.
Vejam bem, Rondônia, Brasil, Deputadas, que felicidade eu tenho hoje, no primeiro momento da minha
vinda, ao tomar conhecimento de que nesta Casa foi votado um projeto de lei deste Deputado, um soldado do
Exército que batalha e luta pelo bem do nosso Brasil!
Logicamente, nada disso eu fiz sozinho. Há mais 512 Parlamentares que, com certeza, são responsáveis por
isso. Eu respeito o carinho e, muitas vezes, fui orientado por cada um deles aqui, que me fizeram este
Parlamentar que sou. E hoje eu me encontro, inclusive, muito emocionado.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Peço que conclua, Deputado.
O SR. CORONEL CHRISÓSTOMO (Bloco/PSL - RO) - Muito grato, Presidente. Perdoe-me por ter ultrapassado
um pouco o meu tempo. Mas o calor da emoção em Rondônia me fez sentir isso agora e passar para todos os
rondonienses que eles são os responsáveis por eu estar aqui.
Obrigado, Brasil. Obrigado, Rondônia. Obrigado, meus colegas Parlamentares. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Parabéns, Deputado Coronel Chrisóstomo.
Está encerrada a votação. (Pausa.)
Resultado da votação:
SIM: 258;
NÃO: 180;
ABSTENÇÃO: 0;
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TOTAL: 438.
APROVADA A EMENDA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
(VIDE DOCUMENTO Nº 06 DA 125ª SESSÃO NO SUMÁRIO)

O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Para a próxima votação, consulto o PSOL se ele
mantém o requerimento de votação nominal.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Mantemos, sim, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Perfeito, Deputada Sâmia.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Destaque de Bancada nº 8.
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, inciso II c/c seu § 2º,
do RICD, destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 10,
apresentada ao PL 4.372/2020.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Deputado Wellington Roberto, Vice-Líder do Bloco
A Deputada Soraya Santos vai encaminhar o Destaque de Bancada nº 8.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, subo novamente a esta
tribuna para defender o que fiz agora há pouco.
O que foi votado na PEC do FUNDEB, brilhantemente relatada pela Deputada Professora Dorinha, é
amplamente acompanhado neste País pelos defensores do resultado acadêmico dos nossos alunos e alunas, um
resultado que qualquer pai ou qualquer família espera de seus filhos e que está previsto no art. 213 da
Constituição.
E o que diz o art. 213? Já no caput, ele nivela e diz que o Estado tem que garantir a formação e a educação
de seus filhos, seja em escolas públicas, filantrópicas, confessionais ou comunitárias. Diz mais esse art. 213,
Deputado General Peternelli: que, se numa localidade houver ausência de vaga, pode o gestor público até
contratar — aí, sim — aquela vaga numa escola privada. A única coisa que não se pode fazer é negar educação a
esse jovem.
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Esse destaque que apresentamos trata da harmonia, da convivência natural dessas entidades educacionais
que são precursoras do ensino de segundo grau em todo o País e também chegam à ponta, aonde infelizmente
muitas vezes o ensino público regular não chega. Elas chegam às áreas rurais, através de várias entidades
educacionais que têm grade própria. Elas chegam ao ensino inclusivo, para que os pais possam decidir muitas
vezes o que é melhor para eles, amparados por uma dessas escolas que apresentam melhores resultados
educacionais àquela criança, àquele jovem, àquela menina que tem necessidades especiais.
O que não pode é o Parlamento votar uma em detrimento da outra, porque isso, Sr. Presidente, é tutelar
uma escolha individual, é tutelar uma decisão que cabe ao gestor municipal, é tutelar e excluir as possibilidades a
que tem direito cada criança que nasce neste País, que é o sagrado direito ao conhecimento.
O FUNDEB com essa ótica foi construído por meio de um grande acordo com o Governo. Vamos medir esses
resultados. O FUNDEB já tem 70% preservados para a área de pessoal, 15% para a área de investimento. Estamos
falando dos 15% restantes, para os quais estamos colocando um teto de 10% sobre esse orçamento para que
possamos oferecer e agasalhar essas entidades e essas relações deste Brasil que é tão desigual, que tem bolsões
tecnológicos e bolsões de ensino que ainda não tiveram, infelizmente, sequer condições de ter instrumentos de
Internet, de qualificação adequada. Claramente, houve um aumento desses indicadores no País por força da
COVID. Se havia desigualdade na área da educação, a COVID mostrou o quanto nós temos que nos esforçar para
garantir ensino de qualidade.
Não podemos mais medir esforços no investimento pensando só em dinheiro. Nós temos obrigação de
defender que o investimento público passe, sim, pela economicidade, mas essa economicidade há de ser medida
não pelo número frio, mas, sim, pelo conteúdo acadêmico, com medição da eficácia, da eficiência e da
efetividade que esperamos.
Não dá para jogarmos dinheiro público fora, já que o cobertor é público. Queremos medir a economicidade
desse dinheiro na prova final, mediante o aproveitamento escolar. Nós não fazemos educação construindo
escolas ou salas de aula. Nós construímos educação medindo resultados.
Por isso, essa emenda foi defendida pelo meu partido junto à base do Governo. Nós defendemos, sim, essa
trava de 10%. Criamos regras para que essas escolas possam entrar no sistema de educação com essa
distribuição. Ao final, as escolas devem participar da prova, porque toda escola pública ou toda escola que recebe
verba pública precisa medir seus resultados para que tenhamos parâmetros. Depois, com esse dado histórico,
podemos afirmar, afinal, o que é economicidade. Para a mulher que é mãe e avó, economicidade do dinheiro
público é o resultado acadêmico de um Brasil que precisa avançar.
Por isso eu peço a todos que acompanhem e apoiem esta emenda.
Muito obrigada!
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O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputada Soraya Santos.
Como orienta o PT, Deputada Professora Rosa Neide?
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, demais
pares, eu gostaria de manter a mesma coerência do nosso partido e a discussão que foi feita durante a aprovação
do FUNDEB. Recurso público é para escola pública.
Nas periferias das grandes cidades e nos Municípios mais longínquos do País não há escola confessional,
não há escola filantrópica no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino final. As crianças vão ter escola
pública com menos recurso, porque parte dele foi direcionada a outras redes, a redes de centro maior, que
atendem alunos que, de certa forma, estão mais privilegiados. São filhos de alguém que pode acessar essa rede,
que tem mais condições de chegar à rede por outras indicações. Os recursos do FUNDEB serão apartados do bolo
comum, do fundo de cada Estado, e não chegarão à escola pública que está nos grotões do País. Está na escola
indígena, na escola quilombola, na escola do campo, que tem toda necessidade de amparo do Governo.
Nosso partido vai dizer "não" a todo dinheiro que for tirado do FUNDEB e que vai desqualificar a escola
pública.
Portanto, votamos "não" a esse destaque.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PSL?
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSL entende que a
educação é fundamental. Estamos todos pela educação, pela educação para todos. Não podemos perder
oportunidades de ampliar esse ensino.
O PSL orienta "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PL?
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PL orienta "sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PP?
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O Progressistas orienta
"sim", Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada.
Como orienta o MDB, Deputado Tadeu Filippelli?
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o MDB orienta "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PSD? (Pausa.)
Como orienta o Republicanos?
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O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, esse
destaque é fruto de um acordo, ele teve apoio de diversas bancadas.
O Republicanos encaminha "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PSDB, Deputado Pedro Cunha Lima?
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Deputado Eduardo Barbosa
não conseguiu votar na última votação nominal, mas acompanhou o partido na matéria.
Como já foi dito aqui, esta votação diz muito da visão do Brasil com o terceiro setor, das funções que
escolas confessionais, comunitárias e filantrópicas cumprem. É uma função social: a vaga é gratuita, a escola não
faz seleção, e verificamos a qualidade do ensino. É claro que ali existe um equipamento público.
Portanto, superada aquela apreensão de não haver um limite — agora, sim, há um limite preestabelecido
que faz com que o texto tenha equilíbrio —, o PSDB orienta "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PSB?
O SR. BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu estou achando
que alguém tem que propor a criação de outro fundo. Nós estamos falando do FUNDEB, que é o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação pública deste
País, e ficam com essa insistência de vários destaques com a mesma intenção: tirar dinheiro da escola pública e
dar outro destino. Alguém tem que propor outro fundo que não seja o FUNDEB para financiar essas outras
instituições, as quais reputo também importantes, mas devem ter fonte própria para financiamento. Aqui se trata
de financiar a educação pública, a nossa prioridade é essa.
Aliás, esse é o discurso de todos os políticos em época de eleição. Está na hora de colocarmos isso em
prática, e isso significa respeitarmos as orientações, as diretrizes e o sentimento que nos levou a transformar o
FUNDEB em um fundo permanente, com o incremento de recursos.
O PSB, Sr. Presidente, naturalmente orienta o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado.
Como orienta o PDT, Deputado Idilvan Alencar?
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O FUNDEB é para a escola
pública. Quando se fala em creche, é bom lembrarmos que no Brasil há oferta de ensino fundamental e de ensino
médio, mas não de creche, e é por isso que há conveniamento. Nós aceitamos porque é assim mesmo.
As escolas filantrópicas deveriam buscar dinheiro de doações para aumentar os recursos investidos na
educação. Agora, querer tirar dinheiro da escola pública... É isso que essa emenda está fazendo. Querem tirar
dinheiro da escola pública para a escola filantrópica. É isso que estão votando. Vão tirar dinheiro e depois vão
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falar mal da escola pública, dizendo que não tem resultado, que não presta. O FUNDEB era uma esperança, e
agora estão tirando recursos: estavam tirando 100%, mas agora vão tirar 10%. Nós somos contra.
Foi dito que a saúde não tem leitos, que o SUS é filantropia. É verdade, há falta de leito, e por isso se faz
parceria com filantropia. Na educação básica não falta vaga no ensino fundamental e no ensino médio. Como
bem disse a Deputada Professora Dorinha, o per capita ainda é muito baixo. Então, nós vamos tirar dinheiro da
escola pública para a filantrópica e piorar a escola de milhões para resolver o problema de alguns?!
A orientação do PDT e da Oposição é "não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - O PDT e a Oposição votam "não".
Como orienta o Solidariedade? (Pausa.)
Como orienta o PTB, Deputada Luisa Canziani? (Pausa.)
Como orienta o Podemos?
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Podemos libera a bancada, Sr.
Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - O Podemos libera a bancada.
Como orienta o PSOL?
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - O Deputado Glauber Braga vai orientar pelo PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - O Deputado Glauber Braga tem a palavra.
O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Olhem, é muito feio o que está
acontecendo aqui. Ainda na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição do FUNDEB, o Deputado Felipe
Rigoni foi ao microfone e fez um discurso contra o Custo Aluno-Qualidade, já demonstrando qual é a sua linha
política. Agora S.Exa. apresenta um relatório — e foi nomeado Relator por Rodrigo Maia, exatamente por ser
dessa mesma linha política — que faz com que recursos públicos sejam drenados para o setor privado, à la
Lemann. Gerou uma expectativa de que, de acordo com a Oposição — e depois de ouvir segmentos da sociedade
civil organizada que defendem a educação pública —, modificaria o seu relatório. Agora, em vez de cumprir
aquilo que seria um relatório de defesa da educação pública, o Relator apresenta um conjunto de destaques
drenando os recursos para a educação privada, enfraquecendo o que seria a defesa da educação pública,
conforme foi aprovado na proposta de emenda à Constituição. O PSOL, evidentemente, não pode aceitar esse
jogo subterrâneo.
Por esse motivo, nós votamos "não" a esse destaque.
Somos intransigentes na defesa da educação pública. Recursos públicos são para a educação pública. Esse é
o FUNDEB de verdade.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado Glauber Braga.
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Como vota o PROS? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o Governo?
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas deixar clara a posição do Governo. O FUNDEB, sim, é para as escolas públicas; o FUNDEB, sim, é
para a educação do nosso País. O acordo que foi realizado visava haver uma alternativa, apenas com 10%, para
complementar Municípios e Estados que precisem do terceiro setor para ajudar na sua educação. Então, a
emenda é coerente. Os 10% são para o bem comum da educação dos milhões de brasileiros. Aqui não estamos
tirando dinheiro do menos favorecido para o mais favorecido, nós estamos dando a oportunidade para o Estado e
para o Município que queira utilizar o terceiro setor para complementar a educação.
O Governo orienta o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - O Governo orienta o voto "sim".
Como vota o PCdoB, Deputada Alice Portugal?
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Peço a V.Exa. que agregue o tempo de Liderança do PCdoB, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Tem a palavra a Deputada Alice Portugal, que disporá
do tempo para Comunicação de Liderança e para orientação, por favor.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Obrigada, Deputado
Professor Israel Batista.
Sr. Presidente, fala-se em economicidade com o dinheiro dos outros. E quem são os outros, Sr. Presidente?
São os alunos da escola pública brasileira: filhos dos operários e filhos das domésticas, como a mãe do Miguel, de
Recife; filhos da pobreza, que dependem do auxílio emergencial; filhos daqueles que não têm dinheiro para
colocar os filhos numa escola privada.
Eu vim de uma escola pública, Sr. Presidente. Sou filha de uma costureira e de um servidor público
mediano, que valorizaram a educação. A escola pública não pode ter o recurso subtraído para aumentar a cesta
de recursos do Sistema S, que recebe dinheiro do FAT, de impostos, do segmento patronal, da indústria, do
comércio, dos transportes. Ora, o conveniamento já existe. Porém, para o que é o setor público, não oferece, não
oferece o serviço. Cito as creches, que só no Governo Dilma nós começamos a oferecer. E só Lula botou os 9 anos
para o ensino básico no Brasil. Houve grandes vitórias na educação brasileira. Creches, educação especial, tudo
isso é possível conveniar. É possível conveniar escolas comunitárias, mas não é possível doar esse dinheiro para o
Sistema S. Isso deflagra um conflito constitucional e será judicializado, Sr. Presidente, porque é verba pública para
o setor privado.
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Por isso mesmo, nós temos a compreensão de que o acordo realizado conosco era um acordo geral. Porém,
o que estamos vendo é que o acordo também foi feito com o outro lado. Isso nos deixa, Sr. Presidente,
infelizmente e absolutamente atônitos.
Qual o acordo que vale, Deputado Rigoni? Quem fez o acordo com os Deputados do Governo? Quem fez o
acordo com os Deputados dos partidos que estão montando essa estratégia de destruir o FUNDEB?
Sr. Presidente, por favor! Eu chamo a atenção dos Srs. Deputados, que elegeram os Srs. Prefeitos agora na
eleição do primeiro e segundo turnos. V.Exas. vão ter que dizer aos seus Prefeitos que estão tirando dinheiro do
FUNDEB nos Municípios. Isso é uma subtração, Deputados, uma subtração do dinheiro do FUNDEB! Para ser
elegante, digo que se trata de uma retirada indébita, Sras. e Srs. Deputados ligados ao Governo, ligados à parte
um e dois do Governo.
Nós, da Oposição, temos uma palavra só. Nós, do PCdoB, que estamos nas lutas sociais, temos uma palavra
só. Eu quero saber que palavra V.Exas. dirão aos alunos da escola pública!
V.Exas., que subiram nos palanques, aglomerando-se, fazendo a sedução das massas na eleição, agora vão
retirar 10% para colocar no Sistema S? Qual é o Sistema S que existe em Uauá, na Bahia, no interior do
Amazonas, nas cidades pobres do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, ou na Paraíba? Jovens Srs. Deputados,
qual é o sistema? Na verdade, ele será centralizadamente retirado, e vai faltar dinheiro onde o cobertor é curto.
Não é a nota, Deputada autora da medida, não é a nota, o desempenho, a economicidade no resultado: nós
temos que ver o desenvolvimento humano, Srs. Deputados!
Eu peço aos Deputados do Centro, que elegeram a maioria dos Prefeitos no Brasil, e peço à Associação
Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil que ouçam e vejam o que está
acontecendo nesta noite. O relatório do FUNDEB aprovado por V.Exa., Deputada Professora Dorinha, está sendo
destruído nesta noite, está sendo desmontado!
Não se pode falar mansinho diante de uma situação como esta. Eu tomei grito do Presidente da Câmara.
Nem o meu pai gritou comigo, Deputado Rodrigo Maia! O senhor me respeite!
Eu quero dizer efetivamente que esta decisão é uma decisão contra o Brasil, é uma decisão contra a
educação. É o arrepio da Constituição se tirar dinheiro público para o setor privado. É dizer não ao relatório que
foi aprovado, o relatório que foi apresentado pela Deputada Professora Dorinha e agora o que foi apresentado
pelo Deputado Rigoni. Não quero crer que S.Exa. tenha feito um relatório que tenha sido uma ficção, para nos
imobilizar, porque nós retiramos os destaques. Confiamos que não haveria destaques do outro lado, talvez
somente de três partidos. E foi assim que nós fizemos o acordo: uma palavra só.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Peço que conclua, Deputada.
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A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Para concluir, Deputado, quero dizer que a ênfase é a ênfase dos
indignados. A ênfase é a ênfase de quem defende a escola pública do Brasil, de quem faz honras a Anísio Teixeira,
que pensou no FUNDEB e na sua fórmula, de quem faz honras a Paulo Freire, sim, e a Florestan Fernandes, que
foi alfabetizado aos 16 anos e transformou-se num grande intelectual brasileiro. Esta é a ênfase de quem vê os
pés descalços das nossas crianças pobres, negras, indígenas, das crianças espalhadas pela periferia do Brasil...
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Peço que conclua, Deputada.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - ... com esgoto a céu aberto, que precisam da escola como refúgio
alimentar e refúgio de futuro.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputada Alice, eu entendo a sua indignação, mas
vou ter que cortar o microfone de V.Exa.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Em defesa da escola pública, votamos "não" a este destaque, que é
um destaque contra o FUNDEB e contra a escola pública brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PROS? (Pausa.)
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - A digital tem que ser colocada em quem apoia esse tipo de decisão.
O voto...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o PSC? (Pausa.)
Como orienta o Cidadania, Deputada Paula Belmonte?
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Boa noite, Deputado.
O Cidadania vota "sim".
Isso faz parte de um acordo, e, na realidade, essa é uma grande oportunidade para as nossas crianças e os
nossos jovens entrarem também em uma escola de qualidade. Vejo que quem defende a educação defende
melhor qualidade na educação e oportunidade na educação. Nós não temos que nos contentar com pouco, nós
temos que nos contentar com muito, fazer com que os nossos estudantes tenham acesso, e cada vez mais, a mais
escolas de qualidade.
Nesse sentido, eu quero fazer um apelo a todos os Parlamentares: nós precisamos, sim, ter o auxílio do
terceiro setor, ter condição de dar ensino profissionalizante para os nossos jovens e aproveitar o dinheiro — que
não é público, é do contribuinte —, utilizando-o da melhor forma possível.
A educação transforma. Com investimento e principalmente com qualidade, vamos mudar o nosso Brasil.
Muito grata, Deputado.
O voto é "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputada.
Como orienta o PSD?
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Nós, do PSD,
queremos votar "sim".
Esse foi um avanço, proposto pela Deputada Soraya Santos. Para nós, o que interessa é a educação, e a
educação tem que ser acessível a todos. É muito mais barato aproveitar estruturas existentes e fazer educação de
qualidade do que o Estado ter que construir essas estruturas e bancá-las, ainda por cima. É mais barato e, às
vezes, mais eficiente fazer isso com parceiros, parceiros sérios.
Por isso, nós votamos "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o DEM?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, eu gostaria de mudar talvez as estruturas o próprio debate. O atual FUNDEB, cuja vigência termina
em dezembro de 2020, já permite, no interesse do sistema, para garantia do direito do aluno, a possibilidade de
parceria e conveniamento com a rede das instituições privadas sem fins lucrativos, confessionais, filantrópicas,
religiosas, que estão em muitos Municípios.
Como fruto do acordo que foi firmado — e isto já está no texto, já está garantido e permitido para a
educação infantil e a pré-escola —, o Democratas vai votar "sim", dentro do acordo. E entende que este foi
inclusive um acordo tratado hoje, rompendo até o nosso modelo regimental, a estrutura do Regimento. Porém,
quero chamar a atenção também para o fato de que a nossa preocupação continua com o foco estruturado da
educação pública, do direito de aprender, e, logicamente, na busca do atendimento e do fortalecimento da
escola pública. Eu não entro pelo discurso de qualidade. Nós temos escolas públicas com excelente resultado,
com qualidade, que faz um trabalho de garantia da cidadania, de garantia da aprendizagem. Da mesma forma, há
muitas instituições filantrópicas, confessionais e comunitárias que, em muitas regiões, chegaram primeiro e
garantem o atendimento, a bem do sistema e a interesse do aluno.
Eu gostaria de destacar que foi fruto de debate com o Relator Felipe Rigoni o estabelecimento de trava. Os
10% são uma trava e uma proteção para o sistema público das escolas públicas municipais e estaduais.
Portanto, cumprindo o acordo e todo o debate, o Democratas vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o Solidariedade? (Pausa.)
Como vota o PTB, Deputada Luisa Canziani? (Pausa.)
O SR. PEDRO LUCAS FERNANDES (Bloco/PTB - MA. Sem revisão do orador.) - O PTB vota "sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como votam o PROS, o PSC e o NOVO?
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O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Partido Novo orienta "sim",
Sr. Presidente, porque nós acreditamos que o principal beneficiado do FUNDEB tem que ser o aluno. Não
podemos ficar aqui tentando privilegiar somente a estrutura estatal, temos que beneficiar o aluno. É ele que deve
ter a sua aprendizagem garantida.
É curioso que o PT e os partidos de esquerda, quando estavam no Governo, fizeram algo parecido na
educação superior. Criaram o PROUNI, criaram o FIES, em que o aluno carente tem acesso à educação superior
via entidade privada. É disso que essa emenda trata. Nós estamos dando acesso à educação básica a alunos da
rede pública via instituições filantrópicas, comunitárias ou conveniadas.
Portanto, acreditamos que se trata de uma emenda bastante meritória, porque beneficia, acima de tudo, a
aprendizagem do aluno brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado.
Como vota o Avante?
A SRA. LEDA SADALA (Bloco/AVANTE - AP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Avante
orienta o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado.
Como vota o Patriota? (Pausa.)
Como vota o Partido Verde?
O SR. ENRICO MISASI (PV - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Professor Israel Batista,
em primeiro lugar, é uma honra do Partido Verde ter V.Exa. presidindo esta sessão tão importante da Câmara.
Honra muito a todos nós, que compartilhamos o partido com V.Exa.
Em segundo lugar, eu queria deixar registrada a participação da nossa Deputada Leandre, junto com a
Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, no trabalho para se ampliarem recursos justamente a serem
aplicados nessa fase tão decisiva da vida das pessoas, a primeira infância, um trabalho que a Deputada Leandre
tem liderado com toda a competência que lhe é característica na Câmara dos Deputados.
Sobre o destaque em questão agora, Deputado Professor Israel Batista, eu vou liberar a bancada. Nós
temos divergência, mas eixo aqui registrada a minha posição favorável a este destaque, justamente por acreditar
que nós temos que superar essa dicotomia e essa falsa associação entre o que é público e aquilo que é estatal. Os
convênios e as subsidiariedades são muito importantes para um modelo mais ágil e moderno de Estado.
Liberamos a bancada, Deputado Professor Israel.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputado Enrico Misasi,
especialmente pela menção à Deputada Leandre, que fez uma luta árdua para que a primeira infância fosse
reconhecida. Temos enorme reconhecimento pelo trabalho dela.
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Prorrogo a sessão por 1 hora.
Como orienta a Deputada Joenia Wapichana, da REDE?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a REDE vai
orientar o voto "não" à emenda e "não" ao destaque.
Novamente, nós entendemos que é necessário que a escola pública, que a educação básica tenha apoio por
parte do Governo. É inacreditável que estejamos vendo uma disputa por esses recursos, que já são tão poucos!
Eu me lembro da história do Prof. Telmo, que no meio do inverno tem que atravessar o igarapé para poder
imprimir as provas de seus alunos. Existem muitos professores como ele, que trabalham de forma voluntária
porque não há recurso para concurso público, não há recurso para pagar salário, não há recurso para investir na
educação indígena. São milhares os alunos indígenas que necessitam desse recurso. É imprescindível que o
recurso público do FUNDEB vá para a educação básica, vá para a educação pública. É esse o nosso entendimento.
As entidades filantrópicas, privadas e outras podem muito bem buscar recursos de outros lugares que não sejam
do FUNDEB, que já é tão disputado e tão pouco para a educação pública no Brasil.
Infelizmente, nós estamos vendo neste caminhar, Deputada Professora Dorinha, que tudo o que se
conquistou com o seu relatório e com a sua proposta e emendas está retrocedendo.
Eu defendo que o recurso do FUNDEB vá para a educação pública.
A orientação da REDE é "não" à emenda e "não" ao destaque.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada.
Como orienta a Maioria? (Pausa.)
A Deputada Lídice da Mata iria orientar pela Minoria, não é isso?
Deputada, por favor, V.Exa. tem a palavra.
A SRA. LÍDICE DA MATA (PSB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os partidos que compõem a Minoria já deixaram muito claro, em seus pronunciamentos, o
posicionamento contrário a essa manipulação dos recursos públicos e ao direcionamento para instituições
filantrópicas e particulares. Não há déficit no acesso ao ensino fundamental ou no ensino médio, portanto não há
justificativa para esse uso de 10% de uma verba que ainda é muito pouca para sustentar, para financiar a
educação básica em nosso País.
Dizemos "não" também a esse tipo de acordo que foi feito. O acordo é feito, de um lado, para garantir que
não se mantenham os destaques que podem fazer avançar a votação e as conquistas na área da educação; de
outro lado, mantém-se um acordo para fazer com que existam os destaques que retrocedem naquilo que foi um
grande acordo geral acerca do texto de regulamentação do FUNDEB em nosso País.
Portanto, a Minoria encaminha o voto "não".
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Verba pública para a escola pública! É isso o necessário para fortalecer a educação pública em nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada Lídice da Mata.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Em votação. (Pausa.)

Modifique-se o art. 7º Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 7º. (…)
(…)
§ 3º Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos previstos no caput
do art. 212-A da Constituição Federal:
I - em relação às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos e conveniadas com o poder público, o cômputo das matrículas:
(…)
f) no ensino fundamental e no ensino médio regulares, limitadas a 10% (dez
por cento) do total de vagas ofertadas pelo ente federado em cada uma dessas
etapas de ensino. (…)
§ 4º As instituições a que se refere o inciso I do § 3º deste artigo deverão
obrigatória e cumulativamente:
I - oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
aos alunos que demonstram insuficiência de recursos, vedada a seleção para
ingresso;
II - comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros
em educação na etapa ou modalidade previstas no § 3º deste artigo;
III - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária,
filantrópica ou confessional com atuação na etapa ou modalidade previstas no § 3º
deste artigo ou ao poder público no caso do encerramento de suas atividades;
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IV - atender a padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão normativo
do sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, ter aprovados seus projetos
pedagógicos;
V – assegurar, no caso de escolas de ensino fundamental e médio, a
participação dos estudantes nos exames do sistema nacional de avaliação da
educação básica e demonstrar resultados satisfatórios nessas avaliações;
VI - ter Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área
de Educação, na forma do regulamento.
(...)
§ 6º Os recursos repassados por aluno para as instituições referidas no § 3°,
incluídos os correspondentes a eventuais profissionais e bens materiais cedidos, não
poderão ser superiores aos gastos por aluno nas instituições de ensino públicas nas
respectivas modalidades da rede, de acordo com o regulamento.
§ 7º As informações relativas aos convênios firmados nos termos do § 3°, com
a especificação do número de alunos considerados e valores repassados, incluídos os
correspondentes a eventuais profissionais e bens materiais cedidos, serão declaradas
anualmente ao Ministério da Educação, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
no âmbito do sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação, na
forma do regulamento.

O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Sr. Presidente, peço a palavra por 1 minuto, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Vou conceder 1 minuto ao Deputado Felipe Rigoni,
enquanto os Deputados estão votando. Logo depois, abrirei a palavra para o Deputado Danilo Forte, que falará
pela Maioria.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Perfeito. Obrigado, Sr. Presidente.
Quero somente esclarecer, diante das falas de alguns colegas, como as do PSOL, do PCdoB e outros, que eu
não gerei uma expectativa de acordo: eu cumpri um acordo. Nesse acordo, de fato, eu abri mão de uma série de
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pontos do meu relatório, e construímos um relatório que fosse quase consensual. Não era satisfatório para um
lado nem para outro, mas era um relatório harmônico. E não à toa foi votado por unanimidade.
E eu avisei ao Deputado Waldenor, que era a pessoa com quem eu estava dialogando com mais frequência,
que o Governo não estava querendo não fazer destaques e que, mesmo assim, eu iria cumprir a minha parte do
acordo, que era mudar o relatório. Realmente, achei que ficou muito bom. E não à toa estou votando aqui contra
todos os destaques, em defesa do meu relatório e em respeito a esse acordo.
Agora, eu não sou o Presidente da República, não falo em nome do Governo, que de fato escolheu fazer
alguns destaques com esses pontos que são importantes para eles. Dizer que eu fiz um acordo com um lado e
outro acordo com outro lado, isso eu não fiz. Eu não descumpro a minha palavra. Eu peço respeito e
reconhecimento a esse trabalho que tentei fazer junto à Oposição e também junto ao Governo, pois foi um
relatório dialogado, para que eu pudesse fazer o melhor relatório possível.
Portanto, quero somente pedir essa vênia dos meus colegas, pois não tenho uma palavra para um e outra
palavra para outro; eu tenho uma palavra só, e sempre a cumpro.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado Felipe Rigoni.
Com a palavra o Deputado Danilo Forte.
O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Pode deixar a Deputada Soraya Santos falar primeiro, Sr. Presidente.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ) - Sr. Presidente, se V.Exa. permitir, quero fazer um esclarecimento a
este Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Com a palavra a Deputada Soraya Santos, por favor.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Primeiro, quero parabenizar
o Deputado Felipe Rigoni.
Não concordamos, Deputado, apesar de todo o seu esforço e do brilhante relatório que V.Exa. fez. Contudo,
isto aqui é um parlamento. "Parlamento" vem do verbo "parlar", ou seja, "falar", do contraditório de ideias.
Causa-me muita estranheza ouvir Parlamentares que acham que não é um dever de ofício nosso defender pontos
de vista diferentes. E é também dever de ofício nosso defender essas ideias. É o que faço, ressalvando o relatório
no seu escopo e usando da palavra e da representação que a sociedade nos conferiu para fazer emendas a este
projeto.
Portanto, Deputado Felipe Rigoni, sei o quanto V.Exa. se esforçou. Cumpriu a sua palavra e trabalhou o
melhor projeto possível, dentro da sua ótica sobre o tema. Contudo, eu sou Parlamentar, fui eleita como todos os
demais. Por isso, eu fiz essa emenda. Então, essa emenda não é de acordo com o Relator Felipe Rigoni. É preciso
fazer essa correção, Deputado Danilo Forte — e eu agradeço a V.Exa. neste momento, pois o interrompi — para
que fique bem claro: é um dever de ofício nosso emendarmos o projeto tantas vezes quantas forem necessárias,
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para que não deixemos ninguém para trás. Este é um tema em que estávamos, sob a minha ótica e a de outros
Parlamentares, buscando deixar pessoas para trás.
Por isso, eu quero parabenizar, Deputado Felipe Rigoni, todo o seu trabalho, mas eu declaro aqui — e por
isto fui autora desta emenda, com o apoiamento de meus pares — que defendo um ponto de vista, para que esse
projeto, na sua regulamentação, não cometa tamanha injustiça. Eu quero deixar muito claro que essa emenda,
enviada pelo meu partido, visa, sim, medir o resultado de qualidade e defender o que sempre aconteceu neste
País: escolas públicas de excelência, convivendo com entidades filantrópicas, comunitárias e confessionais de
qualidade. O que nós não queremos neste Parlamento nem no Brasil, Sr. Presidente, é que qualquer um desses
ensinos, seja público, seja filantrópico, tenha má qualidade. De que todos nós estamos falando? Não estamos
defendendo estruturas, não estamos defendendo corporações, mas defendendo a única corporação de que
podemos falar: educação de qualidade para cada um dos brasileiros e das brasileiras.
Muito obrigada.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT - BA) - Sr. Presidente, o Deputado Waldenor Pereira foi citado por duas
vezes. Eu gostaria de ter a oportunidade de fazer uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Peço só um momento, Deputado Waldenor. Eu vou
passar a palavra para V.Exa. daqui a pouco. Antes, passo a palavra para o Deputado Danilo Forte, por 3 minutos.
O SR. DANILO FORTE (PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente. É um prazer
muito grande voltar a esta Casa e à vida democrática que a Casa tem. Agora, efetivando-me novamente como
Deputado Federal, quero fazer um reconhecimento. Eu, que já tenho certa vivência, pois iniciei nesta Casa em
1983 como assessor do então Deputado Paes de Andrade, frequentava essas galerias para assistir ao debate
democrático aqui, muitas vezes com muita evidência. E isso é muito salutar. com Paes de Andrade, aprendi que
política se faz com coragem, coragem para poder decidir, para tomar lado, para tomar decisões.
Por outro lado, quero também fazer um reconhecimento ao Deputado Roberto Pessoa, que me ensinou
muito nesses últimos 2 anos a ter desprendimento na tarefa do interesse público e tem sido reconhecido
inclusive pelo povo do Ceará, pelo povo de Maracanaú, com a brilhante votação que obteve para Prefeito de
Maracanaú, com mais de 66% dos votos na cidade que o abrigou e que pela terceira vez o reconhece como a
maior liderança do Município. Isso é importante porque, num momento de tanta fragilidade e tanto descrédito
com a coisa pública, com as eleições tão manipuladas, inclusive no meu Estado do Ceará, nós criamos um
movimento de eleições limpas. Nós nos deparamos com os mais diversos tipos de denúncias com relação ao mau
uso da máquina pública e ao abuso do poder econômico e do poder político.
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Eu mesmo fiz uma denúncia, junto ao Ministério Público Eleitoral, sobre a contratação de mais de 18 mil
pessoas para trabalharem nas eleições em favor do candidato na Prefeitura Municipal de Fortaleza, o que é
lamentável. Houve o uso da máquina e diversas denúncias de corrupção eleitoral, que estão sendo apuradas.
Mas a democracia é essa vivência, é essa vida, e a Casa da democracia do Brasil é o Congresso Nacional. E
fico muito feliz em voltar e encontrar jovens como o Deputado Felipe Rigoni, que está fazendo um belo trabalho.
Deputado Felipe Rigoni, não se diminua; pelo contrário, enalteça o trabalho que V.Exa. está fazendo. Não é
fácil relatar um projeto como o do FUNDEB. Se este plenário estivesse cheio, estaria havendo uma festa
democrática, com diversos pronunciamentos e com os mais diversos vieses ideológicos, o que é natural em uma
Casa democrática.
Ao mesmo tempo, há esperança, a esperança de que sejamos capazes de encontrar um caminho melhor
para o Brasil. O Brasil precisa avançar nas suas reformas, nas mudanças necessárias para a retomada da
economia, para a geração de emprego.
E volto a esta Casa, mais uma vez, com o dever de defender os interesses do Nordeste e, em especial, os
interesses do Estado do Ceará. Acho que essa é a nossa tarefa fundamental.
Agradeço aos eleitores do Ceará, que me confiaram a oportunidade de ser o primeiro suplente do
Deputado Roberto Pessoa. Agora, efetivado no cargo, poderei contribuir com todo o meu esforço, todo o meu
conhecimento e todo o meu compromisso com a democracia e com o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado.
O SR. LUCAS VERGILIO (Bloco/SOLIDARIEDADE - GO) - Sr. Presidente, V.Exa. me permite usar a palavra por
1 minuto?
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Vou conceder a palavra, por 1 minuto, ao Deputado
Waldenor Pereira. Logo depois da fala de S.Exa., vamos encerrar a votação.
O SR. LUCAS VERGILIO (Bloco/SOLIDARIEDADE - GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
eu gostaria apenas de registrar a orientação do Solidariedade, que é "sim", respeitando dentro do partido
algumas divergências.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado Lucas Vergilio.
Com a palavra o Deputado Waldenor Pereira.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a
oportunidade de manifestação.
Quero dizer que é lamentável o que estamos assistindo nesta noite, nesta sessão desta Casa Legislativa,
quando apreciamos o projeto de lei que trata da regulamentação do FUNDEB. Em primeiro lugar, é lamentável
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porque a Emenda Constitucional nº 108, de 2020, está sendo destruída — totalmente destruída. E foi essa a
emenda constitucional que representou, naquela oportunidade, a maior vitória da educação pública brasileira.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero me dirigir, respeitosamente, ao Deputado Felipe Rigoni para dizer
que vou retirar os elogios que fiz quando da minha primeira manifestação, parabenizando S.Exa. pelo acordo
firmado.
Eu tenho gravado, Deputado Rigoni — e vários outros colegas participaram e são testemunhas daquele
momento —, o momento em que V.Exa. afirmou que o Líder do Governo já havia concordado com o seu relatório
alterado e que apenas em três partidos V.Exa. não tinha inserção, para ajudar na negociação. E V.Exa. citou os
três partidos: o NOVO, o Cidadania e o PSDB. Ainda segundo V.Exa., os demais partidos já haviam concordado
com as alterações a que V.Exa. procedeu.
E é por isso que estou retirando meus elogios, porque viemos para esta sessão retirando o nosso kit
obstrução e todos os destaques, na expectativa, de fato, de que votaríamos favoravelmente e comemoraríamos a
consolidação dessa grande vitória da educação brasileira, aprovando a regulamentação do FUNDEB nas bases
acordadas com a Oposição. Portanto, respeitosamente, retiro meu elogios.
Lamento muito a destruição da Emenda Constitucional nº 108, de 2020. E é um desrespeito, inclusive, à
Deputada Professora Dorinha e ao companheiro Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Peço a V.Exa. que conclua, Deputado.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT - BA) - E também lamento que o companheiro Deputado Felipe Rigoni, que
se apresentou como um conciliador, como uma pessoa que realmente estivesse construindo um consenso para
preservar e garantir os avanços que conseguimos com a PEC 15, tenha, infelizmente, falhado no acordo.
Eu quero dizer isso muito respeitosamente, porque tenho gravado o seu áudio. Além disso, outros colegas
que participaram da negociação são testemunhas de que V.Exa. falou que a Liderança do Governo e os demais
partidos, com exceção do NOVO, do Cidadania e do PSDB, não haviam acordado.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Eu passo a palavra ao Deputado Felipe Rigoni.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT - BA) - Agradeço a V.Exa. a oportunidade de responder.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado Waldenor Pereira.
Deputado Felipe Rigoni, por favor.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Novamente, com muito respeito ao
Deputado Waldenor Pereira, digo que, de fato, naquele momento eu tinha uma sinalização do Líder Ricardo
Barros, que estava mais tranquilo para fazer essa negociação, e eu não tinha essa sinalização do NOVO, do PSDB e
do Cidadania. No entanto, logo depois daquela conversa, o Líder Ricardo sinalizou a mim que queria fazer os
destaques.
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Eu liguei para V.Exa., Deputado Waldenor, no momento em que eu estava fechando o relatório e falei: "O
Governo está querendo fazer destaques, mas, mesmo assim, não tendo essa questão, eu farei a minha parte aqui
no relatório."
Só quero esclarecer isso porque não houve, no fim das contas, um acordo do não destaque. E eu avisei isso
ao Deputado Waldenor, por telefone. Não tenho gravado, como V.Exa., que tem gravada a minha mensagem. De
fato, eu mandei a mensagem, mas eu lhe avisei isso por telefone. Eu estava aqui no cafezinho, inclusive, fechando
o texto do relatório. Eu só gostaria de esclarecer isso.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado.
O Deputado Tiago Mitraud tem a palavra.
Vou encerrar a votação, logo após a palavra do Deputado Tiago Mitraud.
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a palavra só
para prestar a minha solidariedade ao Deputado Felipe Rigoni. São um absurdo esses ataques que S.Exa. tem
recebido, colocando a sua honra e a sua palavra em xeque, sendo que reiteradas vezes S.Exa. já demonstrou estar
cumprindo o acordo que foi feito.
Infelizmente, a meu ver, o Deputado Felipe Rigoni, na última versão do relatório, tirou elementos que eu
acreditava que eram importantes para essa regulamentação do FUNDEB, assim como outros partidos que são da
base do Governo e independentes acreditam que são elementos importantes. E nós estamos aqui exercendo o
nosso direito de Parlamentares eleitos, de bancadas partidárias, para buscar melhorar o texto. O Deputado Felipe
Rigoni não tem nenhuma influência na decisão do meu partido e na de outros partidos de apresentar destaques.
Se a Esquerda fez com o Deputado Felipe Rigoni o acordo de que, se esses artigos fossem retirados, ela não
apresentaria destaque, esse é um acordo da Esquerda com o Relator, não é um acordo com os partidos que estão
apresentando destaques.
Portanto, deixo toda a minha solidariedade ao Deputado Felipe Rigoni, que está tendo aqui a sua honra e a
sua palavra atacadas dessa forma vergonhosa, a meu ver.
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSL também se
solidariza com o Deputado Felipe Rigoni. Se não fosse S.Exa., o FUNDEB não estaria aprovado e não haveria
aumento de recursos.
Portanto, a educação brasileira, Deputado Felipe Rigoni, é muito grata ao seu relatório. E o PSL apresentou
destaques, pela independência que tem desse foco.
Parabéns, Deputado Felipe Rigoni!
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Sr. Presidente, Deputado Professor Israel Batista, eu gostaria
de pedir 1 minuto também, em nome da Liderança do Partido dos Trabalhadores.
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A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - O PSOL também, Sr. Presidente. Está um absurdo isso! Eu preciso me
pronunciar.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Eu vou encerrar a votação.
Na próxima votação, vamos passando a palavra a todos que pedirem.
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Sr. Presidente, eu peço que acelere os processos e
deixe que a palavra seja concedida na votação.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Durante as votações, nós concederemos a palavra.
Está encerrada a votação. (Pausa.)
Resultado da votação:
SIM: 311;
NÃO: 131;
ABSTENÇÃO: 1;
TOTAL: 443.
APROVADA A EMENDA. (Palmas.)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
(VIDE DOCUMENTO Nº 07 DA 125ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Destaque de Bancada nº 9:
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, inciso II, c/c seu § 2º,
do RICD, destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 7,
apresentada ao PL 4.372/2020.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Dep. Wellington Roberto, Vice-líder do Bloco
Agora chamo, para que oriente pelo PL, o Deputado Eduardo Barbosa. (Pausa.)
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Peço o tempo de Líder do PDT, Deputado Professor Israel Batista, para
falar depois.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Orientação de bancada.
Deputado Idilvan, V.Exa. quer falar como Líder?
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Como Líder. Depois eu oriento a bancada.
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O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Pelo tempo da Liderança, tem a palavra o Deputado
Idilvan Alencar.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Eu queria prestar minha
solidariedade à escola pública brasileira, que perdeu aí uma questão fundamental, que era exercer a sua
atividade de prestar a oferta do ensino fundamental e do ensino médio. Perdeu parcialmente? Sim, parcialmente,
10%. Quanto isso representa? Não é bem a questão do valor em si, mas a questão dessa abertura que foi feita.
É importante que os Deputados brasileiros assumam essa questão. Bem, então, as pessoas que fazem a
escola pública do ensino fundamental e do ensino médio não têm competência para fazer essa oferta de forma
benfeita? Pegamos o recurso público e colocamos na filantropia? É bom que cada um assuma isso.
Portanto, quem mais merece solidariedade é a escola pública brasileira, são os professores, que nesta
pandemia fizeram todo o esforço do mundo para não deixar acabar o vínculo entre escola e estudante e se
viraram nos trinta. Do dia para a noite, começaram a fazer videoaula, fizeram todo esse esforço!
Hoje é um dia triste para a educação brasileira, nós não temos o que celebrar. Nós perdemos muito,
perdemos uma questão conceitual. Nós perdemos recursos da FUNDEB e perdemos uma questão conceitual. É
bom que se deixe isso muito claro. Hoje foi 10%. Amanhã — quem sabe? — alguém vai achar que é 20% ou 30%.
O conceito de filantropia no Brasil é outro. Filantropia não é caridade, não é benevolência, filantropia é pegar o
recurso público agora e prestar a oferta do ensino fundamental e do ensino médio.
Nós, que fazemos o PDT, um partido que tem ligação histórica com a educação, e estamos na Oposição,
realmente estamos muito tristes com o que aconteceu hoje. Porém, nós não perdemos sem lutar, sem nos
posicionar, sem dizer o nosso ponto de vista, mas é importante que cada um assuma essa sua posição. Muitas
pessoas vão dizer assim, nessa retrospectiva de final de ano: "Eu votei pelo FUNDEB, eu votei pela educação
pública". Coloquem uma vírgula nessa sua fala. Votou pelo FUNDEB — vírgula —, mas também acha que 10%
desse valor pode ser feito por filantropia, por outras instituição. Por quê? Não há escola de ensino fundamental e
ensino médio, não? Ou é melhor fazer com escola... Isso é uma questão de princípio. Para essas pessoas que
estão votando para que 10% do FUNDEB possa ser conveniado com essas organizações, digo que essa é uma
questão de princípio.
Portanto, eu quero lamentar profundamente. E quero dizer que nós vamos continuar a defender a escola
pública, a acreditar em professor em escola pública.
Essa é a minha fala, de tristeza, mas não pode nos abater, de forma alguma. Temos que estar cada vez mais
atentos, ter cuidado com acordo, com reunião. Isso também foi um aprendizado para nós que somos da
Oposição. Precisamos ter muito cuidado, quando formos para o plenário, com o que escutamos.
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Por exemplo, tenho muito respeito pelo Relator, mas eu acho que ele poderia defender mais seu relatório,
com mais ênfase, afinal, o relatório é dele. Isso infelizmente não aconteceu.
Fica o aprendizado para a Oposição e fica, digamos assim, o nosso repúdio e a nossa tristeza. E eu termino
me solidarizando não com a pessoa A, B ou C, mas com a escola pública brasileira.
Essa é a minha fala. Depois eu passarei a orientar.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado Idilvan.
Como orienta o PT?
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Eu tinha pedido 1 minuto, Sr. Presidente. Eu gostaria de
agregar esse 1 minuto à orientação.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Nobre Deputada, agora é a orientação. Depois, na
votação, eu lhe concederei mais 1 minuto.
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O Partido dos
Trabalhadores, como pronunciou agora o nosso companheiro Deputado Idilvan, está muito triste nesta noite,
porque nós estamos tirando o direito e o princípio da escola pública igual para todos e todas.
A escola pública não pode ter... Os filhos selecionados vão para algumas escolas. Sabemos verdadeiramente
o que isso significa no País inteiro, onde há escola filantrópica, quem estuda lá e quem estuda na periferia da
cidade. Tiram os parcos recursos. Mesmo agregando um pouquinho, vamos ter mais dificuldade. Tudo o que foi
agregado hoje está sendo retirado.
Eu quero dizer que este destaque é para conveniar após o turno, no contraturno, um trabalho que a escola
brasileira aprendeu a fazer. Fazer um convênio, tirar dinheiro do FUNDEB e pagar a outras entidades? Quanto vai
ficar na conta das Prefeituras e do Estado para pagar o piso salarial dos profissionais, para manter a escola
pública com qualidade, para adquirir tecnologia para os estudantes? Cada um tira uma fatia e coloca para os
agregados.
Eu quero dizer, então: a tristeza, hoje, corrói a minha alma de educadora; vejo se esfacelarem todos os
recursos da educação pública deste País.
Então, o voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputada Professora Rosa Neide.
Como vota o PSL? (Pausa.)
Como vota o PL, Deputada Soraya Santos?
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PL vota "sim", Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o PP, o Progressistas, Deputada Margarete
Coelho?
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
Progressistas orienta "sim".
Gostaria de solicitar à Mesa que, na apreciação do próximo destaque, o Deputado Átila Lira pudesse
orientar, já que é um grande estudioso da educação, foi Secretário Estadual de Educação no Piauí, tem uma
intimidade muito grande com a matéria. Eu gostaria que a Mesa abrisse oportunidade de orientação para o
Deputado Átila Lira no próximo destaque.
O Progressistas orienta "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputada.
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSL orienta "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - PSL, "sim".
Como vota o MDB, Deputado Tadeu Filippelli?
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o MDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Muito obrigado, Deputado.
Como vota o PSD? (Pausa.)
Como vota o Republicanos?
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o
Republicanos encaminha o voto "sim".
Eu aproveito para pedir a V.Exa. que consolide as votações. Alguns Deputados tiveram dificuldades, como
os Deputados Márcio Marinho, Rosangela Gomes e Hugo Motta. Já que nós seguimos com o mesmo painel desde
a manhã, peço que consolide as votações e que, se puder, faça, daqui para a frente, votação simbólica, para
vencermos esses destaques e concluirmos a votação deste projeto hoje.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado.
Como vota o PSDB?
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Fazendo uma referência ao
Deputado Eduardo Barbosa, cuja luta em defesa da pessoa com deficiência nos inspira, o PSDB orienta "sim".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o PSB?
O SR. BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lamento o que
está acontecendo aqui nesta noite. É um verdadeiro desmonte de tudo aquilo que nós conquistamos com a
aprovação do novo FUNDEB, na medida em que se desvia completamente a finalidade desses recursos que foram
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conquistados nessa dura batalha, durante todo esse período, com tanta mobilização, com tanta ação positiva e
convergente. De repente, vemos isso sendo desmontado completamente.
Há um ditado que diz que podemos transformar um limão numa limonada. Aqui, está sendo feito o inverso:
estão transformando a limonada num limão. É lamentável ao que nós estamos assistindo neste momento.
Precisamos registrar o nosso protesto.
Como este destaque é semelhante aos demais, ou seja, tem a mesma intenção, evidentemente, o PSB
orienta "não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o PDT, Deputado Idilvan?
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Pois é, Deputado Israel, estamos
tristes com tudo isso que está acontecendo no plenário. Realmente é um dia para pensarmos e refletirmos muito.
O PDT vota "não", para tentar preservar o que é possível do FUNDEB.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o DEM? (Pausa.)
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA) - O PSD, Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o PSD, Deputado Joaquim Passarinho?
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Presidente.
Quero registrar o voto "sim" do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o DEM?
Deputada Dorinha, V.Exa. vai orientar?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, na verdade, eu estava observando a emenda. Eu entendo que está permitindo a matrícula no
contraturno — dá a entender que pode ser em outras instituições — para a ampliação do tempo integral.
O Democratas vota "não" a este texto.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada.
Como orienta o Solidariedade, Deputado Lucas? (Pausa.)
Como orienta o PTB? (Pausa.)
Como orienta o Podemos?
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Podemos libera a bancada,
Presidente Israel.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado.
Como orienta o PSOL?
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - O Deputado Marcelo Freixo vai orientar, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado.
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Como V.Exa. orienta, Deputado Marcelo?
O SR. MARCELO FREIXO (PSOL - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o educador Darcy
Ribeiro, que V.Exa. conhece bem, dizia que a crise na educação não é uma crise, é um projeto.
É exatamente a isso que estamos assistindo neste momento. O que assistimos neste momento é a um
grande lobby para as instituições da iniciativa privada abocanharem recursos públicos do FUNDEB. Não dá para
ficar dourando a pílula, é isso o que está acontecendo.
O que estamos discutindo neste destaque, Deputado Professor Israel, é simples: nós defendemos a
educação integral. E nós temos o exemplo do que aconteceu no CIEP, no Rio de Janeiro, que foi de tempo
integral, uma escola pública com projeto pedagógico público. O que se está dizendo é que o aluno pode ter
contraturno numa rede privada — para o dinheiro público ser destinado à rede privada —, e isso foge ao
interesse público. Isso foge completamente ao espírito público de um projeto de educação.
Então, é óbvio que o PSOL é contrário a isso. Não é o que cabe, não é para isso o FUNDEB e não é isso o que
diz a LDB.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado Marcelo.
Como vota o PROS? (Pausa.)
Como orienta o PSC? (Pausa.)
Como orienta o PCdoB? (Pausa.)
O SR. PEDRO LUCAS FERNANDES (Bloco/PTB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PTB orienta
"sim", Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputado Pedro Lucas.
Pois não, Deputado Felipe Rigoni.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos apenas uma
questão em relação a esta emenda. Nós tínhamos um acordo com o Deputado Eduardo Barbosa, e eu o acatei no
texto, que trata da possibilidade de a pessoa com deficiência — no caso de a avaliação biopsicossocial dizer que a
pessoa com deficiência precisa — ser atendida em escolas especiais. Mas esse texto, além de eu achar que está
um pouco confuso, não faz parte desse acordo. Ele tenta fazer algo e acaba que não se relaciona com a pessoa
com deficiência. Então, em relação a isso, especificamente, eu quero me manifestar contra, porque eu acho que
desvirtua um pouco a ideia do texto.
Dirijo-me respeitosamente ao Deputado Eduardo, mas a parte da pessoa com deficiência já está acatada no
texto, como foi o nosso acordo.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Perfeito.
Como orienta o PCdoB, Deputada Alice Portugal?
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A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, exatamente, o
destaque não fala nada sobre pessoa com deficiência. O destaque pretende incluir a matrícula de educação
profissional técnica, de nível médio, articulada, e no itinerário de formação técnica, permitindo que no
contraturno nós tenhamos, mediante oferta do contraturno, implementação de educação básica em tempo
integral.
Sr. Presidente, no contraturno nós temos que ter esporte público na escola; nós temos que ter reforço
escolar; nós temos que ter compensação para o ano de 2020, porque nós vamos fazer 2 anos em 1 ano, Srs.
Deputados. Nós estamos numa pandemia.
Nós não podemos tirar 10% para dar ao Sistema S, se no Norte, Nordeste e Centro-Oeste e na parte pobre
de Minas Gerais, nos rincões longínquos deste País, no Brasil profundo, não tem, mas essas regiões vão perder
10% para quem tem. Então, além da desigualdade regional, nós estamos tirando direitos da criança na escola.
Eu finalizo, Sr. Presidente, dizendo que é lamentável o que está acontecendo com o FUNDEB, porque ele
está sendo desconstruído. E o PCdoB, com sua tradição na luta pela educação, vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada Alice.
O Cidadania como vota, Deputada Paula Belmonte?
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a
educação integral é fundamental para os nossos alunos, principalmente na juventude.
É importante dizer o seguinte: esse dinheiro é um dinheiro do Estado, e o Estado vai decidir o que fazer.
Não há obrigatoriedade, é o que for conveniente para o Estado. Muitas escolas aqui no Distrito Federal, por
exemplo, não têm como atender os alunos em período integral. Então, é uma forma de privilegiar esses alunos,
de forma gratuita — é importante dizer isso. Porque pelo ensino público a pessoa não paga. Ela vai ter a
oportunidade de ter ensino profissionalizante, ela vai ter a oportunidade de frequentar a escola em período
integral.
O Cidadania é a favor.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como vota o NOVO?
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, pelos mesmos
motivos expostos nos destaques anteriores, o NOVO orienta "sim".
Nós vemos como saudável a inclusão de entidades filantrópicas, comunitárias e confessionais no FUNDEB,
desde que atendam alunos da rede pública, assim como, novamente, o SUS, através de hospitais filantrópicos,
atende pacientes da rede pública, assim como as universidades, através do PROUNI e do FIES, atendem alunos da
rede pública na rede privada.
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Agora estou me lembrando aqui do que aconteceu na votação da PEC do FUNDEB. Também por ter
apresentado destaque, a Esquerda resolveu me atacar. Criaram um caos aqui na votação entre o primeiro e
segundo turno porque nós exercemos o nosso direito de destacar um texto com o qual não concordávamos. Isso
aqui me parece organizado. Toda as vezes em que uma votação é contrária à vontade da Esquerda, ela quer
atacar pessoas e criar um caos, para impedir o avanço da votação. É lamentável essa postura.
O NOVO orienta "sim", Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Como orienta o Governo, Deputado Capitão Alberto
Neto?
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o
Governo orienta "sim". É importante o ensino em tempo integral. Na nossa cidade, Manaus, foi muito
perceptível, ao mudarem para o tempo integral algumas escolas, o aumento da qualidade dos resultados — algo
em torno de 17%.
Nós temos que trabalhar com a qualidade do ensino. Por muito tempo o nosso País trabalhou com a
quantidade, e houve uma maquiagem na educação, tanto que países asiáticos que tiveram o mesmo crescimento
de tempo de ensino do nosso País desenvolveram-se muito mais, porque lá não houve maquiagem. Eles
investiram também na qualidade.
Quero parabenizar o Deputado Rigoni pelo projeto, porque o projeto foca a qualidade. Esse projeto vai
mudar a história da educação do nosso País.
O Governo orienta "sim" e se compromete a ajustar o texto quando ele for para o Senado.
O SR. LUCAS VERGILIO (Bloco/SOLIDARIEDADE - GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Solidariedade
encaminha o voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - O Solidariedade orienta "sim".
Como vota o PROS? (Pausa.)
Como orienta o PSC? (Pausa.)
Como orienta o Avante? (Pausa.)
Como orienta o Patriota? (Pausa.)
Como orienta o PV, Deputada Leandre?
A SRA. LEANDRE (PV - PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputado Professor Israel Batista, boa
noite. Fico feliz de ver V.Exa. presidindo uma sessão tão importante, V.Exa. que já é uma referência para todos
nós na área da educação. Conhecemos a sua luta.
Boa noite a todos.
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Nós estamos vivendo um ano muito difícil. Acredito que 2020 deve ser o ano mais desafiador da nossa
existência, mas eu acho que não é demais reafirmarmos os avanços que tivemos neste ano também, em especial
quando falamos da aprovação do FUNDEB como um ato constitucional, e trazendo muitos aprimoramentos, fruto
do trabalho árduo de todos os Deputados. É lógico que nós teremos divergências em alguns pontos específicos,
agora na regulamentação, mas temos muito, sim, que comemorar. Primeiro, por ser agora uma política de
Estado. Acho que foi a maior conquista que tivemos ao longo de toda essa discussão, ao longo deste ano,
principalmente, podermos constitucionalizar algo que é importante para o Brasil, que é importante para o futuro,
que é importante para as nossas crianças. Avançamos no acesso à educação infantil, quando foram conquistados
mais recursos, para que possamos ampliar as vagas em creches. É um alento para nós, diante de tanta tristeza,
diante de tantos problemas que estamos enfrentando no nosso País, que as famílias brasileiras enfrentam, ter
hoje o FUNDEB como algo permanente.
Quero parabenizar a todos os Deputados que estão trabalhando, cada um defendendo, com os seus
argumentos, aquilo que acredita ser correto. Acredito que todos os argumentos são válidos, até porque aqui nós
temos muitas pessoas doutoras no assunto, expertas no assunto. Todas as argumentações são valorizadas.
Dentro do nosso partido, nós temos divergências e vamos liberar a bancada, mas queremos enaltecer o
trabalho feito pela Deputada Dorinha Rezende no projeto do FUNDEB e, agora, o trabalho feito pelo Deputado
Felipe Rigoni e pelo conjunto dos Deputados, de todos os partidos, que no fundo querem o melhor para a
educação brasileira.
Deputado Israel Batista, a nossa bancada está liberada.
Mais uma vez quero enaltecer e agradecer o apoio que tivemos de todos os Parlamentares para a inclusão
da educação infantil, em especial para as crianças, na primeira infância, porque sabemos que as crianças
precisam também ter oportunidades. Se, quando somos grandes, é difícil buscar essas oportunidades, imaginem
quando somos pequenos e dependemos da decisão dos adultos.
Então, eu agradeço a todos os Deputados que decidiram ajudar, sim, a educação infantil no Brasil, com o
acesso das nossas crianças.
A orientação do PV é de liberar a bancada.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - A Deputada Dorinha tem a palavra, antes da
Deputada Joenia, para fazer esclarecimentos.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Não,
Sr. Presidente. Na verdade, eu gostaria de fazer um apelo: para que os partidos compreendessem o texto.
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Acho que a preocupação do Deputado Eduardo Barbosa é, logicamente... Todos nós reconhecemos a
importância de um tempo maior de permanência na escola. O Brasil tem uma atipia, inclusive fruto do pequeno
volume de recursos e da falta de estrutura. O nosso atendimento é feito em tempo parcial, e, logicamente, todos
nós queremos que as crianças e os jovens tenham mais tempo de permanência na escola. Eu só entendo que
neste texto, primeiro, não está claro em qual formato isso se daria, o que estamos de verdade propondo quando
o texto fala de 0,30%, que, na verdade, são os valores per capita que há dentro dos fatores de ponderação que
podem ir para o contraturno. Para quem? Para alguma entidade? Para outra instituição? O tempo integral, a
garantia ou o incentivo ao tempo integral, deve ser tratado dentro dos fatores de ponderação. O que é isso?
Quando dizemos — e este texto já tem isso e pode ser revisto em 2021 — qual é o fator de ponderação do ensino
fundamental, da creche, do tempo integral, da educação do campo, podemos sinalizar um incentivo maior para o
tempo integral com esse fator, que vai multiplicar o valor que cada rede vai receber. Agora, acho que o texto
induz a um desenho que não vamos conseguir executar. Corre-se o risco, inclusive, de ele prejudicar muito o
sistema, a estrutura pública de educação.
O Democratas já orientou "não", e eu gostaria de fazer um apelo aos partidos, para que tenham essa
compreensão. Que possamos fortalecer, sim, o tempo integral, mas dentro dos fatores de ponderação.
Na minha opinião, o texto tem um equívoco em relação a esse contraturno, porque não fica nem muito
claro como isso se daria dentro dos sistemas: para quem, em qual instituição, e como vamos trabalhar essa
questão da matrícula e da contabilidade? Eu entendo que, apesar da boa intenção do fortalecimento do tempo
integral, o texto pode prejudicar muito o sistema de ensino. Não está clara, inclusive, qual é a intenção do
conjunto.
Estou colocando isso porque fiz o apanhamento do texto inicial do Deputado Eduardo Barbosa.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada Professora Dorinha.
Deputada Joenia Wapichana, por favor, como orienta a REDE?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a REDE, com
sua coerência e pela proteção aos direitos fundamentais e constitucionais de todos, vai orientar "não" à emenda.
Concordo plenamente com a Deputada Professora Dorinha. O problema disso é a duplicidade, de a
matrícula consumir duas vezes mais os recursos e diminuir, portanto, a qualidade do ensino. Tem que haver uma
análise mais profunda.
Quem pensa em privatização e tem um descaso com a educação pública precisa ver que a educação pública
tem que ser encarada como investimento. Esse recurso não é da escola, simplesmente, é um recurso de todos
nós que pagamos impostos. A população brasileira é que vai ser a grande prejudicada.
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Então, eu reafirmo que a orientação é "não" a esta emenda e "não" ao destaque, para a melhor qualidade
da educação pública no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado.
Como orienta a Oposição? (Pausa.)
Como orienta a Maioria? (Pausa.)
Como orienta a Minoria, Deputada Lídice da Mata?
A SRA. LÍDICE DA MATA (PSB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, os partidos de
minoria deixaram absolutamente clara a sua discordância com o conteúdo desta matéria, deste destaque — não
se enquadra na definição de qualidade de ensino. Não existe, dentro de um sistema, uma definição de como fazer
isso.
É um absurdo. A Câmara está sendo envolvida, eu diria, por uma quase compulsão privatista: ao ouvir falar
em privado, as pessoas votam, sem nem imaginar o que estão fazendo.
Eu faço um apelo aos Líderes dos partidos: para que procurem ver como funciona uma escola para
poderem chegar a uma conclusão a respeito disso. O que está sendo feito com esse texto é absurdo. A Deputada
Professora Dorinha disse isso muito claramente agora.
Aliás, nos países desenvolvidos, ninguém fala em educação integral. A escola é aquela, com aquele tempo
determinado. É preciso investir nisso no Brasil. O Brasil tem feito, inclusive, alguns poucos avanços no Ceará, em
Pernambuco, nas cidades pequenas, onde os Prefeitos estão investindo em escola de tempo integral com
dinheiro público.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada.
A SRA. LÍDICE DA MATA (PSB - BA) - Não existe essa euforia privatista. Pelo contrário. Nessas cidades, o que
existe é a escola pública como grande alternativa de formação.
É por isso, Sr. Presidente, que nós voltamos, enquanto Minoria, após a declaração de todos os nossos
partidos, a fazer um apelo aos Líderes:...
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Declaro aberta a votação.
A SRA. LÍDICE DA MATA (PSB - BA) - ... que repensem esse posicionamento, que esqueçam um pouco essa
euforia e passem a trabalhar efetivamente, com racionalidade e foco, para dar ao aluno, ao estudante brasileiro o
direito de uma educação de qualidade.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Presidente, V.Exa. chamou a Oposição?
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Está iniciada a votação.
Chamei, sim, Deputado.

274 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - A posição é a mesma do PDT. Eu
orientei pelo PDT e pela Oposição. O voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - A Oposição vota "não". O.k. Perfeito.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Deputado Israel, V.Exa. me permite falar por 1 minuto?
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputado Rigoni, V.Exa. tem a palavra por 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Está iniciada a votação.

Dê-se aos arts. 7º e 42 do Projeto de Lei nº 4372, de 2020, a redação a seguir:
“Art. 7º .............................................................................
.........................................................................................
§ 3º ..................................................................................
I - .....................................................................................
.........................................................................................
f) no contraturno, como complementação da jornada escolar de estudantes
matriculados na rede pública, para oferta de educação básica em tempo integral.
..........................................................................................
Art. 42 .................................................................................
.............................................................................................
§ 1º ...................................................................................
.............................................................................................
I - ......................................................................................
s) contraturno prestado por entidades conveniadas como complementação da
jornada escolar para educação em tempo integral: 0,30.
.........................................................................................”
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O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Deputado, eu só quero esclarecer
algo.
O Deputado Waldenor veio aqui dizer que eu tinha dito que o acordo estava fechado. Não gosto de deixar
as coisas mal ditas.
Como eu disse, assim que recebi a notícia de que não haveria acordo de não destaque, liguei para o
Deputado Waldenor e avisei a ele que o Governo estava querendo fazer destaques e que mesmo assim o meu
relatório iria como combinado com a Oposição.
Além disso — e não há como ter prova maior disto —, no início da sessão, na hora em que o Deputado
Rodrigo começou a ler, a Deputada Sâmia o interrompeu e perguntou sobre o procedimento. Ela falou bem
assim: "Vai ser de acordo com o acordo, para não ter destaques?". O Deputado Rodrigo disse: "Sem destaques eu
não consigo prometer". Eu vim ao microfone e falei: "Pessoal, eu tentei fechar o acordo de não destaque, mas
possivelmente haverá destaques". Foi isso o que eu disse. "E o meu relatório vai como combinado".
Posteriormente a isso, o Deputado Rodrigo disse: "Beleza. Quem quiser obstruir pode obstruir". Havia tempo hábil
para a Oposição fazer o kit obstrução na hora em que esclarecemos isso aqui em plenário.
Há vídeo. Eu peço a todo mundo que assista à sessão, que está gravada, para ver como foi essa interação
entre mim, o Deputado Rodrigo e a Deputada Sâmia. Não gosto de deixar as coisas mal ditas. Dizer que eu não
cumpri o acordo, dizer que eu passei a perna na Oposição é um desrespeito ao trabalho que fiz, é um desrespeito
à minha tentativa de consenso. Tudo o que estava sob o meu poder, sob a minha alçada eu fiz para cumprir o
acordo. Eu peço também respeito aos meus colegas que estão dizendo em alguns fóruns que eu traí a Oposição,
que eu passei a perna, que eu não cumpri os acordos.
Era o que eu queria esclarecer.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Presidente, aqui é a Deputada Sâmia. Eu gostaria de responder ao
Deputado Felipe.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputada Sâmia, V.Exa. tem 1 minuto. Peço que não
passe disto.
Peço que não passem, porque eu vou interromper. Vou interromper rigorosamente, após o tempo de 1
minuto.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputado Felipe Rigoni, eu
aprendi uma coisa muito importante. Sou tão jovem quanto V.Exa., talvez um pouquinho mais velha, mas tão
jovem de primeiro mandato quanto V.Exa. Eu aprendi uma coisa: não podemos, desde o começo, já construir
essa fama de que não temos palavra. E não adianta dizermos coisas ao microfone que não correspondem à
verdade.
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V.Exa. está dizendo: "Eu sou contra os destaques. Afinal de contas, eu estou votando contra". Só, Deputado
Rigoni, que o seu relatório está sendo destroçado a partir dos destaques, e em nenhum momento V.Exa. fez
aparte, foi à tribuna, foi ao microfone para se indignar, para se demonstrar minimamente contrário aos
destaques que estão sendo apresentados.
Para não ficar no diz que diz que — e V.Exa. mencionou fatos que aconteceram nesta sessão —, eu quero
dizer que as notas taquigráficas não mentem. Vou ler um trecho do que disse o Sr. Presidente Rodrigo Maia,
quando a Deputada Soraya propôs que o destaque dela pudesse entrar. Ele disse o seguinte: "Eu não tenho como
acatar os destaques, porque não pode, em cada votação, haver uma jurisprudência do desrespeito ao Regimento
da Casa, apesar de os destaques estarem bem acordados entre o Relator e a Deputada". Repito: "Estão acordados
entre o Relator e a Deputada".
Deputado Rigoni, que as pessoas apresentam seus destaques, que o Governo faça isso, sinceramente, não
espero absolutamente nada diferente. Agora, que V.Exa. faça acordo de mérito com relação aos destaques...
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Tempo, Presidente. Já passou e passou muito, Presidente. Vai ser
sem critério? Presidente, é de quantos minutos a fala?
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputada Sâmia, conclua.
Deputada Sâmia...
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Como se trata do conteúdo do destaque, sinto muito.
Como disse a minha colega Fernanda, o mais bobinho aqui nesse lugar é Deputado.
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Passou 1 minuto, Presidente. Espero que haja uma regra.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputada Sâmia...
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Se V.Exa. quer seguir insistindo nessa mentira, não há problema, mas
as notas taquigráficas não mentem. V.Exa. em nenhum momento foi para a tribuna pedir...
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Passo a palavra ao Deputado Pedro Cunha Lima.
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Presidente Professor Israel, é inadmissível que um Parlamentar se
submeta à regra de 1 minuto, e outro Parlamentar não cumpra essa regra. Espera-se que haja...
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Apenas foi à tribuna para tentar desmentir a Oposição, com quem
V.Exa. não tem condição de manter acordo mínimo com relação ao FUNDEB.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputada Sâmia, a palavra está com o Deputado
Pedro Cunha Lima.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - A única solidariedade que eu tenho é com a escola pública, com os
educadores e com os estudantes.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputado Pedro Cunha Lima...
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O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - A falta de capacidade de cumprir com a regra...
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Nenhuma solidariedade eu tenho com quem não tem palavra e com
quem vende o FUNDEB.
Sinto muito, não vou ser silenciada. O Deputado...
(O microfone é desligado.)
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Já foi.
A falta de capacidade...
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Sinto muito, não serei silenciada. O Deputado Rigoni nos acusou de
mentirosos. Nós vamos responder.
Muito obrigada.
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Presidente, não dá para cortar o microfone e me dar o minuto?
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Eu já pedi...
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Eu também gostaria de usar o minuto que o Deputado
Professor Israel combinou na votação.
Deputado Professor Israel, eu gostaria de usar o meu minuto, como combinado.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputado Pedro, V.Exa. vai usar a palavra?
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Eu cedo a minha vez à Deputada Professora Rosa.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputada Professora Rosa, V.Exa. tem 1 minuto.
Deputada, V.Exa. precisa de quanto tempo? Nós vamos fazer um acordo, e eu vou cortar o microfone.
Eu também estou muito chateado com tudo o que está acontecendo, mas preciso do acordo com V.Exas.,
para falarmos no tempo combinado.
V.Exa. precisa de 1 minuto ou de 2 minutos? Porque nós vamos cortar a fala.
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Preciso de 2 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Dois minutos.
Por favor.
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Agradeço, Deputado
Israel.
Fico muito triste, porque sou uma pessoa que leva as coisas muito a sério. Fico muito triste porque,
enquanto votamos o conteúdo talvez mais sério deste ano, vejo o Relator ir toda hora ao microfone discutir se
falou ou não, se combinou ou não. Eu gostaria, isto sim, de ver o Relator defender o seu relatório. Por inúmeras
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vezes, o Relator demonstrou claramente que fez dois acordos. Isso é ruim, isso já está posto, e assim vai se
encerrar a votação.
Eu pedi tempo para falar do Deputado Waldenor, que conheci no Parlamento e que é uma das pessoas mais
probas que conheço. Nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, enquanto educadores, temos um núcleo, e o
nosso núcleo é coordenado pelo companheiro Deputado Waldenor. Ele é professor, é reitor de universidade, é
uma pessoa que dedicou e que dedica a vida à educação.
Em nome do que foi dito, eu liguei para o Deputado Waldenor. Falei com ele. É como se o Deputado
Waldenor tivesse recebido um recado, e não tivesse falado com a Minoria. Eu estava ao lado do Deputado
Waldenor o tempo todo, remotamente mas ao lado dele, como estou ao lado dos companheiros da Minoria.
Há 3 semanas falo diariamente com o Deputado Rigoni, e não vou repetir aqui, porque não é o caso. Já está
demonstrado o que aconteceu.
Eu acho que, na política, podemos ter divergência, mas temos que olhar, pensar, refletir, verificar o que
falamos. Depois que se fala, cumpre-se, Oposição ou Situação. Falou? Cumpriu. Assim tem que ser o Parlamento
brasileiro. O jogo é que não dá certo.
É claro que nós teríamos outra atitude se chegássemos aqui para entregar o dinheiro público para fazer
"puxadinhos" com a educação privada no Brasil. É isso o que está acontecendo. Aí é o rei, aquele que manda, que
tem seus apaniguados, que vai dar um pouquinho a cada um.
Eu quero respeito a quem luta pela educação pública durante toda uma vida e que não pode ser
desrespeitado dessa forma.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada.
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Presidente, com o fito de adiantar, eu gostaria de
dizer que vou falar pelo Bloco PL/PP/PSD/Solidariedade/Avante nas próximas orientações.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Perfeito. Nas próximas orientações.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Presidente, V.Exa. pode me dar 1 minuto?
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - V.Exa. pode repetir, por favor, os partidos, Deputado
Capitão Alberto Neto?
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Positivo.
A partir das próximas orientações, vou orientar pelo Bloco PL/PP/PSD/Solidariedade/Avante.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Perfeito.
Nós já estamos chegando ao final da sessão. Eu consulto o Plenário se, encerrada esta votação, seguimos
até o final da pauta ou abrimos uma nova sessão.
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O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Pelo Governo,
seguimos.
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Pelo PSL, seguimos.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Pelo bloco, seguimos.
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Pelo NOVO, o.k.
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Pelo MDB, seguimos.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Pelo MDB também, seguimos.
Deputada Professora Rosa Neide...
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - O Deputado Enio Verri está aqui.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Deputado Enio Verri, eu não vi V.Exa. Desculpe-me.
O SR. ENIO VERRI (PT - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Não seja por isso, Presidente.
Vamos seguir com a pauta do dia inteiro, a do FUNDEB.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Nós queremos um novo painel,
Presidente.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Novo painel, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Será aberto novo painel.
Como não há acordo, vou conceder a palavra à Deputada Erika Kokay, por 1 minuto, e vou encerrar.
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Não. Em seguida conceda-me a palavra, por favor.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - A Deputada Alice Portugal pediu a palavra por 1 minuto, Presidente,
se ainda estiver no âmbito da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Eu não ouvi, Deputada.
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - O Deputado Pedro Cunha Lima também havia pedido a
palavra, antes de mim.
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Obrigado, Deputada Professora.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Tem a palavra a Deputada Erika Kokay.
Depois eu passarei a palavra ao Deputado Pedro Cunha Lima e à Deputada Alice Portugal e encerrarei a
votação. Não vou mais conceder a palavra.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente, eu acho que o que está
acontecendo nesta noite é extremamente grave, em vários aspectos.
Primeiro, porque aqui está havendo uma drenagem do recurso público para a iniciativa privada, sob a égide
de que iniciativa privada significa qualidade. Nós defendemos uma escola pública de qualidade, uma escola
pública que possa universalizar e que possa respeitar a necessidade de termos um país com pessoas inteiras. Eu
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diria que há uma drenagem covarde em cima do FUNDEB. Buscam retirar recursos públicos para sustentar a
iniciativa privada, de forma covarde.
Há outro problema, que é o problema do método. Houve uma construção, feita com o Relator, uma
construção que assegurou princípios básicos para o FUNDEB, para que nós não desrespeitássemos o que ele
representa e a necessidade de uma educação pública de qualidade. Isso simplesmente está sendo desconstruído,
de forma covarde também, por representantes dos partidos da base do Governo.
Há uma covardia dupla, pois se destina de forma sutil e traiçoeira dinheiro público para a iniciativa privada
e se desconsidera um acordo, que fez com que a Oposição abrisse mão de todos os seus destaques.
Por isso, hoje é um dia trágico para a educação brasileira.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Presidente, o Deputado Pompeo de Mattos vai falar pela Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Tem a palavra o Deputado Pedro Cunha Lima.
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, quanto ao mérito,
a discordância entre as variadas visões de mundo é comum à democracia, é legítima. É bom que cada um
defenda aquilo em que acredita. Quanto aos termos procedimentais, no caso, o que não pode haver é profunda
injustiça, imensa injustiça com o Deputado Felipe Rigoni, que não poderia, nem se quisesse, cumprir o papel de
Líderes partidários. Esses, sim, podem acordar em apresentar ou não o destaque. O destaque pertence ao
partido. Cabe à bancada decidir se vai apresentar destaque ou não. Existe a possibilidade de os Líderes
partidários entrarem em acordo sobre a não apresentação de destaque. Isso não cabe ao Relator, que cumpriu
com a sua palavra.
Então, trago aqui a minha solidariedade, por conhecer o trabalho sério, probo e dedicado do Deputado
Felipe Rigoni, que sempre cumpre o papel de pensar na transformação social que o Brasil precisa viver. Ele não
deveria estar sofrendo essa injustiça, até porque ela não tem sentido. Isso não cabe a ele. Caberia, sim, aos
Líderes, se tivessem se encontrado e aberto mão de apresentar os seus destaques.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Vou encerrar a votação.
Deputada Alice, eu não esqueci de V.Exa.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Eu sei que sou inesquecível, Presidente. (Risos.)
O SR. ENIO VERRI (PT - PR) - Foi ótima, Deputada Alice. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Está encerrada a votação. (Pausa.)
Resultado da votação:
SIM: 272;
NÃO: 167;
ABSTENÇÃO: 0;
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TOTAL: 439.
APROVADA A EMENDA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
(VIDE DOCUMENTO Nº 08 DA 125ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Vergonha.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - O Deputado Pompeo vai falar pela Oposição, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Vou passar a palavra a ele na próxima sessão,
Deputado Idilvan.

ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos.
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Total de Parlamentares: 3
Partido
ALAGOAS
Isnaldo Bulhões Jr.
Total de ALAGOAS 1

MDB

BAHIA
Igor Kannário
Total de BAHIA

DEM

Bloco

1

PARANÁ
Ricardo Barros
Total de PARANÁ

PP

PlPpPsd...

Partido

Bloco

PL

PlPpPsd...

1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Total de Parlamentares: 13
RORAIMA
Edio Lopes
Total de RORAIMA
AMAZONAS

1
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PP

PlPpPsd...

Solidaried

PlPpPsd...

MARANHÃO
Hildo Rocha
Josimar Maranhãozinho
Total de MARANHÃO 2

MDB
PL

PlPpPsd...

PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro
Wellington Roberto
Total de PARAÍBA 2

PP
PL

PlPpPsd...
PlPpPsd...

Avante

PlPpPsd...

1

TOCANTINS
Eli Borges
Total de TOCANTINS

PERNAMBUCO
Sebastião Oliveira
Total de PERNAMBUCO
ALAGOAS
Jhc
Total de ALAGOAS

1

1
PSB

1

MINAS GERAIS
Hercílio Coelho Diniz
Total de MINAS GERAIS 1
RIO DE JANEIRO
Chris Tonietto
Total de RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
Carla Zambelli
Total de SÃO PAULO

MDB

PSL

PslPtbPros

PSL

PslPtbPros

1

1

RIO GRANDE DO SUL
Osmar Terra
Total de RIO GRANDE DO SUL

MDB
1

O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Encerro os trabalhos, antes convocando a terceira
Sessão Deliberativa Extraordinária de hoje, quinta-feira, dia 10 de dezembro, para as 21h7min, com a seguinte
Ordem do Dia: Projetos de Lei nºs 4.372, de 2020, e 9.382, de 2017; e Projetos de Lei Complementar nºs 146, de
2019; e 238, de 2016. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 21 horas e 6 minutos.)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Em 10 de dezembro de 2020
(Quinta-feira)
3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(DELIBERATIVA)
(Plenário Virtual)
(Às 21 horas e 7 minutos)
ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I.

Requerimento nº 3.211/19, dos Srs. Líderes, que requer nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei n° 5.675, de 2013, do Sr.
Aureo, que Altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os crimes contra a ordem
tributária, para reduzir a pena prevista nos crimes descritos no art. 7º, e suprimir a modalidade
culposa. (NT 62 e T 64)

URGÊNCIA
(Art. 155, do Regimento Interno)
Votação
1
PROJETO DE LEI Nº 4.372-A, DE 2020
(DA SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE E OUTROS)
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.372-A, de 2020, que regulamenta o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras providências.
Tendo pareceres proferidos em Plenário pelas Comissões de: Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação, na forma do Substitutivo adotado pela Comissão de Educação (Relator: Dep. Felipe Rigoni);
Educação, pela aprovação, com Substitutivo (Relator: Dep. Felipe Rigoni); Finanças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação da matéria, na forma do Substitutivo da
Comissão de Educação (Relator: Dep. Felipe Rigoni); e Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Dep. Felipe Rigoni). EMENDAS DE PLENÁRIO
DE NºS 1 A 44: Tendo pareceres proferidos em Plenário pelas Comissões de: Trabalho, de Administração e
Serviço Público pela aprovação das Emendas de Plenário de nºs 2, 3, 8, 19 e 37, na forma da Subemenda
Substitutiva Global da Comissão de Educação, e pela rejeição das demais (Relator: Dep. Felipe Rigoni);
Educação, pela aprovação das Emendas de Plenário de nºs 2, 3, 8, 19 e 37, na forma da Subemenda
Substitutiva Global apresentada, e pela rejeição das demais (Relator: Dep. Felipe Rigoni); Finanças e
Tributação, pela não implicação financeira ou orçamentária em aumento ou diminuição da receita e da
despesa pública, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira ou orçamentária das Emendas
de nºs 1 a 22, 29 a 31 e 33 a 44, pela adequação orçamentária e financeira da Subemenda Substitutiva
Global apresentada pela Comissão de Educação e pela incompatibilidade e inadequação orçamentária e
financeira da Emenda de nº 32 (Relator: Dep. Felipe Rigoni); e Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plenário e da Subemenda
Substitutiva Global adotada pela Comissão de Educação (Relator: Dep. Felipe Rigoni). (NT 62 e NT 64)
APROVADO O RQU 2.867/20, EM 08/12/20.
Discussão
2
PROJETO DE LEI N° 9.382-A, DE 2017
(DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 9.382-A, de 2017, que dispõe sobre o exercício
profissional e condições de trabalho do profissional tradutor, guia-intérprete e intérprete de Libras,
revogando a Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela aprovação, com Substitutivo (Relatora: Dep. Professora Marcivania).
Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
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APROVADO O RQU N° 1.306/19, EM 24/04/19.
3
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 146, DE 2019
(DO SR. JHC E OUTROS)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 146, de 2019, que dispõe sobre
startups e apresenta medidas de estímulo à criação dessas empresas e estabelece incentivos aos
investimentos por meio do aprimoramento do ambiente de negócios no País. Pendente de parecer da
Comissão Especial. (NT 62 e T 64)
APROVADO O RQU 2.822/20, EM 08/12/20.
4
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 238-B, DE 2016
(DA SRA. LUIZIANNE LINS)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 238-B, de 2016, que altera a Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, para incluir as ações de combate à violência contra a mulher no rol de
exceções à suspensão de transferências voluntárias a entes da Federação inadimplentes; tendo
parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, pela aprovação (Relatora: Dep. Maria Do Rosário); e
da Comissão de Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Júlio Cesar). Pendente de parecer da Comissão de Constituição e
justiça e de Cidadania. (NT 62 e T 64)
APROVADO O RQU N° 714/19, EM 09/12/20.
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SÚMULA DA 126ª SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DELIBERATIVA
EXTRAORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 56ª
LEGISLATURA, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2020
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SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA (VIRTUAL) DE 10/12/2020
BREVES COMUNICAÇÕES
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Deferimento pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin,
de pedido de liminar em ação sobre a obrigatoriedade de utilização, pelo Presidente Jair Bolsonaro, de lista
tríplice na nomeação de Reitores das universidades federais e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia. Descaracterização da Emenda Constitucional nº 108, de 2020, no processo de apreciação do
Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) - Protesto contra a destinação de recursos ao ensino privado no
processo de apreciação do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB.
ORDEM DO DIA
SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Encaminhamento da votação do requerimento de retirada de pauta do
Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Anúncio de adoção das medidas
legais cabíveis diante da violência política de gênero praticada contra a oradora no plenário.
ENIO VERRI (PT - PR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de retirada de pauta do
Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de retirada de pauta
do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Orientação de bancada na votação do requerimento de retirada de pauta
do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Orientação de bancada na votação do requerimento de retirada
de pauta do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Contestação
às críticas de Deputados ao Relator da proposição, Deputado Felipe Rigoni.
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de retirada de
pauta do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
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PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Orientação de bancada na votação do requerimento de retirada de pauta
do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Elogio ao Relator da matéria,
Deputado Felipe Rigoni.
JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de retirada de
pauta do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Orientação de bancada na votação do requerimento de retirada de
pauta do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS) - Solidariedade à Deputada Sâmia Bonfim diante de ofensas
proferidas por Deputado no plenário. Orientação de bancada na votação do requerimento de retirada de
pauta do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Orientação de bancada na votação do requerimento de retirada de pauta
do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 31, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Apelo aos Líderes partidários e aos Deputados de rejeição da Emenda de
Plenário nº 31, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de
destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 31, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de
2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 31, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 31, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
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regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
TALÍRIA PETRONE (PSOL - RJ) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 31, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 31, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 31, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 31, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 31, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 31, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Orientação de bancada na votação do requerimento
de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372,
de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
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FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Razões do voto do orador pela rejeição do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Apelo ao Plenário de rejeição do requerimento
de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372,
de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
PEDRO UCZAI (PT - SC) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para votação
em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de
destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de
2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Reafirmação do apoio à Emenda de Plenário nº 6,
apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Registro de voto do Deputado Afonso Motta.
LUIZA ERUNDINA (PSOL - SP) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
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regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Anúncio da apresentação de emenda de redação ao texto da Emenda de
Plenário nº 6.
JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Defesa de preservação do piso salarial nacional dos profissionais do
magistério público da educação básica.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Defesa de preservação do piso salarial nacional dos profissionais do
magistério público da educação básica.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Apelo ao Plenário de rejeição do requerimento de destaque para votação em
separado da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
CLARISSA GAROTINHO (PROS - RJ) - Importância da aprovação do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Pedido aos Deputados de apoio a emenda oferecida pela oradora à
proposição.
FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Anúncio da apresentação de emenda de redação para correção de distorções
no texto da Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Expectativa quanto à alteração, pelo Senado Federal, do texto da
proposição no tocante às entidades filantrópicas.
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CLARISSA GAROTINHO (PROS - RJ) - Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 35, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
ROGÉRIO CORREIA (PT - MG) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 35, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Protesto contra a destinação de recursos do FUNDEB para o setor
educacional privado.
FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Defesa de rejeição da Emenda de Plenário nº 35, apresentada ao Projeto de
Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
TADEU FILIPPELLI (MDB - DF) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 35, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 35, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
CLARISSA GAROTINHO (PROS - RJ) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 35, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Esclarecimento ao Relator Felipe Rigoni sobre o teor da Emenda de
Plenário nº 35.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Orientação de bancada na votação do
requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 35, apresentada ao Projeto
de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
TALÍRIA PETRONE (PSOL - RJ) - Transcurso do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Protesto contra a
destinação, ao ensino privado, de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Indignação da oradora com a mercantilização da
educação brasileira. Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para votação em
separado da Emenda de Plenário nº 35, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
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regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 35, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 35, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 35, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Agradecimento aos partidos e Deputados pelo apoiamento a emenda do
partido Novo.
PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Indignação da oradora com a retirada de recursos da educação
pública pelo Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
WALDENOR PEREIRA (PT - BA) - Repúdio aos ataques do Presidente Jair Bolsonaro ao setor educacional.
Protesto contra a transferência para a iniciativa privada de recursos destinados à educação pública, por meio
do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Orientação de bancada na votação do
requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto
de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
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CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Orientação de bancada na votação do requerimento
de destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372,
de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Avanço do projeto de regulamentação do FUNDEB.
Compromisso do Parlamento brasileiro com a educação.
ROGÉRIO CORREIA (PT - MG) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Posicionamento do Governo Jair Bolsonaro contrário à aprovação do
novo FUNDEB.
GENERAL PETERNELLI (PSL - SP) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de
destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de
2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
IVAN VALENTE (PSOL - SP) - Protesto contra a transferência de recursos para o ensino privado no
processo de votação do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
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ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Importância de aprovação da Emenda de Plenário nº 20, apresentada
ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, para garantia do piso salarial nacional dos profissionais do magistério
público.
PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Importância da educação como instrumento de combate à pobreza.
JOENIA WAPICHANA (REDE - RR) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) - Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para
votação em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB. Indignação da oradora com a transferência de recursos para o ensino
privado no processo de regulamentação do FUNDEB.
MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) - Indignação da oradora com a transferência de recursos para o ensino
privado no processo de votação do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Descumprimento, pelos partidos da Oposição, de acordo firmado com o
Relator Felipe Rigoni demonstrado na apresentação, pelo PCdoB, do requerimento de destaque para votação
em separado da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
ENIO VERRI (PT - PR) - Perda pelo PT de confiança na construção de futuros acordos com o Novo, diante
de manifestação de Deputado do partido. Apelo à Presidência de encerramento da sessão.
ENIO VERRI (PT - PR) - Decisão do PT de votação, na presente sessão, tão-somente das proposições
encaminhadas pela bancada feminina.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Defesa de abertura da discussão do Projeto de Lei nº 9.382, de 2017, sobre a
alteração da Lei nº 12.319, de 2010, a respeito do exercício profissional e das condições de trabalho do
profissional tradutor, guia-intérprete e intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Apoio à votação do
Projeto de Lei Complementar nº 456, de 2017, e apensados, acerca da alteração do § 3º, art. 25, da Lei
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Complementar nº 101, de 2000, para isenção de ações de segurança pública da aplicação das sanções de
suspensão de transferências voluntárias previstas na referida lei.
ALICE PORTUGAL (PCDOB - BA) - Pedido à Presidência de retirada das notas taquigráficas do termo
hipócritas, constante em discurso proferido por Deputado do partido Novo.
SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Contrariedade à votação do Projeto de Lei Complementar nº 146, de 2019,
acerca da criação de empresas startups, bem como de incentivos aos investimentos por meio do
aprimoramento do ambiente de negócios.
VINICIUS POIT (NOVO - SP) - Apelo aos Líderes oposicionistas de votação do Projeto de Lei
Complementar nº 146, de 2019, acerca da criação de empresas startups, bem como de incentivos aos
investimentos por meio do aprimoramento do ambiente de negócios. Insatisfação do orador com a não
votação de matérias constantes na pauta.
CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Posicionamento do Governo Federal favorável ao
pagamento do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.
Contrariedade à aprovação da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Existência de acordo para a votação do Projeto de Lei nº 9.382, de
2017, sobre a alteração da Lei nº 12.319, de 2010, a respeito do exercício profissional e das condições de
trabalho do profissional tradutor, guia-intérprete e intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Defesa
de votação do Projeto de Lei Complementar nº 146, de 2019, acerca da criação de empresas startups, bem
como de incentivos aos investimentos por meio do aprimoramento do ambiente de negócios.
PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Apelo aos Líderes oposicionistas por cumprimento de acordo para avanço
nas votações de matérias constantes na pauta.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Consulta aos Líderes oposicionistas sobre a manutenção de acordo para
votação de matérias constantes na pauta.
ENIO VERRI (PT - PR) - Posicionamento do PT contrário à votação do Projeto de Lei Complementar nº
146, de 2019, acerca da criação de empresas startups, bem como de incentivos aos investimentos por meio
do aprimoramento do ambiente de negócios.
VINICIUS POIT (NOVO - SP) - Proposta à Oposição de retomada do acordo para votação de matérias
constantes na pauta.
ENIO VERRI (PT - PR) - Apoio do PT à votação de matérias constantes na pauta na sessão da próxima
segunda-feira.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Não participação do PT em acordo para votação de matérias constantes na
pauta.
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SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Não participação do PSOL em acordo com o partido Novo para votação de
matérias incluídas na pauta. Manutenção da obstrução das votações pelo PSOL.
MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Transcurso do segundo ano do mandato parlamentar dos
Deputados do partido Novo. Compromisso da agremiação partidária com a valorização da educação brasileira.
Importância da aprovação, pela Casa, do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, sobre a regulamentação do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB. Expectativa de cumprimento de acordo celebrado para a votação do Projeto de Lei Complementar
nº 146, de 2019, acerca da criação de empresas startups, bem como de incentivos aos investimentos por meio
do aprimoramento do ambiente de negócios.
TEREZA NELMA (PSDB - AL) - Emissão de parecer ao Projeto de Lei nº 9.382, de 2017, sobre a alteração
da Lei nº 12.319, de 2010, acerca do exercício profissional e das condições de trabalho do profissional
tradutor, guia-intérprete e intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
ERIKA KOKAY (PT - DF) - Discussão do Projeto de Lei nº 9.382, de 2017, sobre a alteração da Lei nº
12.319, de 2010, acerca do exercício profissional e das condições de trabalho do profissional tradutor, guiaintérprete e intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Discussão do Projeto de Lei nº 9.382, de 2017, sobre a alteração da Lei
nº 12.319, de 2010, acerca do exercício profissional e das condições de trabalho do profissional tradutor, guiaintérprete e intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
TEREZA NELMA (PSDB - AL) - Emissão de parecer à Emenda de Plenário nº 1, apresentada ao Projeto de
Lei nº 9.382, de 2017, sobre a alteração da Lei nº 12.319, de 2010, acerca do exercício profissional e das
condições de trabalho do profissional tradutor, guia-intérprete e intérprete da Língua Brasileira de Sinais LIBRAS.
FLÁVIA MORAIS (PDT - GO) - Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva Global
oferecida pela Relatora da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ao Projeto de Lei nº
9.382, de 2017, sobre a alteração da Lei nº 12.319, de 2010, acerca do exercício profissional e das condições
de trabalho do profissional tradutor, guia-intérprete e intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Orientação de bancada na votação da Subemenda Substitutiva Global
oferecida pela Relatora da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ao Projeto de Lei nº
9.382, de 2017, sobre a alteração da Lei nº 12.319, de 2010, acerca do exercício profissional e das condições
de trabalho do profissional tradutor, guia-intérprete e intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) - Importância da votação do Projeto de Lei Complementar nº 146, de
2019, acerca da criação de empresas startups, bem como de incentivos aos investimentos por meio do
aprimoramento do ambiente de negócios. Anúncio da apresentação de requerimentos de destaques à
proposição.
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Ata da 126ª Sessão da Câmara dos Deputados, Deliberativa Extraordinária (Virtual), Noturna, da 2ª Sessão
Legislativa Ordinária, da 56ª legislatura, em 10 de dezembro de 2020.
Presidência dos Srs.:
Soraya Santos, 1ª Secretária.
Professor Israel Batista, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento
Interno.
ABERTURA DA SESSÃO
(Às 21 horas e 7 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - A lista de presença registra o acesso de 500 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados no Infoleg Parlamentar.
Está aberta a sessão deliberativa remota.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
RORAIMA
Haroldo Cathedral
Hiran Gonçalves
Jhonatan de Jesus
Joenia Wapichana
Nicoletti
Renato Queiroz
Shéridan
Total de RORAIMA 7
AMAPÁ
Acácio Favacho
Aline Gurgel
André Abdon
Camilo Capiberibe
Leda Sadala
Luiz Carlos
Professora Marcivania
Vinicius Gurgel
Total de AMAPÁ 8
PARÁ
Airton Faleiro
Beto Faro
Cássio Andrade
Celso Sabino
Cristiano Vale
Delegado Éder Mauro
Edmilson Rodrigues
Eduardo Costa
Elcione Barbalho

Partido

Bloco

PSD
PP
Republican
Rede
PSL
MDB
PSDB

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PROS
Republican
PP
PSB
Avante
PSDB
PCdoB
PL

PslPtbPros

PT
PT
PSB
PSDB
PL
PSD
PSOL
PTB
MDB

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
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Hélio Leite
Joaquim Passarinho
José Priante
Júnior Ferrari
Nilson Pinto
Olival Marques
Paulo Bengtson
Vavá Martins
Total de PARÁ 17

DEM
PSD
MDB
PSD
PSDB
DEM
PTB
Republican

AMAZONAS
Bosco Saraiva
Capitão Alberto Neto
Delegado Pablo
José Ricardo
Marcelo Ramos
Sidney Leite
Silas Câmara
Total de AMAZONAS 7

Solidaried
Republican
PSL
PT
PL
PSD
Republican

RONDONIA
Coronel Chrisóstomo
Expedito Netto
Jaqueline Cassol
Léo Moraes
Lucio Mosquini
Mariana Carvalho
Mauro Nazif
Silvia Cristina
Total de RONDONIA 8

PSL
PSD
PP
Podemos
MDB
PSDB
PSB
PDT

ACRE
Alan Rick
Dra. Vanda Milani
Flaviano Melo
Jéssica Sales
Jesus Sérgio
Leo de Brito
Mara Rocha
Perpétua Almeida
Total de ACRE 8

DEM
Solidaried
MDB
MDB
PDT
PT
PSDB
PCdoB

TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim
Célio Moura
Dulce Miranda
Osires Damaso
Professora Dorinha Seabra Rezende
Tiago Dimas
Vicentinho Júnior
Total de TOCANTINS 7

DEM
PT
MDB
PSC
DEM
Solidaried
PL

MARANHÃO
Aluisio Mendes
André Fufuca
Bira do Pindaré
Cleber Verde
Edilázio Júnior
Eduardo Braide

PSC
PP
PSB
Republican
PSD
Podemos
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Gil Cutrim
João Marcelo Souza
Junior Lourenço
Juscelino Filho
Márcio Jerry
Marreca Filho
Pastor Gil
Pedro Lucas Fernandes
Rubens Pereira Júnior
Zé Carlos
Total de MARANHÃO 16
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PL
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Patriota
PL
PTB
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PT
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CEARÁ
AJ Albuquerque
André Figueiredo
Capitão Wagner
Célio Studart
Danilo Forte
Denis Bezerra
Dr. Jaziel
Eduardo Bismarck
Genecias Noronha
Heitor Freire
Idilvan Alencar
José Airton Félix Cirilo
José Guimarães
Júnior Mano
Leônidas Cristino
Luizianne Lins
Mauro Benevides Filho
Moses Rodrigues
Pedro Augusto Bezerra
Robério Monteiro
Roberto Pessoa
Ronaldo Martins
Vaidon Oliveira
Total de CEARÁ 23

PP
PDT
PROS
PV
PSDB
PSB
PL
PDT
Solidaried
PSL
PDT
PT
PT
PL
PDT
PT
PDT
MDB
PTB
PDT
PSDB
Republican
PROS

PlPpPsd...

PIAUÍ
Átila Lira
Capitão Fábio Abreu
Flávio Nogueira
Iracema Portella
Júlio Cesar
Marcos Aurélio Sampaio
Margarete Coelho
Marina Santos
Merlong Solano
Rejane Dias
Total de PIAUÍ 10

PP
PL
PDT
PP
PSD
MDB
PP
Solidaried
PT
PT

PlPpPsd...
PlPpPsd...

RIO GRANDE DO NORTE
Benes Leocádio
Beto Rosado
Carla Dickson
General Girão
João Maia
Natália Bonavides
Rafael Motta

Republican
PP
PROS
PSL
PL
PT
PSB

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PlPpPsd...

PslPtbPros

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
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Walter Alves
Total de RIO GRANDE DO NORTE

8
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MDB

PARAÍBA
Damião Feliciano
Edna Henrique
Efraim Filho
Frei Anastacio Ribeiro
Gervásio Maia
Hugo Motta
Julian Lemos
Pedro Cunha Lima
Ruy Carneiro
Wilson Santiago
Total de PARAÍBA 10

PDT
PSDB
DEM
PT
PSB
Republican
PSL
PSDB
PSDB
PTB

PERNAMBUCO
André de Paula
André Ferreira
Augusto Coutinho
Carlos Veras
Daniel Coelho
Danilo Cabral
Eduardo da Fonte
Felipe Carreras
Fernando Coelho Filho
Fernando Monteiro
Fernando Rodolfo
Gonzaga Patriota
João H. Campos
Luciano Bivar
Marília Arraes
Ossesio Silva
Pastor Eurico
Raul Henry
Renildo Calheiros
Ricardo Teobaldo
Silvio Costa Filho
Tadeu Alencar
Túlio Gadêlha
Wolney Queiroz
Total de PERNAMBUCO 24

PSD
PSC
Solidaried
PT
Cidadania
PSB
PP
PSB
DEM
PP
PL
PSB
PSB
PSL
PT
Republican
Patriota
MDB
PCdoB
Podemos
Republican
PSB
PDT
PDT

PlPpPsd...

ALAGOAS
Arthur Lira
Marx Beltrão
Nivaldo Albuquerque
Paulão
Sergio Toledo
Severino Pessoa
Tereza Nelma
Total de ALAGOAS 7

PP
PSD
PTB
PT
PL
Republican
PSDB

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PL
PDT
PSD
MDB
Solidaried

PlPpPsd...

SERGIPE
Bosco Costa
Fábio Henrique
Fábio Mitidieri
Fabio Reis
Gustinho Ribeiro

PslPtbPros
PslPtbPros

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
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João Daniel
Laercio Oliveira
Valdevan Noventa
Total de SERGIPE 8
BAHIA
Abílio Santana
Adolfo Viana
Afonso Florence
Alex Santana
Alice Portugal
Antonio Brito
Arthur Oliveira Maia
Bacelar
Cacá Leão
Charles Fernandes
Claudio Cajado
Daniel Almeida
Elmar Nascimento
Félix Mendonça Júnior
Igor Kannário
João Carlos Bacelar
João Roma
Jorge Solla
José Nunes
José Rocha
Joseildo Ramos
Leur Lomanto Júnior
Lídice da Mata
Marcelo Nilo
Márcio Marinho
Mário Negromonte Jr.
Otto Alencar Filho
Pastor Sargento Isidório
Paulo Azi
Paulo Magalhães
Professora Dayane Pimentel
Raimundo Costa
Ronaldo Carletto
Sérgio Brito
Tito
Uldurico Junior
Valmir Assunção
Waldenor Pereira
Zé Neto
Total de BAHIA 39
MINAS GERAIS
Aécio Neves
Alê Silva
André Janones
Áurea Carolina
Bilac Pinto
Charlles Evangelista
Delegado Marcelo Freitas
Diego Andrade
Dimas Fabiano
Domingos Sávio
Dr. Frederico
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PT
PP
PL

PL
PSDB
PT
PDT
PCdoB
PSD
DEM
Podemos
PP
PSD
PP
PCdoB
DEM
PDT
DEM
PL
Republican
PT
PSD
PL
PT
DEM
PSB
PSB
Republican
PP
PSD
Avante
DEM
PSD
PSL
PL
PP
PSD
Avante
PROS
PT
PT
PT

PSDB
PSL
Avante
PSOL
DEM
PSL
PSL
PSD
PP
PSDB
Patriota
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Eduardo Barbosa
Emidinho Madeira
Enéias Reis
Eros Biondini
Euclydes Pettersen
Fábio Ramalho
Franco Cartafina
Fred Costa
Gilberto Abramo
Greyce Elias
Igor Timo
Júlio Delgado
Junio Amaral
Lafayette de Andrada
Léo Motta
Leonardo Monteiro
Lincoln Portela
Lucas Gonzalez
Luis Tibé
Marcelo Aro
Margarida Salomão
Mário Heringer
Mauro Lopes
Misael Varella
Newton Cardoso Jr
Odair Cunha
Padre João
Patrus Ananias
Paulo Abi-Ackel
Paulo Guedes
Pinheirinho
Reginaldo Lopes
Rodrigo de Castro
Rogério Correia
Stefano Aguiar
Subtenente Gonzaga
Tiago Mitraud
Vilson da Fetaemg
Weliton Prado
Zé Silva
Zé Vitor
Total de MINAS GERAIS
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52

ESPÍRITO SANTO
Amaro Neto
Da Vitória
Dra. Soraya Manato
Evair Vieira de Melo
Felipe Rigoni
Helder Salomão
Lauriete
Norma Ayub
Sergio Vidigal
Ted Conti
Total de ESPÍRITO SANTO
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon
Alexandre Serfiotis

10

PSDB
PSB
PSL
PROS
PSC
MDB
PP
Patriota
Republican
Avante
Podemos
PSB
PSL
Republican
PSL
PT
PL
Novo
Avante
PP
PT
PDT
MDB
PSD
MDB
PT
PT
PT
PSDB
PT
PP
PT
PSDB
PT
PSD
PDT
Novo
PSB
PROS
Solidaried
PL

Republican
Cidadania
PSL
PP
PSB
PT
PSC
DEM
PDT
PSB

PSB
PSD
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Altineu Côrtes
Aureo Ribeiro
Benedita da Silva
Carlos Jordy
Chico D`Angelo
Chiquinho Brazão
Christino Aureo
Clarissa Garotinho
Daniel Silveira
Daniela do Waguinho
David Miranda
Delegado Antônio Furtado
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.
Felício Laterça
Flordelis
Gelson Azevedo
Glauber Braga
Gurgel
Gutemberg Reis
Helio Lopes
Hugo Leal
Jandira Feghali
Jorge Braz
Juninho do Pneu
Lourival Gomes
Luiz Antônio Corrêa
Luiz Lima
Major Fabiana
Marcelo Calero
Marcelo Freixo
Márcio Labre
Otoni de Paula
Paulo Ganime
Paulo Ramos
Pedro Paulo
Professor Joziel
Rodrigo Maia
Rosangela Gomes
Soraya Santos
Sóstenes Cavalcante
Talíria Petrone
Vinicius Farah
Wladimir Garotinho
Total de RIO DE JANEIRO 45
SÃO PAULO
Abou Anni
Adriana Ventura
Alencar Santana Braga
Alex Manente
Alexandre Frota
Alexandre Leite
Alexandre Padilha
Alexis Fonteyne
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Jardim
Baleia Rossi
Bozzella
Bruna Furlan

PL
Solidaried
PT
PSL
PDT
Avante
PP
PROS
PSL
MDB
PSOL
PSL
PP
PSL
PSD
PL
PSOL
PSL
MDB
PSL
PSD
PCdoB
Republican
DEM
PSL
PL
PSL
PSL
Cidadania
PSOL
PSL
PSC
Novo
PDT
DEM
PSL
DEM
Republican
PL
DEM
PSOL
MDB
PSD

PSL
Novo
PT
Cidadania
PSDB
DEM
PT
Novo
PT
Cidadania
MDB
PSL
PSDB
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Capitão Augusto
Carlos Sampaio
Carlos Zarattini
Celso Russomanno
Cezinha de Madureira
Coronel Tadeu
David Soares
Eduardo Bolsonaro
Eduardo Cury
Eli Corrêa Filho
Enrico Misasi
Fausto Pinato
General Peternelli
Geninho Zuliani
Gilberto Nascimento
Guiga Peixoto
Guilherme Derrite
Guilherme Mussi
Herculano Passos
Ivan Valente
Jefferson Campos
Joice Hasselmann
Kim Kataguiri
Luiz Carlos Motta
Luiz Philippe de Orleans e Bragança
Luiza Erundina
Marcio Alvino
Marco Bertaiolli
Marcos Pereira
Maria Rosas
Miguel Lombardi
Milton Vieira
Nilto Tatto
Orlando Silva
Paulo Freire Costa
Paulo Pereira da Silva
Paulo Teixeira
Policial Katia Sastre
Pr. Marco Feliciano
Renata Abreu
Ricardo Izar
Ricardo Silva
Roberto Alves
Roberto de Lucena
Rodrigo Agostinho
Rosana Valle
Rui Falcão
Sâmia Bomfim
Samuel Moreira
Tabata Amaral
Tiririca
Vanderlei Macris
Vicentinho
Vinicius Carvalho
Vinicius Poit
Vitor Lippi
Total de SÃO PAULO 69
MATO GROSSO

PL
PSDB
PT
Republican
PSD
PSL
DEM
PSL
PSDB
DEM
PV
PP
PSL
DEM
PSC
PSL
PP
PP
MDB
PSOL
PSB
PSL
DEM
PL
PSL
PSOL
PL
PSD
Republican
Republican
PL
Republican
PT
PCdoB
PL
Solidaried
PT
PL
Republican
Podemos
PP
PSB
Republican
Podemos
PSB
PSB
PT
PSOL
PSDB
PDT
PL
PSDB
PT
Republican
Novo
PSDB
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Carlos Bezerra
Dr. Leonardo
Emanuel Pinheiro Neto
José Medeiros
Juarez Costa
Nelson Barbudo
Neri Geller
Professora Rosa Neide
Total de MATO GROSSO 8
DISTRITO FEDERAL
Bia Kicis
Erika Kokay
Flávia Arruda
Julio Cesar Ribeiro
Luis Miranda
Paula Belmonte
Professor Israel Batista
Tadeu Filippelli
Total de DISTRITO FEDERAL

MDB
Solidaried
PTB
Podemos
MDB
PSL
PP
PT
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PSL
PT
PL
Republican
DEM
Cidadania
PV
MDB

PslPtbPros

GOIÁS
Adriano do Baldy
Alcides Rodrigues
Célio Silveira
Delegado Waldir
Dr. Zacharias Calil
Elias Vaz
Flávia Morais
Francisco Jr.
Glaustin da Fokus
João Campos
Jose Mario Schreiner
José Nelto
Lucas Vergilio
Magda Mofatto
Professor Alcides
Rubens Otoni
Vitor Hugo
Total de GOIÁS 17

PP
Patriota
PSDB
PSL
DEM
PSB
PDT
PSD
PSC
Republican
DEM
Podemos
Solidaried
PL
PP
PT
PSL

PlPpPsd...

MATO GROSSO DO SUL
Beto Pereira
Bia Cavassa
Dagoberto Nogueira
Dr. Luiz Ovando
Fábio Trad
Loester Trutis
Rose Modesto
Vander Loubet
Total de MATO GROSSO DO SUL

PSDB
PSDB
PDT
PSL
PSD
PSL
PSDB
PT

PARANÁ
Aliel Machado
Aline Sleutjes
Aroldo Martins
Boca Aberta
Christiane de Souza Yared
Diego Garcia

8

8

PSB
PSL
Republican
PROS
PL
Podemos

PlPpPsd...

PslPtbPros

PlPpPsd...
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Enio Verri
Felipe Francischini
Filipe Barros
Giacobo
Gleisi Hoffmann
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Leandre
Luciano Ducci
Luisa Canziani
Luiz Nishimori
Luizão Goulart
Paulo Eduardo Martins
Pedro Lupion
Reinhold Stephanes Junior
Ricardo Barros
Roman
Rubens Bueno
Sargento Fahur
Schiavinato
Sergio Souza
Toninho Wandscheer
Vermelho
Zeca Dirceu
Total de PARANÁ 30
SANTA CATARINA
Angela Amin
Carlos Chiodini
Carmen Zanotto
Caroline de Toni
Celso Maldaner
Coronel Armando
Daniel Freitas
Fabio Schiochet
Geovania de Sá
Gilson Marques
Hélio Costa
Jorge Goetten
Nilson F. Stainsack
Pedro Uczai
Ricardo Guidi
Rodrigo Coelho
Total de SANTA CATARINA

16

RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm
Afonso Motta
Alceu Moreira
Bibo Nunes
Bohn Gass
Carlos Gomes
Daniel Trzeciak
Danrlei de Deus Hinterholz
Fernanda Melchionna
Giovani Cherini
Giovani Feltes
Heitor Schuch
Henrique Fontana

PT
PSL
PSL
PL
PT
PDT
MDB
PV
PSB
PTB
PL
Republican
PSC
DEM
PSD
PP
Patriota
Cidadania
PSD
PP
MDB
PROS
PSD
PT
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PP
MDB
Cidadania
PSL
MDB
PSL
PSL
PSL
PSDB
Novo
Republican
PL
PP
PT
PSD
PSB

PlPpPsd...

PP
PDT
MDB
PSL
PT
Republican
PSDB
PSD
PSOL
PL
MDB
PSB
PT

PlPpPsd...

PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
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Jerônimo Goergen
Liziane Bayer
Lucas Redecker
Marcel van Hattem
Marcelo Brum
Marcelo Moraes
Márcio Biolchi
Marcon
Maria do Rosário
Marlon Santos
Maurício Dziedricki
Nereu Crispim
Paulo Pimenta
Pedro Westphalen
Pompeo de Mattos
Sanderson
Santini
Total de RIO GRANDE DO SUL
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PP
PSB
PSDB
Novo
PSL
PTB
MDB
PT
PT
PDT
PTB
PSL
PT
PP
PDT
PSL
PTB
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LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Nos termos do parágrafo único do art. 5º do Ato da
Mesa nº 123, de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido.)
BREVES COMUNICAÇÕES
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Um novo painel está disponível.
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço para incluir também no bloco agora o PTB.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - O PTB também está incluído no bloco que será
representado pelo Líder do Governo, Deputado Capitão Alberto.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Posso usar a palavra por 1 minuto, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Por favor, Deputada Alice Portugal.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, comunico que liminar foi
deferida parcialmente pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, garantindo segurança
quanto aos limites ressaltados por ADPF sobre a situação jurídica dos reitores eleitos. Trata-se de assegurar a
nomeação de pelo menos um dos três indicados nas respectivas listas enviadas pelas universidades ao Ministro
da Educação e ao Presidente da República, considerando-se a "autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial", a fim de que se "atenda concomitantemente aos seguintes requisitos: (I)
respeitar o procedimento de consulta realizado pelas Universidades Federais e demais Instituições Federais de
Ensino Superior, e bem assim as condicionantes de título e cargo para a composição das listas tríplices; (II) se ater
aos nomes que figurem nas listas tríplices e que, necessariamente, receberam votos dos respectivos colegiados
máximos, ou assemelhados, das instituições universitárias e demais Instituições Federais de Ensino Superior".
Indica o Ministro Fachin, desde logo, o feito à pauta do plenário virtual, para exame do Supremo Tribunal Federal.
Aqui, Sr. Presidente, está acontecendo nesta noite essa desconstrução do espírito constitucional do
FUNDEB. V.Exa. sabe que isso vai ser judicializado, porque regulamentação não pode anular emenda
constitucional, que faz parte do texto constitucional. Essa regulamentação, obviamente, vai na contramão do
texto, ela o contraria, ao arrepio da Constituição Federal. Nós vamos tentar anular esse absurdo, essa ignomínia!
Vejo o constrangimento no rosto de muitos Deputados. É triste. A máscara esconde, mas o tom da voz
revela. Sabemos que o Governo Bolsonaro está cometendo absurdos contra a educação. Primeiro, houve cortes e
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contingenciamentos. E menciono Weintraub, o fugitivo. Agora os reitores e as comunidades universitárias estão
se manifestando, porque se resolveu indicar reitores pro tempore.
Essa realidade já se apresenta no Instituto Federal do Rio Grande do Norte; no CEFET do Rio de Janeiro,
inclusive com requintes de violência no processo de enfrentamento; no Instituto Federal de Santa Catarina; na
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; e por aí vai. Virou brincadeira intervir nos institutos
federais e nas universidades.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Peço que conclua, Deputada.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Só queria dar conhecimento a este Plenário de que o Supremo
Tribunal Federal defendeu a autonomia universitária. E nós vamos lutar até o fim para manter o texto
constitucional aprovado, com 7 votos contra nesta Casa. Já consta na Constituição que verba pública é para a
educação pública.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Professor Israel Batista. PV - DF) - Obrigado, Deputada.
Tem a palavra o Deputado Pompeo de Mattos, pela Liderança da Oposição, por 10 minutos.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Presidente, eu quero
agradecer primeiramente a V.Exa., cumprimentar todos os colegas Parlamentares, de maneira muito especial o
nosso honrado Deputado Idilvan, que está nos liderando em relação a este projeto, o que trata da questão do
FUNDEB. Ele foi Secretário de Educação no Ceará, foi professor, tem toda uma memória, toda uma história, um
passado de glória e nos representa muito dignamente.
Eu pedi para fazer uso da palavra, Presidente, porque não posso me calar diante do que estou vendo ao
regulamentarmos o FUNDEB, a distribuição dos recursos do FUNDEB. Veja bem, nós comemoramos no Brasil, de
maneira efusiva, de maneira entusiástica, a aprovação do FUNDEB e o inserimos na letra maiúscula da
Constituição.
Quanto aos recursos, foi de 10% para 23% a complementação referente ao ensino básico, 70% foram
garantidos para pagamento dos professores que estão em sala de aula, os mestres, e 10% para educação infantil.
Dizia o Dr. Brizola: "Privilégio? Só se for para as crianças". Pois aí está um privilégio, uma necessidade. Deem o
nome que quiserem, mas é para as crianças. Pode ter qualquer nome, desde que seja para as crianças, sempre é
possível e é necessário.
Presidente, 40% de tudo que é investido na educação básica e pública neste País sai do FUNDEB. Nós
precisamos dizer isso em alto e bom tom, em alto e bom som.
Só que agora, na regulamentação, estão desmontando o FUNDEB. Aliás, estão esquartejando o FUNDEB. E
cada um está levando um pedaço para casa. Entregam um pedaço para a escola filantrópica, outro pedaço
entregam para os movimentos de órgãos como SESC, SENAT, SENAR, para o setor empresarial. Cada um está
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levando um pedaço do FUNDEB, Presidente! Todos nós sabemos — a razão de ser da nossa luta pelo FUNDEB é
exatamente esta — que a verba da educação pública tem que ir para a escola pública. Isso é useiro e vezeiro.
Qualquer um, em sã consciência, sabe disso.
Esse debate já foi feito na Comissão que tratou do FUNDEB. Não podemos nos enganar. "Ah, mas os
Municípios precisam fazer convênios com creches e escolas técnicas". Não estão impedidos de fazer, podem fazer
— eu fui Prefeito, sei, posso falar —, mas não com dinheiro do FUNDEB. Façam com o dinheiro livre da Prefeitura,
façam com o dinheiro livre do Estado, mas jamais com o dinheiro do FUNDEB. O dinheiro do FUNDEB é dinheiro
público, é dinheiro federal, é dinheiro do imposto do povo. Esse dinheiro tem que ir para a escola pública, esse
dinheiro tem que ir para a educação, tem que servir para pagamento aos professores, tem que favorecer as
crianças, sua razão de ser. "Ah, mas as escolas técnicas..." Existem escolas técnicas municipais, existem escolas
técnicas estaduais, existem escolas técnicas federais, os nossos institutos federais de educação superior.
Nós sabemos da importância do Custo Aluno Qualidade, que temos de privilegiar, valorizar, reconhecer,
consolidar, respeitar. Nós temos que garantir aos professores o piso nacional de salário. Eu ajudei a criar uma lei
que deu aos professores, aos mestres, um piso nacional de salário. A proposição já foi aprovada, transformou-se
em lei, só que esqueceram de mandar o dinheiro, Sr. Presidente. Não há dinheiro para pagar aos professores.
Sabem daquela história de alguém que fica estimulando outra pessoa e, depois, não entrega o que promete? "Tu
gostas de arroz de leite?" "Ah! Eu adoro". "Sim, mas não há". "Tu gostas de um piso nacional de salário para os
professores?" "Ah, é o ideal!" "Está aqui então, o piso está garantido, mas não há dinheiro para fazer o
pagamento".
É assim que estamos vivendo. Agora que conseguimos o dinheiro, através do aumento do percentual do
FUNDEB previsto na Constituição, de 10% para 23%, agora que apareceu o dinheiro, o que querem? Querem que
parte desse dinheiro vá para a iniciativa privada. Em sã consciência, não dá para aceitarmos isso, não dá para
acreditarmos nisso.
O pior, Presidente, é que aprovamos emenda constitucional que diz isso e, em vez de a regulamentarmos,
nós a estamos desregulamentando, desarrumando, falquejando, tirando pedaços dela, estamos, mais do que
isso, esquartejando a emenda constitucional do FUNDEB, em vez de regulamentá-la.
Isso não é possível! Aliás, não é constitucional. Nem legal é! "Mas agora esse percentual do FUNDEB vai ser
de 23%. O valor será maior. Por isso, podemos destinar ao ensino privado parte desse recurso". Pelo amor de
Deus! Peço que me compreendam. Falta recurso para a escola pública. Agora que nós encontramos recurso para
escola pública, querem desviar esse recurso, dar-lhe outro norte, outro rumo, em favor da escola privada. Depois,
sabem o que vão dizer? "Viu? A escola pública não funciona. Não é boa a escola pública". Sabem por que não é
boa como precisa ser? Porque não tem verba, não tem recurso, não paga bem aos professores, não tem a
estrutura necessária, não tem o suporte suficiente para os alunos.
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Eu, por exemplo, Presidente, apresentei projeto de lei para que cada aluno tenha na escola um
computador. Brizola realizou isto nos anos 50, 60: fez com que cada comunidade tivesse uma escola, para que
nenhuma criança ficasse sem escola, havia escola para todas as crianças. Hoje, já era quadro verde, quadronegro, lousa. Já era. Isso está superado. Hoje, é tecnologia, é informática, e isso tem preço, tem custo. Um
computador por aluno! Com o dinheiro do FUNDEB, vai ser possível fazer a compra para possibilitar isso. O aluno
vai para a escola e vai ter lá wi-fi, vai poder, por meio do computador, viajar pelo mundo, vai estudar Português,
Matemática, Ciências, vai adquirir conhecimento por meio do computador, Presidente. Dinheiro do FUNDEB é
que vai possibilitar isso. Agora, se pegarem dinheiro do FUNDEB e o mandarem para a escola privada, não vai
haver dinheiro para a escola pública.
A coberta é curta! Existe coberta? É claro que existe, mas, quando cobre os pés, descobre a cabeça; quando
cobre a cabeça, descobre os pés. Se esse recurso for dado à escola privada, vai faltar para a escola pública. É claro
que a coberta é curta e que o dinheiro tem limite. Então, todo o dinheiro do FUNDEB para a escola pública! Se
essa verba é pública, tem que ser destinada à educação é pública, tem que ser direcionada fundamentalmente
para a escola pública.
Quero deixar consignado que essa é uma posição histórica do PDT, o PDT da educação, o PDT de Brizola, o
PDT de Darcy Ribeiro, o PDT de Anísio Teixeira, o PDT das brizoletas no Rio Grande do Sul, o PDT dos CIEPs no Rio
de Janeiro, o PDT dos CIEPs de Alceu de Deus Collares aqui no Rio Grande do Sul. Tudo isso é a luta do PDT. Nós
não vamos recuar. Não vamos recuar. Podemos até perder, mas não mudaremos de posição.
Dizia Darcy Ribeiro: "Lutei tantas lutas, e perdi muitas delas. Lutei a favor dos índios. Perdi. Lutei a favor da
educação pública. Perdi. Lutei pela identidade do povo brasileiro. Perdi. Lutei pelo avanço social do povo
brasileiro. Perdi. Mas jamais trocaria de lado. Jamais preferi estar do lado dos que me venceram". Quero perder
lutando, mas com a consciência firme, com a convicção que tenho daquilo em que acredito. Tenho tanta
convicção do que digo que, se não houvesse ninguém para ouvir o que estou dizendo, eu seria capaz de dizê-lo a
mim mesmo, para aumentar a convicção que tenho daquilo em que acredito. Eu acredito que o FUNDEB, um
recurso público, só pode ser destinado à escola pública, porque a escola pública, o professor público, os
estudantes da escola pública, as crianças das creches públicas, os jovens do ensino médio público precisam,
merecem, necessitam, têm direito a uma escola digna e de qualidade, em que haja professores bem
remunerados, computadores e wi-fi na sala de aula. Precisamos inovar, oferecer tecnologia, atrair o aluno não só
pela merenda mas também, sobretudo, pelo conhecimento. Precisamos despertar no aluno a curiosidade e o
interesse pela ciência, pela pesquisa, pelo conhecimento.
Por isso, venho aqui pregar, com convicção, em alto e bom tom, em alto e bom som, o seguinte: não
esquartejem o FUNDEB, não matem o FUNDEB, não façam o que estão fazendo. Vão se arrepender. Nós temos
convicção de que vamos ficar aqui brigando tanto que for preciso brigar em defesa da educação pública, da
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escola pública, da qualidade da educação pública, da qualidade dos professores da escola pública e dos bons
alunos que a escola pública vai produzir. Eu sou um produto da escola pública. Digo isso com muita honra e com
muito orgulho. Lá na minha Santo Augusto, na região missioneira do Estado do Rio Grande do Sul, estudei só em
escola pública.
A luta continua.
Muito obrigado, Presidente.
(Durante o discurso do Sr. Pompeo de Mattos, o Sr. Professor Israel Batista, nos termos do § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Soraya Santos, 1ª Secretária.)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Pompeo.
ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
RORAIMA
Haroldo Cathedral
Hiran Gonçalves
Jhonatan de Jesus
Nicoletti
Renato Queiroz
Shéridan
Total de RORAIMA 6

Partido

Bloco

PSD
PP
Republican
PSL
MDB
PSDB

PlPpPsd...
PlPpPsd...

AMAPÁ
Aline Gurgel
André Abdon
Camilo Capiberibe
Leda Sadala
Luiz Carlos
Vinicius Gurgel
Total de AMAPÁ 6

Republican
PP
PSB
Avante
PSDB
PL

PARÁ
Cássio Andrade
Celso Sabino
Cristiano Vale
Delegado Éder Mauro
Eduardo Costa
Elcione Barbalho
Hélio Leite
Joaquim Passarinho
Júnior Ferrari
Nilson Pinto
Olival Marques
Paulo Bengtson
Vavá Martins
Total de PARÁ 13

PSB
PSDB
PL
PSD
PTB
MDB
DEM
PSD
PSD
PSDB
DEM
PTB
Republican

AMAZONAS

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
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Capitão Alberto Neto
Delegado Pablo
Marcelo Ramos
Sidney Leite
Silas Câmara
Total de AMAZONAS 5
RONDONIA
Jaqueline Cassol
Léo Moraes
Mariana Carvalho
Mauro Nazif
Silvia Cristina
Total de RONDONIA

5

Republican
PSL
PL
PSD
Republican

PP
Podemos
PSDB
PSB
PDT

ACRE
Alan Rick
Dra. Vanda Milani
Flaviano Melo
Jéssica Sales
Jesus Sérgio
Leo de Brito
Mara Rocha
Total de ACRE 7

DEM
Solidaried
MDB
MDB
PDT
PT
PSDB

TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim
Dulce Miranda
Osires Damaso
Professora Dorinha Seabra Rezende
Tiago Dimas
Vicentinho Júnior
Total de TOCANTINS 6

DEM
MDB
PSC
DEM
Solidaried
PL

MARANHÃO
Aluisio Mendes
Bira do Pindaré
Cleber Verde
Edilázio Júnior
Eduardo Braide
João Marcelo Souza
Juscelino Filho
Marreca Filho
Pastor Gil
Pedro Lucas Fernandes
Zé Carlos
Total de MARANHÃO 11

PSC
PSB
Republican
PSD
Podemos
MDB
DEM
Patriota
PL
PTB
PT

CEARÁ
AJ Albuquerque
Denis Bezerra
Dr. Jaziel
Eduardo Bismarck
Genecias Noronha
Idilvan Alencar
Júnior Mano
Leônidas Cristino
Mauro Benevides Filho
Moses Rodrigues

PP
PSB
PL
PDT
Solidaried
PDT
PL
PDT
PDT
MDB
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Robério Monteiro
Ronaldo Martins
Total de CEARÁ 12
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PDT
Republican

PIAUÍ
Átila Lira
Flávio Nogueira
Iracema Portella
Júlio Cesar
Marcos Aurélio Sampaio
Margarete Coelho
Marina Santos
Total de PIAUÍ 7

PP
PDT
PP
PSD
MDB
PP
Solidaried

RIO GRANDE DO NORTE
Benes Leocádio
Carla Dickson
General Girão
João Maia
Natália Bonavides
Walter Alves
Total de RIO GRANDE DO NORTE

Republican
PROS
PSL
PL
PT
MDB

6

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...

PARAÍBA
Damião Feliciano
Edna Henrique
Efraim Filho
Gervásio Maia
Hugo Motta
Julian Lemos
Pedro Cunha Lima
Ruy Carneiro
Total de PARAÍBA 8

PDT
PSDB
DEM
PSB
Republican
PSL
PSDB
PSDB

PERNAMBUCO
André de Paula
André Ferreira
Augusto Coutinho
Danilo Cabral
Eduardo da Fonte
Felipe Carreras
Fernando Coelho Filho
Gonzaga Patriota
João H. Campos
Ossesio Silva
Raul Henry
Ricardo Teobaldo
Silvio Costa Filho
Túlio Gadêlha
Total de PERNAMBUCO 14

PSD
PSC
Solidaried
PSB
PP
PSB
DEM
PSB
PSB
Republican
MDB
Podemos
Republican
PDT

PlPpPsd...

ALAGOAS
Marx Beltrão
Nivaldo Albuquerque
Sergio Toledo
Severino Pessoa
Tereza Nelma
Total de ALAGOAS 5

PSD
PTB
PL
Republican
PSDB

PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...

PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
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SERGIPE
Fábio Henrique
Fabio Reis
Gustinho Ribeiro
Laercio Oliveira
Valdevan Noventa
Total de SERGIPE 5

PDT
MDB
Solidaried
PP
PL

BAHIA
Abílio Santana
Alex Santana
Alice Portugal
Bacelar
Cacá Leão
Charles Fernandes
Claudio Cajado
Daniel Almeida
Félix Mendonça Júnior
Igor Kannário
João Carlos Bacelar
João Roma
Jorge Solla
Joseildo Ramos
Lídice da Mata
Marcelo Nilo
Márcio Marinho
Mário Negromonte Jr.
Otto Alencar Filho
Pastor Sargento Isidório
Paulo Azi
Paulo Magalhães
Professora Dayane Pimentel
Raimundo Costa
Ronaldo Carletto
Total de BAHIA 25

PL
PDT
PCdoB
Podemos
PP
PSD
PP
PCdoB
PDT
DEM
PL
Republican
PT
PT
PSB
PSB
Republican
PP
PSD
Avante
DEM
PSD
PSL
PL
PP

MINAS GERAIS
Aécio Neves
Alê Silva
André Janones
Áurea Carolina
Bilac Pinto
Charlles Evangelista
Delegado Marcelo Freitas
Diego Andrade
Dimas Fabiano
Dr. Frederico
Eduardo Barbosa
Emidinho Madeira
Fábio Ramalho
Franco Cartafina
Fred Costa
Gilberto Abramo
Igor Timo
Júlio Delgado
Junio Amaral
Lafayette de Andrada
Léo Motta
Lincoln Portela

PSDB
PSL
Avante
PSOL
DEM
PSL
PSL
PSD
PP
Patriota
PSDB
PSB
MDB
PP
Patriota
Republican
Podemos
PSB
PSL
Republican
PSL
PL
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PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros
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PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PslPtbPros
PslPtbPros
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Lucas Gonzalez
Marcelo Aro
Mauro Lopes
Misael Varella
Newton Cardoso Jr
Paulo Abi-Ackel
Pinheirinho
Rodrigo de Castro
Tiago Mitraud
Vilson da Fetaemg
Weliton Prado
Zé Vitor
Total de MINAS GERAIS
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34

ESPÍRITO SANTO
Amaro Neto
Da Vitória
Dra. Soraya Manato
Lauriete
Norma Ayub
Sergio Vidigal
Ted Conti
Total de ESPÍRITO SANTO
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon
Alexandre Serfiotis
Altineu Côrtes
Aureo Ribeiro
Carlos Jordy
Christino Aureo
Daniel Silveira
Daniela do Waguinho
David Miranda
Felício Laterça
Flordelis
Gelson Azevedo
Glauber Braga
Gurgel
Gutemberg Reis
Hugo Leal
Jorge Braz
Juninho do Pneu
Lourival Gomes
Luiz Antônio Corrêa
Luiz Lima
Major Fabiana
Marcelo Calero
Marcelo Freixo
Márcio Labre
Otoni de Paula
Paulo Ganime
Paulo Ramos
Professor Joziel
Rosangela Gomes
Soraya Santos
Sóstenes Cavalcante
Talíria Petrone
Total de RIO DE JANEIRO

7

33

Novo
PP
MDB
PSD
MDB
PSDB
PP
PSDB
Novo
PSB
PROS
PL

Republican
Cidadania
PSL
PSC
DEM
PDT
PSB

PSB
PSD
PL
Solidaried
PSL
PP
PSL
MDB
PSOL
PSL
PSD
PL
PSOL
PSL
MDB
PSD
Republican
DEM
PSL
PL
PSL
PSL
Cidadania
PSOL
PSL
PSC
Novo
PDT
PSL
Republican
PL
DEM
PSOL
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PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
PslPtbPros

PslPtbPros
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SÃO PAULO
Abou Anni
Adriana Ventura
Alex Manente
Alexandre Frota
Alexandre Leite
Baleia Rossi
Bozzella
Bruna Furlan
Cezinha de Madureira
Coronel Tadeu
David Soares
Eduardo Bolsonaro
Eduardo Cury
Eli Corrêa Filho
Fausto Pinato
General Peternelli
Geninho Zuliani
Gilberto Nascimento
Guilherme Mussi
Herculano Passos
Ivan Valente
Jefferson Campos
Joice Hasselmann
Kim Kataguiri
Luiz Carlos Motta
Luiz Philippe de Orleans e Bragança
Luiza Erundina
Marcio Alvino
Marco Bertaiolli
Maria Rosas
Miguel Lombardi
Milton Vieira
Paulo Freire Costa
Paulo Pereira da Silva
Policial Katia Sastre
Pr. Marco Feliciano
Renata Abreu
Ricardo Silva
Roberto Alves
Roberto de Lucena
Rosana Valle
Samuel Moreira
Tabata Amaral
Tiririca
Vanderlei Macris
Vicentinho
Vinicius Poit
Vitor Lippi
Total de SÃO PAULO 48
MATO GROSSO
Carlos Bezerra
Dr. Leonardo
Emanuel Pinheiro Neto
José Medeiros
Juarez Costa
Nelson Barbudo

PSL
Novo
Cidadania
PSDB
DEM
MDB
PSL
PSDB
PSD
PSL
DEM
PSL
PSDB
DEM
PP
PSL
DEM
PSC
PP
MDB
PSOL
PSB
PSL
DEM
PL
PSL
PSOL
PL
PSD
Republican
PL
Republican
PL
Solidaried
PL
Republican
Podemos
PSB
Republican
Podemos
PSB
PSDB
PDT
PL
PSDB
PT
Novo
PSDB

MDB
Solidaried
PTB
Podemos
MDB
PSL
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PP

PlPpPsd...

PSL
PL
Republican
DEM
Cidadania
PV
MDB

PslPtbPros
PlPpPsd...

GOIÁS
Adriano do Baldy
Alcides Rodrigues
Célio Silveira
Delegado Waldir
Dr. Zacharias Calil
Elias Vaz
Francisco Jr.
Glaustin da Fokus
João Campos
Jose Mario Schreiner
José Nelto
Lucas Vergilio
Magda Mofatto
Professor Alcides
Rubens Otoni
Vitor Hugo
Total de GOIÁS 16

PP
Patriota
PSDB
PSL
DEM
PSB
PSD
PSC
Republican
DEM
Podemos
Solidaried
PL
PP
PT
PSL

PlPpPsd...

MATO GROSSO DO SUL
Beto Pereira
Dagoberto Nogueira
Fábio Trad
Loester Trutis
Rose Modesto
Total de MATO GROSSO DO SUL

PSDB
PDT
PSD
PSL
PSDB

7

DISTRITO FEDERAL
Bia Kicis
Flávia Arruda
Julio Cesar Ribeiro
Luis Miranda
Paula Belmonte
Professor Israel Batista
Tadeu Filippelli
Total de DISTRITO FEDERAL

PARANÁ
Aliel Machado
Aline Sleutjes
Aroldo Martins
Boca Aberta
Christiane de Souza Yared
Diego Garcia
Enio Verri
Filipe Barros
Gustavo Fruet
Leandre
Luciano Ducci
Luizão Goulart
Pedro Lupion
Ricardo Barros
Roman
Rubens Bueno
Sargento Fahur
Schiavinato

7

5

PSB
PSL
Republican
PROS
PL
Podemos
PT
PSL
PDT
PV
PSB
Republican
DEM
PP
Patriota
Cidadania
PSD
PP
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Sergio Souza
Toninho Wandscheer
Vermelho
Total de PARANÁ 21

MDB
PROS
PSD

SANTA CATARINA
Angela Amin
Carmen Zanotto
Caroline de Toni
Celso Maldaner
Coronel Armando
Daniel Freitas
Geovania de Sá
Gilson Marques
Hélio Costa
Jorge Goetten
Nilson F. Stainsack
Ricardo Guidi
Rodrigo Coelho
Total de SANTA CATARINA

13

RIO GRANDE DO SUL
Afonso Motta
Alceu Moreira
Bibo Nunes
Daniel Trzeciak
Danrlei de Deus Hinterholz
Fernanda Melchionna
Giovani Cherini
Giovani Feltes
Heitor Schuch
Henrique Fontana
Liziane Bayer
Lucas Redecker
Marcel van Hattem
Márcio Biolchi
Marlon Santos
Maurício Dziedricki
Nereu Crispim
Pedro Westphalen
Pompeo de Mattos
Sanderson
Total de RIO GRANDE DO SUL 20

PP
Cidadania
PSL
MDB
PSL
PSL
PSDB
Novo
Republican
PL
PP
PSD
PSB

PDT
MDB
PSL
PSDB
PSD
PSOL
PL
MDB
PSB
PT
PSB
PSDB
Novo
MDB
PDT
PTB
PSL
PP
PDT
PSL
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Passa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da
constante da Ordem do Dia.
PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020
(DA SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE)
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.372-A, de
2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá outras providências. Tendo pareceres proferidos
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em Plenário pelas Comissões de: Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação, na forma do Substitutivo adotado pela Comissão de Educação (Relator:
Dep. Felipe Rigoni); Educação, pela aprovação, com Substitutivo (Relator: Dep. Felipe
Rigoni); Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária; e, no
mérito, pela aprovação da matéria, na forma do Substitutivo da Comissão de
Educação (Relator: Dep. Felipe Rigoni); e Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Dep. Felipe Rigoni).
EMENDAS DE PLENÁRIO DE NºS 1 A 44: Tendo pareceres proferidos em Plenário
pelas Comissões de: Trabalho, de Administração e Serviço Público pela aprovação
das Emendas de Plenário de nºs 2, 3, 8, 19 e 37, na forma da Subemenda
Substitutiva Global da Comissão de Educação, e pela rejeição das demais (Relator:
Dep. Felipe Rigoni); Educação, pela aprovação das Emendas de Plenário de nºs 2, 3,
8, 19 e 37, na forma da Subemenda Substitutiva Global apresentada, e pela rejeição
das demais (Relator: Dep. Felipe Rigoni); Finanças e Tributação, pela não implicação
financeira ou orçamentária em aumento ou diminuição da receita e da despesa
pública, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira ou
orçamentária das Emendas de nºs 1 a 22, 29 a 31 e 33 a 44, pela adequação
orçamentária e financeira da Subemenda Substitutiva Global apresentada pela
Comissão de Educação e pela incompatibilidade e inadequação orçamentária e
financeira da Emenda de nº 32 (Relator: Dep. Felipe Rigoni); e Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de
todas as Emendas de Plenário e da Subemenda Substitutiva Global adotada pela
Comissão de Educação (Relator: Dep. Felipe Rigoni).
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Há sobre a mesa requerimento de retirada da matéria
da pauta:
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 83, parágrafo único, II, "c", combinado com o
artigo 117, VI, todos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Retirada de
Pauta da presente Ordem do Dia do PL 4372 de 2020.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2020.
Sâmia Bonfim, Líder do PSOL
Para encaminhar a favor, tem a palavra a Deputada Sâmia Bomfim.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Sem revisão da oradora.) - Nós estamos propondo o voto "sim" à
retirada de pauta. Não gostaríamos, mas precisamos fazer isso.
Se este de fato fosse um projeto de regulamentação do FUNDEB, nós o votaríamos tranquilamente. No
entanto, trata-se da destruição do FUNDEB. É um elemento básico, fundamental, que toda a sociedade brasileira
compreende: verba pública para a educação deve ser para a educação pública.
Se há Deputados que têm relação com um segmento do empresariado, com o Sistema S, com grupos
filantrópicos, que a tenham! Entretanto, tirem as garras da verba das escolas públicas, da verba que vai, ou que
deveria servir para não existirem mais escolas de lata, como ainda infelizmente existem; que deveria servir para
que mais nenhum educador deste País não receba o piso do magistério, para que não fique sem salário, porque
infelizmente essa é a realidade do chão das escolas públicas no Brasil.
A pandemia nos trouxe uma série de desafios. Nós vimos professores se desdobrarem, assim como pais e
mães de família, e crianças sem ter sequer um tablet em casa, sem ter acesso à Internet. A verba do FUNDEB
deveria servir para garantir qualidade no ensino, corrigir essas desigualdades, promover de fato a educação
pública. Mas o que os Deputados, em conjunto com o Relator, estão fazendo é destruir uma conquista
fundamental da sociedade brasileira.
O Sr. Bolsonaro não queria que o FUNDEB fosse aprovado. E nós conseguimos aprovar a emenda
constitucional do relatório da Deputada Professora Dorinha.
Quero dar "parabéns" a todos esses Deputados que se dizem independentes e que estão agora entregando
ao Bolsonaro aquilo que ele queria: o FUNDEB completamente destroçado, a desvalorização da educação pública.
E depois, obviamente, vamos ver boa parte desses Deputados nas campanhas eleitorais dizendo que, afinal de
contas, este País precisa é de saúde, de educação, de atender aos interesses dos professores, de oferecer ensino
de qualidade aos nossos alunos. Mas agora, quando nós temos a oportunidade de garantir mais recursos para a
educação pública, eles estão sendo desviados para a iniciativa privada.
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Vou concluir, Sra. Presidenta, dizendo que, há poucas horas, nós aprovamos a urgência de um projeto que
visa a enfrentar a violência política contra as mulheres. Ainda faltam algumas etapas para ele ser aprovado, mas
imagino que alguns Deputados irão torcer muito para que não o seja, porque, enquanto eu fazia a minha fala, fui
duramente ofendida. Mas não tem problema. Afinal de contas, as notas taquigráficas identificaram quais são
essas pessoas, e nós vamos até o final, seja quando essa legislação for aprovada, seja através dos mecanismos
que já existem.
Nenhuma mulher será silenciada neste plenário! Não importa a coloração partidária, não importa a posição
política. E nós não vamos pedir respeito, porque sabemos que respeito não é dado, não é oferecido, é arrancado.
E nós vamos arrancá-lo!
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Sâmia Bomfim.
Orientação de bancada.
Como orienta o PT, Deputado Enio Verri?
O SR. ENIO VERRI (PT - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente Soraya, Deputada Dorinha, é
claro que nós vamos votar favorável à obstrução, até porque o quadro ficou muito temerário. E eu pergunto a
V.Exa. — e vou me manifestar depois — como ficam os acordos a partir de agora, porque, durante esse período,
nós fizemos muitos acordos com muita gente. E nós fechávamos os acordos, votávamos e encaminhávamos. A
partir de agora, parece que os acordos não valem porque fechamos o acordo, mas ele não é cumprido.
Eu confesso a V.Exa. que o Partido dos Trabalhadores vai rever sua posição sobre construir acordos, visto
que os acordos são feitos com o Relator, mas nem sempre são cumpridos por outro. Então, isso enfraquece
qualquer possibilidade. Acredito que isso vai dificultar muito a nossa vida daqui para frente.
Portanto, levando-se em conta essa realidade, nós votaremos favoravelmente à obstrução.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSL, Deputado General Peternelli?
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSL orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O PSL orienta "não".
Como orienta o bloco do PL?
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O bloco também estava
presente. A orientação é "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - A orientação é "não" para o bloco.
Como orienta o PP, Deputado Átila Lira? (Pausa.)
V.Exa. precisa abrir o microfone, Deputado Átila. (Pausa.)
Como orienta o Republicanos?
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O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Republicanos
encaminha "não" à retirada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o MDB?
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O MDB orienta "não", Sra.
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSDB? (Pausa.)
Como orienta o PSB?
O SR. BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, em razão de
tudo que vem acontecendo, o desmonte completo de tudo aquilo que foi construído de maneira tão bonita, de
maneira tão articulada, tão mobilizada no Brasil inteiro, que foi a aprovação do novo FUNDEB, tornando-o
permanente, incorporando mais recursos... Tudo isso foi muito festejado, mas, de repente, nós percebemos que
isso está sendo desmontado completamente.
Então, o PSB não tem alternativa a não ser endossar, nem que seja por protesto, o pedido que foi feito e
ingressar, a partir deste momento, na obstrução, porque nós entendemos que é preciso que haja razoabilidade.
Nós não podemos aceitar esse tipo de desfecho. Estão transformando uma limonada num limão. Infelizmente é o
que está acontecendo.
É "obstrução", Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PDT?
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Brasil conheceu algumas
terminologias chulas, como "passar a boiada". Nós aprendemos esse vocabulário terrível. Passar a boiada é isto:
aproveitar o final de ano e desmontar uma parte do FUNDEB.
Então, o PDT também orienta "obstrução", para retirar de pauta.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o DEM? (Pausa.)
Como orienta o PTB? (Pausa.)
Como orienta o Podemos? (Pausa.)
O SR. LUCAS VERGILIO (Bloco/SOLIDARIEDADE - GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Solidariedade,
Sra. Presidente, encaminha o voto "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O Solidariedade vota "não".
Como orienta o Podemos? (Pausa.)
Como orienta o PSOL? (Pausa.)
O SR. ÁTILA LIRA (Bloco/PP - PI) - O PP, Deputada Soraya.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PROS? (Pausa.)
Como orienta o PSC? (Pausa.)
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O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Presidente Soraya, o Deputado Capitão Alberto
Neto.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado.
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O bloco
orienta "não"
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu não ouvi.
O bloco já registrou "não".
Como orienta o Democratas?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O
Democratas orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PP?
O SR. ÁTILA LIRA (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PP orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Cidadania, Deputada Paula Belmonte?
(Pausa.)
Deputada Paula Belmonte, V.Exa. tem a palavra.
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, só
agora ativaram o áudio.
O Cidadania orienta "não". E quero aproveitar este tempo para dizer o seguinte: não tenho procuração do
Deputado Felipe Rigoni para fazer a defesa dele, mas quero registrar o compromisso e a articulação que fez o
Deputado para atender todos.
Acho muito triste pessoas deste Parlamento, que defendem a democracia, estarem falando de um
Deputado brilhante que temos na Casa e que defende a educação, a transparência, a fiscalização e a qualidade do
ensino.
Outro ponto importante, Presidente, é ressaltar que estamos em um ambiente democrático. Para mim é
muito assustador falar sobre ausência de democracia enquanto estamos fazendo todas essas votações nominais.
Cada Deputado está colocando a sua digital. Isso é representação democrática. E, mesmo assim, os que estão
perdendo não estão aceitando?!
Nós estamos em um Parlamento não para fazer acordos, mas, sim, para mostrar a cara de cada um e o que
está defendendo. E é importante que aceitemos que precisamos evoluir, ter mais qualidade na educação e,
principalmente, menos burocracia.
Muito grata, Deputada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada.
Como orienta o PCdoB, Deputada Alice Portugal?
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A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, nós temos a compreensão de que retirar esse projeto de pauta é tentar salvar o que
resta; retirar de pauta é também entrar na possibilidade de praticar, neste momento, uma aula de democracia
para quem nos assiste, porque o Brasil vai, sim, saber como votou cada Deputado e cada Deputada. O Brasil já
está acompanhando. Os Prefeitos vão saber.
Nós precisamos analisar as nuances entre a retórica e a argumentação. Essa é a aula que vamos ter aqui
hoje: a retórica vazia, superficial, a tentativa de se constituir uma cortina de fumaça, quando, na verdade, o que
se pretendeu fazer esta noite foi atender segmentos empresariais para abocanhar um naco do mercado da
educação brasileira.
Mas a Constituição é clara: verba pública para educação pública.
O PCdoB vota "sim" à retirada de pauta.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como vota o NOVO?
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, para começar,
tirar de pauta é não querer que tenhamos os recursos do FUNDEB ano que vem disponíveis para a educação
básica, porque o texto principal já foi votado, vários destaques já foram votados, e precisamos terminar esta
votação este ano. Caso contrário, a outra possibilidade é uma medida provisória — e imagino que vai vir uma
medida provisória até mais dura do que esse texto apresentado, cujos destaques estão sendo votados hoje.
Então, retirada de pauta não faz sentido se você quer defender a educação básica.
Segundo ponto: a educação básica é o que defende o FUNDEB e não necessariamente a educação pública,
mas sim garantida com recursos públicos, ou seja, a execução não necessariamente é do serviço público. A
garantia, sim; os recursos, sim; para garantir educação boa para todos.
Por último, é uma vergonha o que estão fazendo aqui com o Deputado Felipe Rigoni, até porque já vimos
vários acordos em que o Relator acata as modificações, mesmo ele sendo contrário, para haver acordo, e depois
disso temos os destaques dos partidos. Como disse muito bem a Deputada Paula Belmonte, a democracia vai
vencer. Isto aqui é uma Casa de democracia, de representatividade. Nós fomos para o voto, e foram votos
nominais. Se isso foi definido, qual é o problema? Não há nenhum motivo.
Eu não participei do acordo, não estava ao lado do Deputado Felipe. O Deputado Tiago Mitraud foi quem
organizou isso para o NOVO. Independentemente do acordo que ele fez, do qual eu não participei, não há
nenhum descumprimento aqui. Estamos indo para o voto, estamos indo para o debate. Quem fez os destaques
não foi o Deputado Felipe Rigoni, foram os partidos. O partido dele, inclusive, está orientando contrário na
maioria dos destaques, e acredito que ele esteja votando contrário também. É um absurdo o que está sendo feito
aqui contra o Deputado Felipe Rigoni, que brilhantemente relatou este projeto e garantiu que tenhamos aqui a
votação desse projeto de lei, que complementa a regulamentação do FUNDEB de forma brilhante.
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Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada.
Como orienta o Avante? (Pausa.)
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Podemos libera, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O Podemos libera.
Como orienta o Avante, Deputada Leda Sadala? (Pausa.)
Como orienta o Partido Verde, Deputada Leandre?
A SRA. LEANDRE (PV - PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada Soraya Santos, o PV orienta
"sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta a Rede Sustentabilidade?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, a REDE vai
orientar "sim" porque há um risco realmente para tudo que se avançou no processo de diálogo, de discussão.
Inclusive, o próprio relatório do Deputado Felipe Rigoni está em risco, porque há uma defesa que não é a defesa
dos direitos da maioria da população brasileira, que depende da escola pública e que depende de colocar seus
filhos na educação básica.
Nós estamos colocando aqui recursos à disposição de iniciativas privadas, sem ver que a escola pública
precisa desse recurso — muitas vezes nem tem condições de manter o salário dos professores, além da questão
estrutural das escolas —, e estamos cedendo sem ter que ver por esse lado do qual a maioria da população
brasileira depende. Ela depende da educação pública, depende desse recurso do FUNDEB.
A REDE orienta "sim", para a retirada de pauta.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta a Minoria?
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada, a Minoria,
como todos os partidos já se pronunciaram, orienta que continuemos obstruindo.
Esta obstrução é uma chamada de alerta, porque nós estamos destruindo o texto do FUNDEB. Acho que a
Deputada Joenia falou muito bem. Esse não é mais o relatório do Deputado Rigoni, que fez um esforço muito
grande para construí-lo; é outro texto, é um texto descaracterizado, é um texto que não respeitou recurso
público para escola pública.
Eu queria só chamar a atenção de todos os Deputados, e sei que todo o mundo aqui tem muita clareza de
como os recursos da educação são distribuídos. Eu gostaria que todo mundo lembrasse que, quando autorizo
uma matrícula de contraturno num Município, estou tirando o recurso, ampliando o valor que eu invisto naquela
escola e naquele aluno e tirando dinheiro do fundo estadual, do FUNDEB estadual, e o outro Município, por
consequência, que não tem esse convênio, não tem esse contraturno, vai ter menos recurso.
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Então, quanto menor a escola, menos recurso; quanto mais pobre o Município, menos recurso terá com
esse novo FUNDEB.
Nós ficamos em obstrução.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Professora Rosa Neide.
Como orienta a Oposição? (Pausa.)
O Governo já orientou.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está iniciada a votação.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Vai orientar pelo PSOL a Deputada Fernanda, por gentileza.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Sâmia, iniciou-se a votação. Eu posso até dar
a palavra a ela, não há problema. Nós já estamos em processo...
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - É que nós não orientamos. E V.Exa. chamou a Oposição para orientar,
e a Oposição também não orientou.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - A Oposição não orientou, Deputada Soraya. A Oposição não orientou.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Vou deixar claro que chamei. Eu vou dar voz a cada um
de V.Exas. Já abri o processo de votação.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Então quero orientar pela Oposição, por favor.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Sâmia, quem vai falar é a Deputada Fernanda
Melchionna?
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Isso.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Fernanda Melchionna, por favor.
A SRA. FERNANDA MELCHIONNA (PSOL - RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Em primeiro lugar, eu
quero me solidarizar com a Deputada Sâmia Bomfim, nossa Líder, desrespeitada por um Deputado que diz que já
foi interrompido. Eu acho grave, Deputada Soraya, quando uma de nós é desrespeitada, o silêncio seletivo de
algumas mulheres. Acho que toda a bancada feminina deveria se manifestar nesse caso, sinceramente.
Em segundo lugar, quero dizer que é muito engraçado — muita demagogia — virem aqui partidos, como o
NOVO, dizer que nós estamos obstruindo a educação pública, quando nem sequer queria votar o FUNDEB, assim
como o Governo Bolsonaro, que tentou de todas as maneiras boicotar o FUNDEB. E houve uma unidade de ação
da Câmara dos Deputados para votar o relatório da Deputada Dorinha à emenda constitucional. Infelizmente, da
limonada está se fazendo o limão. Está se fazendo o limão, porque o relatório, que foi avançado na negociação de
2 dias, está sendo retalhado. E acordos são acordos.
Eu vou dizer a alguns Deputados que disseram que é da democracia... É da democracia a Oposição obstruir
tudo. A matéria não poderia nem estar na pauta, se não tivesse acordo com os partidos da Oposição, e nós
demos apoio para que entrasse, desde que fosse o relatório do Deputado Felipe Rigoni. Na verdade, pelo Sistema

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 329

de Deliberação Remota, instituído pela Resolução nº 14, de 2020, a matéria nem sequer poderia estar na pauta.
Agora, apresentar o relatório e, depois, nas barbas, os partidos do Centrão, tanto do Bolsonaro, como do
Centrão, pretensamente democrático, fazerem um acordo para retalhar o texto e dar o dinheiro da educação à
rede privada, que é tão, mas tão louca por lucro, que já vai em cima dos recursos que recentemente se
conquistaram para a educação pública, é nos tirar para otário, é achar que os Deputados e as Deputadas da
Oposição nasceram ontem.
Eu acho, e encaminho por aqui — obviamente a nossa orientação é "sim" —, que todos os partidos de
Oposição deveriam botar "obstrução", porque cada um aqui no Parlamento sabe o caminho a seguir.
Nós temos palavra, nós demos acordo para que muitas pautas tramitassem durante todo este ano de
pandemia no Congresso Nacional, para enfrentar a COVID, para dar respostas ao povo brasileiro, para fazer
composições num momento tão difícil da história. Pena que boa parte das pessoas, muitos partidos não têm
palavra.
É uma pena que boa parte das pessoas — boa parte das pessoas! —, muitos partidos não tenham palavra. E
é muito lamentável que digam uma coisa fora do microfone e agora venham falar em democracia, enquanto
rasgam o FUNDEB.
Esse balanço vai ser feito pelos professores e pelos estudantes em todo o Brasil. No que depender de nós,
todo mundo lembrará quem rasgou o FUNDEB.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Fernanda.
Tem a palavra o Deputado Idilvan Alencar, pela Oposição.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, uma repórter me
perguntou: "Por que as pessoas votaram para que a prerrogativa de ofertar os ensinos fundamental e médio não
fosse mais somente da escola pública?" Assim eu respondi: "Isso é uma questão de crença, isso é uma questão de
princípios".
Pessoas não gostam da escola pública, não apostam nela, falam mal da escola pública, enchem a boca para
falar dos resultados do PISA e do IDEB, sem nem conhecer a realidade. E, o que é mais grave, essas pessoas que
não gostam da escola pública acham que o professor não tem competência. Elas acham que professor da escola
pública não tem competência. Muitas não têm coragem de dizer isso, mas acham. Mas os atos falam.
E hoje os atos, infelizmente, mostraram a posição de muitas pessoas.
A Oposição orienta "sim", para retirar a matéria de pauta, a fim de salvar o que resta dos princípios do
FUNDEB.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Idilvan.
Vou encerrar a votação.
Está encerrada a votação. (Pausa.)
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Resultado da votação:
SIM: 96;
NÃO: 264.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
(VIDE DOCUMENTO 01 DA 126ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Passa-se à continuação da votação.
Destaque de Bancada nº 2:
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, inciso II c/c seu § 2º,
do RICD, destaque para votação em separado da Emenda de Plenário nº 31,
apresentada ao PL 4.372/2020.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Wellington Roberto, Vice-líder do Bloco PL, PP, PSD, Solidariedade, Avante
Para encaminhar o requerimento, tem a palavra o autor do destaque, o Deputado Wellington Roberto.
(Pausa.)
O segundo inscrito, como primeiro signatário da emenda, é o Deputado Evair de Melo. (Pausa.)
Orientação de bancada.
Como encaminha o PT, Deputado Enio Verri?
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Quem vai encaminhar pelo PT, Presidente, é a Deputada
Maria do Rosário.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Tem a palavra a Deputada Maria do Rosário. (Pausa.)
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Se puder passar a palavra para alguém, porque ela está...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu vou passar à orientação de bancada...
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) - Sra. Presidenta, já posso falar?
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Presidente, depois me dê 1 minuto, por favor.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Claro, Deputada Maria do Rosário.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Muito obrigada.
Sra. Presidenta, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o tema trazido neste destaque nem precisaria estar
colocado aqui na legislação. Ele é totalmente secundário; nós não o consideramos importante. Mas o debate que
nós estamos fazendo é extremamente grave. Nós estamos diante de um duro golpe contra a educação.
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Como é possível explicar ao povo brasileiro que, em agosto, aprovamos o FUNDEB; que, em agosto,
sustentamos a legislação brasileira para oferecer aos estudantes a ampliação da participação da União de 10%
para 23% e, agora, os Parlamentares retiram os recursos das escolas públicas?
Eu quero cumprimentar todos os educadores e educadoras, nas pessoas dos Deputados Waldenor e Rosa
Neide e de todos aqueles e aquelas que lutam pela educação.
A sociedade brasileira ficará muito crítica ao Parlamento, a esta política lamentável desenvolvida nesta
noite. É uma noite triste, neste Dia Mundial dos Direitos Humanos. Os direitos humanos preconizam o direito à
educação como direito fundamental, como direito à esperança, ao presente e ao futuro.
Retiram das novas gerações o que nós construímos, a duras penas, com este FUNDEB. Nós estamos aqui
vendo a descaracterização total de uma matéria constitucional. Certamente, poderemos entrar com recursos no
Judiciário, mas é triste ver o Parlamento submeter a educação a este achincalhamento neste momento tão difícil
que a República vive.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada.
Como orienta o Governo, que está fazendo orientação pelo bloco, exceto o PP?
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Presidente, V.Exa. me concede 1 minuto, para eu levantar uma questão
sobre esta emenda?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Tem a palavra o Deputado Felipe Rigoni.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - É só uma explicação. Eu falei bastante
com o Governo sobre essa questão.
O que diz esta emenda? No meu relatório, nós propusemos que até 15% da complementação da União nos
recursos do FUNDEB, em cada ano, poderiam ser repassados para as redes, para os fundos estaduais, até o dia 31
de janeiro. O Governo pede que esse prazo seja 30 de abril. No entanto, isso é muito tempo e pode prejudicar o
financiamento dos Estados e Municípios. Foi por isso que não acatei essa solicitação do Governo.
Eu pediria, encarecidamente, aos Líderes e aos Deputados que não votassem esta matéria, porque 15% do
FUNDEB vão demorar até abril para chegar lá na ponta. Isso pode gerar um problema de planejamento, de
previsibilidade dos recursos para os Estados e Municípios.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSL?
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSL aprova a emenda.
Orienta "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PL? (Pausa.)
Como orienta o PP? (Pausa.)
Como orienta o MDB? (Pausa.)
Como orienta o PSD? (Pausa.)
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Como orienta o Republicanos, Deputado Luizão?
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente,
mudando a data do repasse de 15% de 31 de janeiro para abril, vai-se criar realmente um problema para Estados
e Municípios. Então, eu, como municipalista, assim como muitos Deputados do Republicanos que também
defendem os Municípios, votamos "não" a esta emenda. Encaminhamos "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSDB? (Pausa.)
Como orienta o PSB, Deputado Bira?
O SR. BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, não tem o menor
sentido esse destaque. Está-se postergando do dia 31 de janeiro para o dia 30 de abril o repasse dos recursos do
novo FUNDEB. Isso prejudica Estados; prejudica Municípios; prejudica a população mais pobre do nosso País, que
precisa da educação — de uma educação pública, de uma educação de qualidade, de uma educação que seja
acessível, de uma educação que seja inovadora, de uma educação que seja presente, de uma educação que seja
capaz realmente de transformar a vida das pessoas.
Não tem sentido. Segue a mesma linha do desmonte do novo FUNDEB. Nós comemoramos tanto a sua
aprovação, e agora, com todos os destaques apresentados, faz-se um desmonte daquilo que nós conquistamos.
Vamos seguir orientando contra esse destaque e defendendo, mais do que nunca, um novo FUNDEB, em
favor da educação pública gratuita e de qualidade.
A orientação é "não", Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Bira.
Como orienta o MDB, Deputado Filippelli?
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O MDB encaminha "não", Sra.
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PDT?
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidenta Soraya, é
impressionante essa vontade de destruir a escola pública, de fazer mal à escola pública. É incrível! Eles não
param!
É lógico que isso é muito ruim. Eu fui Secretário de Educação por dez anos no Ceará. Ora, um recurso que
chegava em janeiro agora vai chegar em 30 de abril? As pessoas não falam tanto em eficiência no serviço
público? Não, de forma alguma!
O PDT orienta "não", porque isso é mais um desserviço à educação pública brasileira.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o DEM, Professora Dorinha?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O
Democratas orienta "não", Sra. Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Solidariedade? (Pausa.)
Como orienta o PTB? (Pausa.)
Como orienta o Podemos? (Pausa.)
Deputada Angela Amin, como orienta o PP? (Pausa.)
Como orienta o PSOL, Deputada Talíria?
A SRA. TALÍRIA PETRONE (PSOL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada Soraya, nós estamos
em obstrução, e eu queria dizer por quê. Nós queremos regulamentar o FUNDEB, mas o que está em jogo aqui
não é isso. Não se trata disso. O que está em jogo aqui é a possibilidade de destruição da escola pública, de
destruição do ensino básico.
Eu estou Deputada Federal, Deputada Soraya, mas sou professora. Eu sou professora licenciada, do chão da
escola pública na Favela da Maré, e sei o que é faltar estrutura para trabalhar. Sei o que é o aluno conviver com
falta de aula porque tem tiroteio. Sei o que é um professor mal remunerado. Sei o que é acordar às 6 horas da
manhã, acabar o dia à meia-noite, ter que preparar aula de novo e, no dia seguinte, estar na sala de aula.
Destinar recurso público para instituição privada é cada vez mais precarizar o que é a escola para o aluno
pobre e o que é a vida de professor do ensino público.
Isso não é para fortalecer o FUNDEB, infelizmente.
Nós queremos fortalecer o que já foi aprovado em 2006, e, infelizmente, não é isso que está em jogo.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - O Deputado Mauro Filho votou com o PDT na votação anterior,
Deputada Soraya.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado Idilvan Alencar.
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, o Podemos libera a
bancada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PROS? (Pausa.)
Como orienta o PSC? (Pausa.)
Como orienta o PCdoB, Deputada Alice?
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, então adia-se
o repasse dos recursos até abril. Já se tem, assim, 15% a menos. Com menos 10%, o que foi aprovado para dar
efetividade, para dar resolutividade à escola pública, o FUNDEB, acaba.
Essa tentativa de suspender o debate era para se tentar, aí, sim, uma razoabilidade.
A Deputada Dorinha, que é autora da emenda, está falando.
Muitos se solidarizaram com o Deputado Rigoni, mas, devido à falta de atenção com o que está sendo
votado, nem prestaram atenção no que ele disse: "Não façam isso". E estão votando.
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A esta altura, as pessoas estão votando por uma orientação automática? Seria isso? Então, essa solicitação
de suspensão do debate é para se retomar uma razoabilidade acerca do que se está fazendo com o Fundo de
Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, que nesta noite sofre uma defenestração criminosa.
Criminosa! É isso que está acontecendo nesta noite no plenário da Câmara dos Deputados.
O PCdoB vota "não" a essa emenda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Muito obrigada, Deputada Alice.
Como orienta o Cidadania, Deputada Paula Belmonte?
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Deputada Soraya Santos, peço a V.Exa. que nos dê um tempo,
porque estamos conversando internamente no partido, a fim de podermos tomar uma decisão.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Perfeitamente, Deputada.
Como orienta o NOVO, Deputado Tiago Mitraud? (Pausa.)
O NOVO também pede um tempo.
Como orienta o Avante? (Pausa.)
Como orienta o Patriota? (Pausa.)
Como orienta o Partido Verde? (Pausa.)
Como orienta a Oposição, Deputado Idilvan Alencar?
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - A Oposição orienta "não", para
tentarmos minimizar uma série de retrocessos que querem colocar no FUNDEB: um recurso que era para janeiro
agora querem passar para abril. Só coisa ruim nesta noite!
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta a REDE, Deputada Joenia Wapichana?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada Soraya, é
lamentável o que estamos presenciando hoje, aqui. Depois da conquista da aprovação do FUNDEB constitucional,
permanente, celebrada por diversos estudantes, por escolas, por pessoas que lutam por uma educação pública
de qualidade e acessível a todos, vemos que os recursos estão indo.
É um absurdo! Parece-me até cruel, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, estarem rateando
irresponsavelmente os recursos que seriam aplicados na escola pública, que está se desfazendo. É um verdadeiro
desmonte da educação pública!
Então, eu quero orientar "não" e apelar para aqueles que têm consideração mínima com a grande parte da
população brasileira que depende da escola pública, que depende desse recurso específico para a educação
básica, no sentido de que façam com que retrocedam em suas orientações, para incluir "não" não orientação.
Não vamos aprovar isso.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PV, Deputado Enrico Misasi?
O SR. ENRICO MISASI (PV - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PV encaminha "sim" à emenda.

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 335

A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Paula Belmonte, V.Exa. está pronta para
orientar a bancada?
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Todos já orientaram, Presidente?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Ainda não.
Como orienta o Podemos, Deputado Léo Moraes?
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Nós liberamos a bancada,
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Governo? (Pausa.)
Como orienta a Maioria? (Pausa.)
Vou chamar novamente os partidos que estão faltando.
Como orienta o PP? (Pausa.)
Como orienta o PSDB? (Pausa.)
Deputado Tiago Mitraud ou Deputado Paulo Ganime, como orienta o NOVO? (Pausa.)
Eu vou abrir a votação.
O Deputado Tiago vai orientar? (Pausa.)
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - A Minoria não orientou, Deputada.
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - O Governo gostaria de orientar, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Governo, Deputado Capitão Alberto
Neto?
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Governo
orienta "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O Governo orienta "sim".
Está orientando pelo Governo ou pelo bloco, Deputado?
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Pelo Governo e pelo bloco, conforme o acordo.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o NOVO? (Pausa.)
Vamos iniciar a votação.
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - A Minoria não orientou, Deputada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Desculpe-me, Deputada Rosa Neide.
Como orienta a Minoria?
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - A Minoria, neste
momento, está liberada, porque alguns ficaram em obstrução e outros votaram "não".
Mas o voto "não" é muito significativo neste momento, porque, de novo, além de destruir os recursos do
FUNDEB, nós estamos destruindo a organização do FUNDEB para o ano de 2021. Eu vejo que até o Relator se
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pronunciou neste momento, fazendo ver que nós estamos desorganizando o Fundo para os próximos Prefeitos e
para os Governadores que aí estão.
E quero usar este tempinho para pedir que cada um, ao colocar a cabeça no travesseiro, lembre o que
significam os alunos da periferia do Brasil, os alunos do campo, os alunos das escolas indígenas, os alunos que
precisam de estrutura e os alunos que serão abrigados em escolas confessionais ou filantrópicas nos grandes
centros, tirando dinheiro que poderia ser investido nos rincões deste País. Como estão fazendo a divisão do
Fundo? Alguém está dizendo: "Vem mais dinheiro, mas estou fazendo uma matrícula e estou mandando para
uma rede que não é a rede pública de ensino do País".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está aberta a votação.
“Altere-se a redação do §2º do art. 16 do Substitutivo apresentado ao PL nº
4372/20, para que passe a constar como segue:
§ 2º A complementação da União observará o cronograma da
programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos
mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a
serem realizados até o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses
de, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85%
(oitenta e cinco por cento) até 31 de dezembro de cada ano e de 100% (cem
por cento) até 30 de abril, do exercício imediatamente subsequente.”
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Deputada Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputada Paula.
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O Cidadania, no
primeiro momento, tinha pedido aos Deputados que votassem "sim", mas, conforme a conversa, vamos liberar a
bancada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O Cidadania libera a bancada.
O NOVO já está pronto para votar, Deputado Paulo Ganime? (Pausa.)
Só mais um momento.
A SRA. TALÍRIA PETRONE (PSOL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidenta, o PSOL muda a
orientação para "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O PSOL muda a orientação para "não".
O SR. BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA) - Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado Bira do Pindaré.
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O SR. BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA) - Informo que, na votação do destaque anterior, o Deputado Tadeu
Alencar teve dificuldade de conexão. Quero registrar que ele votou com o partido.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está registrado, Deputado Bira.
A SRA. TALÍRIA PETRONE (PSOL - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidenta, também quero
justificar que a Deputada Áurea Carolina, o Deputado David Miranda, o Deputado Edmilson Rodrigues, a
Deputada Fernanda Melchionna, a Deputada Sâmia Bomfim e eu tivemos problemas na última votação e
votamos com o partido.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está registrado, Deputada Talíria.
Como orienta o NOVO, Deputado Tiago Mitraud?
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, assim como em
outros partidos, esse é um destaque que também gerou dúvidas entre a bancada do NOVO porque, por um lado,
para se fazer o repasse até janeiro, ainda não há, de fato, a contabilização de qual é o valor dos recursos que
devem ser repassados, por outro lado, estender o prazo para o repasse até abril fica um período muito longo.
Essa conta poderia ter sido feita antes.
Sinceramente, na nossa avaliação, o ideal seria um repasse até fevereiro ou março, no mais tardar. Mas,
dado que não existe essa possibilidade e que os repasses devem ser feitos em janeiro ou abril, nós entendemos
que os benefícios de fazê-los mais tarde, para poder finalizar a contabilização de qual deve ser esse valor, são
superiores.
Então, a nossa orientação é acompanhar o destaque votando "sim".
Obrigado.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Deputada Soraya, o PCdoB orientou, mas a indicação não consta
das orientações partidárias.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - A orientação do PCdoB é "não"— confere, Deputada
Alice?
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Sim, Sra. Presidente.
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado Luizão Goulart.
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR) - Sra. Presidente, eu quero justificar a dificuldade que
tiveram alguns Deputados do Republicanos na votação anterior, porque ela foi muito rápida. Peço que considere
que eles votaram com o partido, por favor.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está registrado, Deputado Luizão.
Deputado Samuel Moreira, como orienta o PSDB?
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O SR. SAMUEL MOREIRA (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, o PSDB orienta
"não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O PSDB orienta "não". (Pausa.)
O SR. CORONEL ARMANDO (Bloco/PSL - SC) - Deputada Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Quem me chamou agora? (Pausa.)
Pode falar, Deputado.
O SR. CORONEL ARMANDO (Bloco/PSL - SC) - Sra. Presidente, informo que a Deputada Dra. Soraya Manato,
do PSL, votou com o partido na votação anterior e não teve tempo para registrar o voto.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Assim será registrado, Deputado.
O SR. ENIO VERRI (PT - PR) - Deputada Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado Enio.
O SR. ENIO VERRI (PT - PR) - Sr. Presidente, V.Exa. pode confirmar se, no painel, consta o voto "não" do
Partido dos Trabalhadores?
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PT vota "não", Presidenta. Não está
registrado no painel.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Não foi registrado ainda, Deputado Enio. Nós faremos
isso agora.
O PT vota "não".
Também não consta o voto do PP, Deputada Margarete Coelho.
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, ocorre
que os partidos do bloco da base do Governo estão votando conjuntamente, segundo foi informado pelo Líder do
Governo presente nesta sessão.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Assim foi feito inicialmente, na outra votação. Mas
recebemos a informação de que o PP gostaria de votar em separado do bloco justamente nesse destaque, a
pedido do Deputado Átila Lira.
A SRA. MARGARETE COELHO (Bloco/PP - PI) - Sra. Presidenta, o Progressistas, nesse caso, orienta "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está encerrada a votação. (Pausa.)
Resultado da votação:
SIM: 162;
NÃO: 218;
ABSTENÇÃO: 1.
ESTÁ REJEITADA A EMENDA.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 339

(VIDE DOCUMENTO 02 DA 126ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) – Destaque de Bancada nº 4.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, II, e § 2º, combinado
com o art. 117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para
votação da emenda de plenário nº 6, de autoria do Deputado Tiago Mitraud, ao PL
4.372/2020.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2020
Paulo Ganime, Líder do NOVO
Para encaminhar a favor do requerimento, concedo a palavra ao autor do destaque, o Deputado Paulo
Ganime. (Pausa.)
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Deputado Tiago Mitraud, na verdade, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Tem a palavra o primeiro signatário, o Deputado Tiago
Mitraud.
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, é bom lembrar que o
FUNDEB anterior — vigente até o dia 31 de dezembro — previa que, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB
devem ser destinados aos profissionais do magistério.
Foi feita uma modificação na PEC que aprovamos aqui, poucos meses atrás, no sentido de que esse valor
seria ampliado para, no mínimo, 70%, porém englobaria todos os profissionais da educação, e não somente os
profissionais do magistério.
Portanto, essa nossa emenda visa confirmar essa ampliação para que não só os docentes sejam
contabilizados nesses 70%, mas também os profissionais das áreas técnica e administrativa das redes de
educação.
Por outro lado, nós temos também, como já foi aprovado em destaques anteriores, o entendimento da
maior parte do Plenário de que a educação pública do FUNDEB pode sim ser prestada por escolas conveniadas. E
essas escolas conveniadas, por óbvio, também têm profissionais da educação.
A nossa emenda vem no intuito de que os profissionais de educação das escolas conveniadas cujas
matrículas sejam contabilizadas no FUNDEB também possam ser contabilizados dentro desse mínimo de 70%.
Vale ressaltar que a emenda veio com um texto dispondo que seriam também contabilizados os
profissionais multidisciplinares. Nós vamos fazer uma emenda de redação, já acordada com o Deputado General
Peternelli, do PSL. Nesse caso, os integrantes de equipes multiprofissionais seriam aqueles que hoje constam da
Lei nº 13.935, de 2019, que define os profissionais das equipes multiprofissionais como sendo aqueles que
prestam serviço social, pedagógico e psicopedagógico das escolas.
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Então, em consonância e em coerência com o que já aprovamos nos destaques anteriores, gostaríamos que
os profissionais das redes conveniadas e também os profissionais da área técnica e administrativa das redes de
ensino público pudessem ser contabilizados no cálculo desses 70% dos profissionais da educação.
Por isso, gostaríamos de contar com o apoio dos partidos para que votassem "sim" a essa emenda.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Professora Dorinha, como orienta o DEM?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Na verdade, eu tinha feito a solicitação para
falar contra a emenda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Desculpe-me, Deputada.
V.Exa. quer orientar contra o destaque? (Pausa.)
Não pode!
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Não pode? Tudo bem!
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Governo, Deputado Capitão Alberto
Neto? V.Exa. vai orientar pelo Governo e pelos partidos da base.
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra.
Presidente, o Governo orienta "sim".
Entendemos que a emenda é importante, porém, ela excede em alguns pontos, como, por exemplo, a
questão de contabilizar os profissionais terceirizados de instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas. O
Governo se compromete com a mudança do texto no Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Então, V.Exa. orienta o voto "sim" pelo Governo e todos
os partidos da base.
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Oriento o voto "sim" à emenda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Tem a palavra o Deputado Felipe Rigoni.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, tenho só um ponto a
destacar em relação a isso.
Este talvez tenha sido o ponto mais importante do acordo que firmei com os partidos de oposição. Eu
estava com um conceito mais amplo no relatório original, e eu o restringi. É um conceito bem restrito: apenas os
já elencados na LDB e psicólogos e assistentes sociais.
Eu vislumbro dois problemas na emenda. Um deles é que ela não restringe os profissionais multissetoriais a
psicólogos e assistentes sociais. Isso torna a situação problemática, se a emenda passar desse jeito. O Deputado
Tiago Mitraud já falou que vai fazer uma emenda de redação, mas, se ela passasse desse jeito, haveria um
problema: enfermeiros, por exemplo, poderiam ser pagos com dinheiro do FUNDEB, e não é esse o caso.
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E há ainda essa questão que o próprio Líder do Governo já apontou. A questão dos terceirizados e,
especialmente, das filantrópicas pode gerar um problema, sim, com os 70%, comprometendo o pagamento dos
profissionais da educação da rede pública.
Dito isso, vou votar contra, obviamente. Tenho esse ponto para ponderar com os partidos que estão
levando isso em conta como importante.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como vota o DEM, Deputada Professora Dorinha?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra.
Presidente, eu também gostaria de manifestar posição contrária.
Fizemos um esforço para a votação do novo FUNDEB, e não é verdade que nós aumentamos os recursos
para a área de remuneração. Hoje, no mínimo, 60% dos recursos são destinados para os professores e 40%, para
os demais profissionais. Nós colocamos 70%, mas no conceito de profissionais da educação, o que está
devidamente regulamentado na LDB.
Embora reconheçamos os profissionais das demais áreas, o texto está muito amplo e causa um prejuízo
enorme para a educação, para a remuneração dos professores e dos trabalhadores em educação, o que já está
conceitualmente claro.
Faço um apelo para que rejeitemos essa emenda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PT, Deputada Professora Rosa Neide?
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Deputada Soraya, quem vai fazer a orientação é o Deputado
Pedro Uczai.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como vota o PT, Deputado Pedro?
O SR. PEDRO UCZAI (PT - SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, a bancada se opõe
terminantemente a esse destaque.
Olhe o que eles estão propondo para os 70% destinados ao pagamento dos profissionais da educação, que
estão claramente listados na LDB, em seu art. 61, incisos I, II e III. Agora eles não querem só dinheiro para as
escolas privadas, para as instituições privadas, eles querem também pegar dos 70% dos recursos com que se que
paga os profissionais da educação pública e transferir para os profissionais da educação privada, dos convênios,
dos terceirizados. Efetivamente, isso não é democrático. Eles estão destruindo a democracia prevista na
Constituição, que regulamentou a Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Isso não é democracia, é o desmonte
da escola pública. Hoje está claro: são contra a escola pública, são contra a qualidade da escola pública e agora
são contra os professores, os profissionais da escola pública.
A bancada do PT vota "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSL, Deputado General Peternelli?
(Pausa.)
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Como orienta o MDB?
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, o MDB vota
"sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Republicanos, Deputado Luizão?
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, essa
emenda é bastante polêmica, porque o que nós aprovamos até agora, de fato, permite fazer repasse de recursos
do FUNDEB para as instituições confessionais e outras. Agora nós mexemos especificamente em recursos
destinados a pagamento dos profissionais da educação. Já vimos que há a necessidade de se fazer uma correção
agora no texto e ainda mais no Senado.
Como há divergências na bancada, o Republicanos vai liberar a votação.
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra.
Presidente, vou reafirmar, pois acho que alguns Deputados podem não ter ouvido, o seguinte: o Governo apoia a
emenda e acha importante esse conceito que amplia para as áreas pedagógicas e para técnicos administrativos,
só que ela excede a alguns profissionais terceirizados e da área de filantropia, principalmente. Mas deixo aqui o
compromisso do Governo em alterar esse excesso no Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSDB, Deputado Samuel Moreira?
(Pausa.)
Como orienta o PSB?
O SR. BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, não há como nós
apoiarmos esse destaque, porque é um destaque que segue até a coerência do desmonte, lamentavelmente,
transferindo dinheiro para instituições privadas. E agora querem tirar inclusive os recursos destinados aos
professores, às professoras e aos demais profissionais da educação. É um absurdo isso! Ampliam tanto o
conceito, mas ampliam tanto, que fica com cheiro de trenzinho da alegria.
O que a proposta do NOVO aponta para nós, lamentavelmente, é um descaso com a educação pública, é
um desmonte de tudo aquilo que nós conquistamos com a aprovação do novo FUNDEB. Não podemos aceitar
isso, e por essa razão, Sra. Presidente, queremos registrar que o PSB orienta "não" a esse destaque.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Bira.
Como orienta o PDT, Deputado Idilvan Alencar?
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, essa emenda é a
pior de todas, é a mais danosa. Ela vem para acabar com o piso salarial, vem para desvalorizar professor. Uma
pesquisa recente do INEP mostra que professor ganha 25% menos do que quem tem a mesma formação.
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A coerência e a consonância dessa emenda é com quem está no Congresso somente para defender
interesse privado, quem tem raiva de servidor público, quem tem raiva de professor. Essa emenda é terrível, é a
pior de todas.
Aproveito para registrar que o Deputado Afonso votou com o partido na votação anterior.
Orientamos o voto "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado.
Como orienta o Solidariedade? (Pausa.)
Como orienta o PTB? (Pausa.)
Como orienta o Podemos?
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Podemos libera a bancada, Sra.
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado.
Como orienta o PSOL, Deputada Talíria Petrone?
A SRA. TALÍRIA PETRONE (PSOL - RJ) - A Deputada Luiza Erundina vai orientar esta votação, Deputada
Soraya.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSOL, Deputada Luiza Erundina?
A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, o PSOL vota
"não" a esse destaque e chama a atenção para o fato de que o que está acontecendo nesta noite em relação a
esta matéria é um verdadeiro golpe.
A primeira votação, que se deu em agosto, atendendo a todas as demandas e propostas que vieram da
sociedade inteira e dos ativistas na luta pela educação, pode se configurar um verdadeiro estelionato eleitoral —
e não esqueçamos que foi às vésperas das eleições. A regulamentação só se fez depois das eleições. E se fez
exatamente para desmontar, destruir e desfazer a conquista do povo brasileiro. Os educadores e as educadoras
brasileiras e aqueles que lutam pelo direito à educação pública de qualidade foram enganados, Sra. Presidente.
Eles foram enganados, Sras. e Srs. Deputados, pelos que admitiram que esse Governo ou quem o apoia tem
algum compromisso com a educação neste País.
Portanto, votamos "não" e deixamos registrado o estelionato eleitoral e o golpe que se concluiu de forma
muito clara na noite de hoje. Lamentavelmente, isso é o que acontece em regimes autoritários, como o que está
aí, e num Congresso que não tem, de fato, identidade e compromisso real com a sociedade civil. É lamentável!
Era isso que eu tinha a dizer, Sra. Presidente.
E a luta continua contra tudo isso, contra todos esses desmontes que estão ocorrendo em nosso País.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Luiza Erundina.
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Como orienta o PSDB?
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSDB orienta "não", Sra.
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PROS? (Pausa.)
Como orienta o PSC? (Pausa.)
Como orienta o PCdoB, Deputada Alice Portugal?
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, esse
destaque do NOVO está bem a gosto daqueles que detestam tudo que é mediado pelo Estado para garantir o
bem-estar social, para garantir a ascensão social aos mais pobres. É uma visão absolutamente atrasada, é uma
visão empedernida dos ricos, que acham que é necessário manter a populaça — que é como eles devem se
referir ao povo pobre — na condição mais precária possível para exorbitar na exploração.
É por isso que esse destaque é execrável. Aliás, nós estamos vivendo a noite dos horrores contra a
educação brasileira: tiraram 10% para o setor privado, mais 0,3% para contratar as atividades de contraturno das
aulas e, agora, querem fazer isonomia entre a cesta de impostos que sustenta a educação básica e aqueles
contratados tão pobres, os terceirizados. E o grande contratante é que receberá e pagará isonomicamente, com o
dinheiro do FUNDEB, os seus contratados da rede privada.
Sra. Presidenta, Srs. Deputados, vamos ter razoabilidade! A Deputada Professora Dorinha, constrangida, já
defendeu que é contra isso. O representante do Governo está jogando para o Senado, para que o pepino vá para
o Senado e volte para a Câmara. Estão com vergonha de fazer a autocrítica, com tanta bobagem que estão
fazendo nesta noite contra a educação.
Por gentileza, senhores, ponham a mão na consciência! Isso é um massacre contra a educação brasileira!
O PCdoB vota "não", de maneira retumbante, contra esse destaque absurdo do partido dos bancos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Alice.
Como orienta o Cidadania, Deputada Paula Belmonte?
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O Cidadania libera,
Deputada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o NOVO?
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, obviamente, o NOVO
orienta o voto "sim" e entende algumas preocupações que foram relatadas. Mas, como já aqui tratado pelo
próprio Deputado Tiago Mitraud, uma das correções restringindo, realmente foi uma falha textual. Isso vai ser
corrigido através de uma emenda de redação, o que já está acordado com o Deputado General Peternelli.
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Nós vamos no sentido correto de melhorar o programa, de regulamentar da forma correta o FUNDEB.
Então, o NOVO orienta o voto "sim" e entende que essa é uma medida que é muito saudável e muito positiva
para melhorar a educação básica brasileira.
Aqui, mais uma vez, estamos defendendo a educação básica, estamos defendendo os alunos e, claro,
também a condição de trabalho para os profissionais que trabalham nessa área.
Fundamentalmente, trata-se de melhorar a educação brasileira, de melhorar a educação básica e de
melhorar a qualidade de vida dos alunos brasileiros.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Patriota? (Pausa.)
Como orienta o Partido Verde, Deputado Enrico Misasi? (Pausa.)
Libere o microfone, Deputado Enrico. V.Exa. está sem som.
O SR. ENRICO MISASI (PV - SP) - Agora V.Exa. me ouve, Presidente?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Perfeitamente.
O SR. ENRICO MISASI (PV - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Estava com um problema no
microfone.
O Partido Verde encaminha o voto "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta a REDE?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, a REDE vai
orientar o voto "não", "não" contra a crueldade, "não" contra o desmonte do texto do FUNDEB, "não" contra essa
violência que estamos vendo contra a educação pública, "não" ao desvirtuamento do FUNDEB.
Eu queria deixar bem claro aqui que é importante que a sociedade toda acompanhe esta votação que
estamos vivendo hoje no plenário, na Câmara, e grave muito bem, para isso não ser usado futuramente, para não
dizerem que apoiam a educação, para não dizerem que votaram a favor do povo brasileiro, a favor dos alunos e
dos professores.
É importante lembrar deste dia para fazer a cobrança também, porque nós estamos aqui na condição de
defender os nossos representados, de defender a Constituição brasileira.
Por isso, a REDE vai orientar o voto "não" a essa emenda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta a Maioria? (Pausa.)
Como orienta a Minoria? (Pausa.)
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - A Oposição...
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - A Minoria...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Primeiro a Minoria, Deputado Idilvan.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - O.k.
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A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - A Minoria, Presidente,
vota "não".
Em nome da Minoria, que tem uma representação muito forte de educadores, e em nome de todos os
professores e professoras do País, eu quero dizer que o art. 61 da LDB já diz muito claramente o que são
profissionais da educação.
Pelo que eu ouço, as pessoas que fizeram a emenda não estão entendendo. Os profissionais da educação já
estão no FUNDEB, todos os que trabalham na escola estão no FUNDEB. O Relator Rigoni acrescentou os
psicólogos e os assistentes sociais. Esse é o texto, que tem todos os profissionais da educação, mais psicólogos,
mais assistentes sociais.
Se colocarmos mais, quem é que nós estamos chamando desses outros mais? Estão aí a merendeira, o
guarda, o técnico da secretaria, o orientador pedagógico, o supervisor da escola — todos estão aí. Essa
nomenclatura está na LDB. Não há emenda de redação que dê jeito nisso.
Eu peço aos Srs. Parlamentares: nós temos que olhar o que está na lei. A LDB diz "profissionais da
educação". Foi isso que o Deputado Rigoni colocou. E acrescentou os assistentes sociais e os psicólogos.
Por favor, não vamos destruir o piso salarial dos professores! Não vamos deixar os professores passarem o
Natal e o Ano Novo entendendo que 2020 foi um ano trágico, além da pandemia; que nós fizemos uma pandemia
na educação, destruímos o financiamento, e, agora, a carreira dos profissionais.
Quem é? A polícia? Quem é que vai entrar? Quem são esses mais que estão sendo colocados?
Por favor! Por favor!
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Rosa Neide.
Como orienta a Oposição, Deputado Idilvan Alencar?
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Eu acho engraçado que alguns
Parlamentares dizem assim: "Nós estamos aqui defendendo os alunos". Perguntem aos alunos das escolas
públicas o que eles acham dos professores, se eles não reconhecem a dedicação, o conhecimento e o empenho
dos professores, diferentemente de muitos de V.Exas., que não reconhecem. Isso os alunos das escolas públicas
reconhecem. Então, V.Exas. não falam por alunos de escolas públicas coisíssima nenhuma!
É bom que fique claro: esta emenda é para destruir o piso dos professores.
A Oposição orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSL, Deputado General Peternelli?
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - "Sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está iniciada a votação. (Pausa.)
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Modifique-se o art. 26 do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, que passa a
vigorar’ com a seguinte redação:
“Art. 26…....................…....…………………………………………………………....
..........................................................................................................
II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos termos do
art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e todos os demais
profissionais em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica nas
áreas pedagógica, técnica, administrativa, bem como aqueles integrantes de
equipes multiprofissionais, incluídos os terceirizados e os das instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas
com o Poder Público.
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades
dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo, não sendo
descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei,
com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação
jurídica existente.” (NR)
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF) - Sra. Presidenta...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Quem me chama?
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF) - Sou eu, Presidenta, a Deputada Erika.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputada Erika Kokay.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Quero apenas fazer um apelo, porque
o Deputado Felipe Rigoni contempla todos os profissionais que já estão previstos na LDB e que constroem a
escola; ao mesmo tempo, incorpora o que já está previsto em lei, porque a lei estabeleceu que assistentes sociais
e psicólogos deveriam constar no quadro da Secretaria de Educação. O projeto inicial era para que todas as
escolas tivessem um psicólogo e um assistente social, mas, num processo de negociação na época, estabeleceuse que esses profissionais deveriam constar da Secretaria de Educação. O Deputado Rigoni contempla isso no
parecer.
Mas, quando se quer ampliar desta forma, eu fico me perguntando em que profissionais estão pensando,
porque já estão contemplados todos os profissionais que constroem a educação e que estão previstos na LDB,
como a carreira de assistência, a carreira de magistério, e, ao mesmo tempo, psicólogos e assistentes sociais, nos
termos da legislação que esta Casa aprovou, que o Governo vetou e que esta Casa derrubou.
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Então é preciso entender que nós não podemos trabalhar com o FUNDEB para que ele não viabilize a
própria educação. Viabilizar a educação significa viabilizar a valorização do magistério, de educadores e
educadoras que constroem a escola, o profissional da carreira de assistência e o da carreira do magistério.
Portanto, era muito importante que nós pudéssemos nos posicionar dessa forma, para que mantivéssemos
aquilo que foi fruto de um processo grande de discussão, que está no relatório do Deputado Rigoni.
A Câmara não pode desrespeitar os professores, os educadores dessa forma, mas já está desrespeitando
em toda essa votação, já está retirando dinheiro da escola pública, que tem que ser financiada, que tem ser
fortalecida, porque ela é absolutamente fundamental para que nós possamos ter um ensino de qualidade, um
ensino universal, e jogar, drenar esse recurso para a iniciativa privada, como nós estamos discutindo.
Portanto, eu só gostaria de fazer um apelo para que nós pudéssemos rejeitar essa emenda e ficar com o
texto do Relator, que já contempla todos os profissionais que constroem a educação e psicólogos e assistentes
sociais, que foi um tema que nós discutimos e defendemos muito, porque achamos importante que esses
profissionais estejam na educação, e que se transformou em lei.
Era apenas isso, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Erika Kokay.
Tem a palavra a Deputada Clarissa Garotinho, para falar pelo PROS.
A SRA. CLARISSA GAROTINHO (Bloco/PROS - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Boa noite,
Presidente.
V.Exa. está me escutando, Deputada Soraya Santos?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Perfeitamente, Deputada Clarissa Garotinho.
A SRA. CLARISSA GAROTINHO (Bloco/PROS - RJ) - Boa noite, Presidente. Boa noite a todas as Sras. e a todos
os Srs. Deputados.
O projeto que acabamos de aprovar é um projeto extremamente importante, e ele traz uma previsão de
que em breve a Câmara dos Deputados vai ter que discutir uma nova regulamentação, trazendo os fatores de
ponderação para a utilização dos recursos do FUNDEB.
Então, a emenda que eu estou propondo é uma emenda muito simples, de fácil compreensão, mas com
grande impacto para o futuro da educação.
O que eu estou propondo? Que essa nova regulamentação, que nós vamos discutir mais à frente, traga
como um fator de ponderação o ensino das novas tecnologias dentro das escolas públicas, ou seja, na hora em
que uma rede passar a oferecer ensino de programação, ensino de robótica, ensino de acesso às novas
tecnologias, que nós possamos também criar um fator de ponderação para isso. Sabemos que a educação
tecnológica é uma educação mais cara, mas é fundamental que comecemos a inserir esse modelo educacional
dentro das escolas.
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O ensino de robótica e de programação já é inclusive obrigatório em alguns países, como Inglaterra e
Austrália. Em São Francisco e em Nova York já há também estímulos a essa educação. Aqui no Brasil estamos
andando a passos de tartaruga, enquanto as redes privadas estão avançando imensamente nessa direção. Então,
é muito importante inserirmos o ensino das novas tecnologias — não como algo obrigatório. Poderíamos
prestigiar, através do fator de ponderação do FUNDEB, aquelas escolas municipais, aquelas redes que
conseguirem oferecer aos seus alunos o ensino das novas tecnologias.
Num mundo que caminha tão rápido, onde as coisas mudam tão rapidamente, não dá mais para pensar
educação com a cabeça da década de 90. Não pode mais ser a mesma educação. Precisamos avançar no caminho
do futuro. As crianças de hoje precisam compreender que o pensamento computacional vai ser extremamente
importante e relevante para o futuro, para as novas profissões, para a nova formação escolar dos alunos da rede
pública. Isso é muito importante para incentivar Prefeitos e Governadores a inserirem nas redes públicas o ensino
das novas tecnologias.
Mais uma vez, esclareço que nós não estamos criando uma obrigação, estamos apenas criando um fator de
ponderação que vai estimular, através de um percentual do FUNDEB, aquelas redes que inserirem as novas
tecnologias.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Clarissa.
A SRA. CLARISSA GAROTINHO (Bloco/PROS - RJ) - Por isso, peço o apoio dos nobres Deputados a essa
emenda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - A Deputada Erika Kokay fez uma solicitação para que
pudéssemos repensar temas. Eu fico devendo à Deputada Erika uma resposta.
O Deputado Capitão Alberto Neto vai se manifestar sobre a solicitação. (Pausa.)
Não?
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Não. O
Governo mantém a posição.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está encerrada a votação. (Pausa.)
Resultado da votação:
SIM: 212;
NÃO: 205;
FOI APROVADA ESSA EMENDA.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
(VIDE DOCUMENTO 03 DA 126ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES) - Presidente, um minutinho, por favor.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Tem a palavra o Deputado Felipe Rigoni.
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O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, visto que passou a
emenda, informo que ela tem problemas. Um deles nós vamos resolver agora com uma emenda de... Precisamos
fazer contenção de danos. Como disse o Deputado Idilvan Alencar, nós não podemos correr o risco de colocar o
piso em risco, por exemplo. Então, o que vamos fazer aqui? O Deputado Tiago já se comprometeu a fazer uma
emenda de redação. Aquilo que está descrito como "profissionais multissetoriais" vai estar restrito aos
profissionais multissetoriais citados na Lei nº 13.935, de 2019, que é a lei dos psicólogos e assistentes sociais.
Então, nesse ponto, vai ficar igual ao meu texto.
Em segundo lugar, é necessário — e o Deputado Capitão Alberto Neto já afirmou isso — um compromisso
muito grande do Governo de fazer a modificação lá no Senado, especialmente em relação às filantrópicas, e
possivelmente, acho também, em relação aos terceirizados. Justamente porque já está amplo o suficiente, não é
necessário ampliar mais. Espero que o Governo faça esse compromisso conosco.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Então está acolhida aqui a emenda de redação, que será
votada ao final da matéria.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Destaque de Bancada nº 5:

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, II, c/c § 2º, do Regimento Interno, destaque
para votação da Emenda de Plenário nº 35, de autoria da Deputada Clarissa
Garotinho, apresentada ao PL 4.372, de 2020, que "regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação — FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição
Federal, e dá outras providências".
Sala das Sessões, dezembro de 2020.
Deputado Acácio Favacho (PROS/AP)
Vice-Líder do Bloco
Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao Deputado Acácio Favacho.
A SRA. CLARISSA GAROTINHO (Bloco/PROS - RJ) - Sou eu, Deputada Soraya, que vou encaminhar.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Com a palavra a Deputada Clarissa Garotinho.
A SRA. CLARISSA GAROTINHO (Bloco/PROS - RJ. Sem revisão da oradora.) - Boa noite, Deputada Soraya
Santos e todos os Deputados! Fui chamada na emenda anterior e acabei já fazendo a defesa antes.
Mas aproveito para novamente pedir o apoio dos Líderes e a atenção a esta emenda, que é bastante
simples. Na nova regulamentação que vamos fazer mais à frente sobre a utilização dos recursos do FUNDEB,
devemos incluir uma ponderação que leve em conta o ensino das novas tecnologias nas escolas. Ou seja, aquelas
escolas da rede pública que conseguirem inserir o ensino das novas tecnologias, como robótica, programação e
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outras tecnologias inovadoras na rede principal devem também receber uma compensação como um dos fatores
de ponderação do FUNDEB.
Sabemos que educação tecnológica é cara, mas é fundamental que a rede pública comece a oferecê-la.
Senão, nós vamos estar criando um abismo enorme entre as escolas da rede pública e as escolas da rede
particular, que já estão muito avançadas no ensino das novas tecnologias.
Em vários lugares do mundo, esse ensino é obrigatório. Eu não estou propondo aqui um ensino obrigatório
da noite para o dia. Estou apenas propondo que as redes que conseguirem inserir as novas tecnologias recebam
um valor a mais por isso e que haja também, como fator de ponderação, o ensino das novas tecnologias, porque
não dá mais para pensar a educação do futuro com a cabeça da década de 90. A educação não é mais a mesma,
as necessidades não são mais as mesmas. E inserir novas tecnologias na educação é preparar as crianças e os
adolescentes de hoje para as profissões do futuro. Isso é fundamental!
O que estamos propondo não é um ensino obrigatório, mas um reconhecimento, uma ponderação
diferenciada lá na frente, na próxima lei em que vai ser discutida a utilização dessa ponderação. Que levemos
também em consideração o ensino das novas tecnologias. Isso é pensar o Brasil do futuro.
Então gostaria de pedir o apoio dos Líderes para que tenhamos a oportunidade de travar essa discussão
mais à frente, prevendo, na nova regulamentação, esse fator de ponderação dentro do FUNDEB para as redes
municipais e estaduais que utilizarem novas tecnologias dentro do ensino na rede pública. Isso é fundamental! É
uma emenda simples, mas de um impacto muito grande no futuro da educação.
Muito obrigada a todos. Peço o apoiamento a essa emenda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Clarissa.
Como orienta o PT? (Pausa.)
Orientação de bancada.
Como orienta o PT, Deputada Professora Rosa Neide?
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Quem vai orientar, Deputada, é o Deputado Rogério Correia.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PT, Deputado Rogério Correia?
O SR. ROGÉRIO CORREIA (PT - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Deputada Soraya, é muito
interessante a proposta da Deputada Clarissa Garotinho, mas nós julgamos que o momento para isso não seria
este. Por isso, a nossa orientação é "não".
E eu quero, neste minuto de que disponho, falar da tragédia que acabou de ser aprovada nesta noite, já
passando quase para a madrugada. Nós deveríamos estar comemorando a aprovação do FUNDEB e sua
regulamentação conforme a emenda constitucional, mas o Governo conseguiu fazer um revertério nesse
procedimento, e agora nós temos recursos da escola pública indo para o Sistema S, portanto, para o setor
privado; recursos da escola pública, em montante de 10%, indo para escolas confessionais e filantrópicas,

352 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

portanto, também de conteúdo privado; e recursos que seriam para o pagamento de profissionais da educação
também indo para o setor privado. Dizem que vão resolver isso com uma emenda de redação, que, aliás, não é de
redação. Inclusive, é preciso ver isso. Querem alterar o conteúdo agora para tentar apagar um pouco da mancha
que fizeram em relação a essa questão, sujando a regulamentação do FUNDEB. E há uma promessa de corrigir
isso no Senado. Tomara que o Senado corrija tudo. Aí a Câmara dos Deputados vai passar vergonha por ter feito
algo tão inconstitucional como colocar verba pública no sistema privado.
Foi uma vergonha, uma tragédia o que aconteceu nesta noite aqui na Câmara Federal. Estou envergonhado.
E os professores e as professoras do País também estão todos envergonhados.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Rogério Correia.
Pois não, Deputado Rigoni.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Quero fazer só um comentário sobre a
emenda.
A intenção é super-relevante. Eu concordo com a intenção da Deputada Garotinho. A questão é que não
podemos incluir um novo fator de ponderação na lei de regulamentação. Os fatores de ponderação foram
definidos na Constituição, quando aprovamos a PEC. Nós não podemos fazer isso aqui na regulamentação. Então,
peço vênia para dizer que isso é muito importante, mas será considerado quando nós formos revisar o tamanho
dos fatores de ponderação. Isso deve ser considerado, inclusive no CAQ. Quando regulamentarmos o CAQ, com
certeza estará lá a questão envolvendo tecnologias, laboratórios, robótica, etc. Mas aqui na regulamentação do
FUNDEB não é o lugar de se fazer isso, até porque a PEC diz muito claramente quais são os fatores de
ponderação.
Concordo com a intenção, mas a emenda não pode, na verdade, ser admitida. Eu peço vênia e o apoio dos
colegas.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSL, Deputado Peternelli?
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSL estava até
solidário à emenda, tendo em vista a posição do Bloco, mas, fruto da orientação do Deputado Felipe Rigoni e de
outros aspectos difíceis de executar neste momento, o PSL orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orientam o Bloco do PL e o Governo, Deputado
Capitão Alberto?
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Seguindo a
orientação do Relator, o bloco orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o MDB, Deputado Filippelli? (Pausa.)
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O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, Srs. Deputados, o
MDB encaminha "não" por entender que esta matéria trata de um aspecto de currículo, que não deve ser
inserido na lei de regulamentação do FUNDEB.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Republicanos, Deputado Luizão?
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente,
embora meritória a intenção, de fato, o fator de ponderação não é aqui na regulamentação que nós vamos
resolver.
Portanto, o Republicanos encaminha "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSDB?
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSDB orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSB?
O SR. BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSB orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PDT?
A SRA. CLARISSA GAROTINHO (Bloco/PROS - RJ) - Deputada Soraya...
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Posso orientar o PDT?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Depois V.Exa. fala, Deputada Clarissa.
Pode orientar, Deputado Idilvan.
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Eu gosto muito desta modalidade
de ensino, com programação, robótica e produção de jogos eletrônicos. Inclusive, implantamos essas
modalidades em muitas escolas aqui no Estado do Ceará. Mas este debate não deve ser feito na regulamentação
do FUNDEB, e sim na discussão da BNCC — Base Nacional Comum Curricular. Se se colocar isso na lei de
regulamentação do FUNDEB, haverá um engessamento do FUNDEB, que é um fundo de financiamento mínimo
para Estados e Municípios. Então, adoro essa temática, pois trata de ferramentas aliadas da aprendizagem, mas
este debate não deve se dar na regulamentação do FUNDEB. Por isso, oriento "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Vou adiantar a orientação do PROS, para que a
Deputada Clarissa possa se manifestar já na orientação da bancada.
Deputada Clarissa, tem V.Exa. a palavra.
A SRA. CLARISSA GAROTINHO (Bloco/PROS - RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Quanto à
orientação da bancada do PROS, a orientação é favorável à emenda.
Quero dizer também que acho que o Deputado Felipe Rigoni não me entendeu ou, talvez, eu não tenha
sido tão clara na minha colocação. O objetivo não é criar um novo fator de ponderação, porque isso de fato está
previsto na Constituição. O que a emenda pretende é que se considere o ensino dessas novas tecnologias dentro
dos fatores de ponderação já existentes, ou seja, que esse ensino seja considerado dentro dos fatores de
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ponderação já existentes. E não é para ser discutido agora, mas quando da discussão do CAQ, em momento
oportuno, lá na frente.
Então, Deputado Felipe Rigoni, fui muito clara na emenda, mas, talvez, na explicação sobre o texto eu não
tenha sido tão clara, porque V.Exa. não entendeu exatamente o que coloquei. Não estamos criando um novo
fator de ponderação, apenas inserindo o ensino de novas tecnologias dentro dos fatores que já existem.
Por esse motivo, encaminho o voto favorável, pela bancada do PROS, entendendo que esse é o caminho do
futuro e que não dá mais para pensar em educação com uma cabeça do passado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Clarissa.
Como orienta o DEM, Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra.
Presidente, o DEM orienta "não". Apesar de reconhecer a importância da preocupação apresentada pela
Deputada, o DEM entende que os fatores de ponderação, o Custo Aluno Qualidade e o incentivo a essa área, na
verdade, são temas para estrutura curricular, grade e criação da ação. Nós sentimos muita dificuldade na
operacionalização disso agora.
Então, o Democratas orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Solidariedade? (Pausa.)
Como orienta o PTB? (Pausa.)
Como orienta o Podemos?
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Podemos libera a bancada,
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Léo Moraes.
Como orienta o PSOL, Deputada Talíria Petrone?
A SRA. TALÍRIA PETRONE (PSOL - RJ) - Sra. Presidente, eu queria que, por gentileza, V.Exa. acrescentasse o
tempo da Liderança do meu partido.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Tem V.Exa. a palavra pela Liderança do PSOL, Deputada
Talíria.
A SRA. TALÍRIA PETRONE (PSOL - RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Presidente, estou aqui
consternada. É lamentável o que está acontecendo nesta Casa no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional
dos Direitos Humanos, pois estamos vendendo, entregando a educação básica para os empresários, para o setor
privado, retirando dela o financiamento. Estamos cerceando um direito humano, que é o direito à educação
pública de qualidade, totalmente referenciada, um direito importantíssimo para a população brasileira,
majoritariamente pobre, negra e das periferias, a população que usa a educação pública.
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O FUNDEB é uma conquista histórica, fruto de muita luta de educadores e educadoras. Temos um país de
proporções continentais e muito desigual. Para se ter ideia, os investimentos em educação básica nos Municípios
chegavam a ter uma diferença de 14.800% antes do FUNDEB. Depois de 2006, essa diferença caiu para 500%.
Ainda é vergonhosa, mas isso mostra a importância — e isto é o que deveríamos estar fazendo aqui — de se
aperfeiçoar o FUNDEB, de se regulamentar o FUNDEB. Mas, infelizmente, não isso o que está acontecendo aqui.
Estamos destruindo a dimensão pública da educação básica. Eu, como professora, como já disse aqui, do
chão da escola pública, professora de favela, do Conjunto de Favelas da Maré, sei bem a dificuldade que é chegar
a uma escola sem estrutura, a dificuldade que é no final do mês não ter dinheiro para a passagem de ônibus,
porque o salário do professor é vergonhoso no Brasil, a dificuldade que é chegar a uma escola que não tem Pilot
para escrever no quadro e ver aluno que tem fome e só vai para a escola para comer, e às vezes não há comida
com nutrientes suficientes. Eu sei o que é escola de verdade.
E ver que o centro da política brasileira, que a Câmara Federal aprovou aqui uma série de destaques, uma
série de emendas ao texto... E a última, sinceramente, foi vergonhosa, porque tira dinheiro para salário de
professor e destina esse dinheiro, recurso público, que já é escasso, para instituições privadas. Eu me envergonho
disso enquanto profissional da educação.
Oito em cada dez Municípios brasileiros usam 100%, Deputada Soraya Santos, do recurso do FUNDEB para a
folha de pagamento de profissionais da educação, já neste momento. Rio Branco, por exemplo, recebeu 102
milhões de reais em recursos do FUNDEB e usou 108 milhões para pagar profissionais da educação. Não há
dinheiro para investimento na melhoria das condições de trabalho, para os alunos estarem numa escola que os
agrade, que os faça felizes. Escola é um lugar também de felicidade. Não há mudança de mundo, não há
transformação possível sem educação pública. Não é sem escola privada; não é sem escola para as elites, mas
para o povo brasileiro, que está sendo esculachado nesta Casa hoje.
Educação não é mercadoria para mim. Eu acho que o que está acontecendo nesta Casa é parte de um
desmonte do setor público. Temos já uma democracia frágil no Brasil. Isso é evidente com cada vez menos
direitos para o povo brasileiro, como os direitos a moradia, saneamento, educação, escola pública. O Estado é,
cada vez mais, um Estado mínimo. Estamos vendo o desmonte do Estado.
Como se não bastasse isso, temos um Ministro que chama servidor público de parasita. Como se não
bastasse isso, temos o desmonte da previdência pública, o que vai impedir professores e profissionais da
educação — merendeiras, cozinheiras, porteiros — de se aposentarem. Como se não bastasse isso, temos o teto
de gastos, que congela investimentos em saúde, em assistência social, em educação, impedindo a garantia da
educação pública. Como se não bastasse isso, vemos Paulo Freire ser execrado e vemos ser desmontado o
projeto pedagógico de uma escola socialmente referenciada.
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Em vez de fortalecermos o FUNDEB, esse importante instrumento de financiamento da educação básica
para mudar o futuro de jovens no Brasil, estamos votando um FUNDEB de mentirinha. Está em jogo aqui um
retrocesso.
Nós votamos "não" a esta emenda, mas obviamente estamos revoltadas, indignadas com o que é um
atentado à memória de Paulo Freire, o que envergonha a mim, como Deputada, e em especial a nós professores
e professoras, educadores do Brasil.
É muito lamentável o que acontece nesta Casa, Deputada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Talíria.
Como orienta o PSC? (Pausa.)
Como orienta o PCdoB, Deputada Alice?
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, eu
compreendo a intenção da Deputada Clarissa Garotinho. No entanto, já fica claro que nós precisamos, na
verdade, aprender a ponderar com racionalidade, para redistribuir com mais equidade.
A forma de ponderar os recursos do FUNDEB envolve uma complexidade de cálculo muito grande, em
relação à circunstância de cada Município, para se saber quanto é a complementação para cada lugar, quais são
as modalidades efetivamente envolvidas. Então, geraria um grande problema técnico apenas acatar a emenda e
não fazer a avaliação desse elemento como um novo ponderador do fundo.
Eu gostaria inclusive que a Deputada Clarissa avaliasse a possibilidade de reservar esta sugestão para, no
momento adequado, podermos fazer o debate com os técnicos, com a avaliação contábil, porque, na verdade, o
FUNDEB é um elemento contábil, um artifício contábil, por meio do qual fazemos um rastreamento percentual de
vários impostos — são 16 impostos, talvez um pouco mais agora; a Deputada Professora Dorinha é que pode
precisar — que compõem uma cesta. E essa ponderação é feita com critérios muito previamente analisados por
esse segmento que é especializado mesmo nessa análise da distribuição tão complexa desses recursos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Eu faço essa avaliação porque a Deputada Clarissa merece que a
façamos, na medida em que a sua intenção foi a melhor.
No entanto, o que nós vivenciamos aqui nesta noite foi o pior, Deputada Clarissa, e o pior porque o projeto
original do FUNDEB acabou de ser defenestrado pela Câmara dos Deputados...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Alice Portugal, como V.Exa. encaminha?
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Finalizo, Deputada. Fica claro que a aprovação do FUNDEB
anteriormente se deu porque aquele era um momento pré-eleitoral.
O PCdoB vota "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Alice.
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Deputada Paula Belmonte, como orienta o Cidadania?
A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O Cidadania reconhece
que a intenção da Deputada é boa, considera que o investimento em tecnologia nas escolas é fundamental, mas
entende que este não é o momento de se fazer isso.
Então, nós orientamos "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o NOVO?
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, nós do NOVO,
pelos motivos, todos técnicos, já apresentados aqui pelo Relator Felipe Rigoni e pelos demais Deputados que
orientaram suas bancadas, entendemos a boa intenção da emenda, mas acreditamos que tecnicamente ela não
está adequada àquilo a que o FUNDEB se propõe. Portanto, orientamos "não".
Gostaria de aproveitar os segundos que me restam para agradecer aos partidos e aos Deputados que
apoiaram a nossa emenda anterior e dizer que já apresentamos a emenda de redação que havia sido citada
durante a explanação da emenda. Ela já foi apresentada e já está com a Mesa para que possamos fazer a
correção acordada anteriormente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Patriota? (Pausa.)
Como orienta o PV, Deputado Enrico Misasi?
O SR. ENRICO MISASI (PV - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PV encaminha o voto "sim" à
emenda, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta a Rede Sustentabilidade?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - A REDE orienta "não" à
emenda, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta a Maioria? (Pausa.)
Como orienta a Minoria?
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente, a Minoria
também orienta "não", em função das explicações já dadas.
Gostaria de solicitar a V.Exa. o tempo de Líder do Partido dos Trabalhadores. Posso usá-lo agora,
Presidente?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pode usar, Deputada Professora Rosa Neide.
Tem V.Exa. a palavra pela Liderança do PT.
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Vou usar a metade e o
Deputado Waldenor vai completar o tempo na sequência.
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Sra. Presidente, demais Parlamentares, eu acho que chamar uma noite como esta de trágica para a
educação pública brasileira é pouco.
Eu quero, de forma muito serena, agradecer aos educadores e às educadoras que nos acompanham até
agora — tenho recebido inúmeras mensagens. Eu estou passando para eles sempre uma mensagem positiva de
que as coisas não acabam aqui. A nossa luta continua. Nós trabalhamos pela educação pública desde que nos
entendemos profissionais da educação. Então, todos nós que estamos aqui na defesa da educação
continuaremos esse trabalho.
A educação pública, com certeza, foi bastante golpeada. Apesar dos recursos a mais aprovados neste ano
para o FUNDEB, nós não teremos nenhum acréscimo de recursos para fazer a educação pública neste País. Tudo
o que foi aprovado antes da eleição agora foi retirado por esta Casa, pelos mesmos Deputados e Deputadas que
aprovaram a PEC que se tornou a Emenda Constitucional nº 108. Foi retirado, de forma cruel, tudo o que poderia
ajudar na reconstituição da educação pública no pós-pandemia. Não teremos nenhum recurso a mais para a
educação pública. Todos os cálculos que as universidades já fazem hoje à noite e também as equipes das nossas
entidades mostram que a educação pública perdeu todos os recursos a mais que foram colocados à disposição
para o ano de 2021.
Eu fico aqui a refletir, porque eu vejo muitos discursos sobre inovação, no sentido de que temos que inovar,
de que temos que atrair novos parceiros para a educação. Eu gostaria de ter muitos parceiros. Fui gestora da
educação por muito tempo, e sei que ter parceiros é muito bom. Mas nunca encontrei esses parceiros citados
aqui para ofertar algo para a educação. Todos querem vender algo. As pessoas vinham apresentar alguma coisa
para que a educação pagasse, mesmo aqueles parceiros citados aqui que já recebem dinheiro público. Eles vêm
oferecer algo que às vezes é até de boa qualidade, mas é para venda. E os parcos recursos públicos para os mais
de 40 milhões de estudantes brasileiros não nos permitem uma mesa farta com relação aos componentes da
educação, como aqui foi apresentado pela Deputada Clarissa, que já sonha com robótica, com mais tecnologia
nas escolas. Não vai haver dinheiro, Deputada, nem que aprovemos mais recursos. Não vai haver dinheiro. Os
Secretários Estaduais e Municipais, principalmente os dos Estados mais periféricos, vão ficar com menos recursos
do que o que têm recebido até a presente data. Nos próximos anos, precisaremos melhorar a estrutura das
escolas, inclusive em função da pandemia. Os recursos não estarão à disposição.
Eu fico observando quem fala de escola filantrópica, de escola confessional. Conheço excelentes escolas
confessionais, todas pagas. Qual é o jogo agora? Estão defendendo uma escola que já recebe mensalidade e
agora agrega mais um grupo de alunos com a parcela do FUNDEB. Ela tem uma sala de 30 alunos e coloca lá mais
10 alunos. Coloca os bolsistas, os pobres de melhor qualidade da escola pública, para atrair e dizer que aquela
escola é de qualidade. Coloca lá aqueles que jogam bem, que se saem bem nos esportes, que ganham medalhas,
que devem fazer parte de outro grupo de pessoas. Querem separá-los, tirá-los da escola pública, da periferia, de
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onde eu vim, de onde passei toda a minha vida estudantil. Nunca estive em outro lugar e não quero falar de
outro lugar também.
Eu já trabalhei em escola privada. Também é um lugar de fala que conheço muito bem. Sei qual é a
diferença. Sei quem vai para uma e quem vai para outra. Quem vai para a escola privada o faz porque a liberdade
democrática deste País permite essa escolha. Cada pai ou cada mãe que pode pagar pode escolher. Não há
problema. Não tenho problema com isso. O problema é a falta de dinheiro para os meninos e meninas das
periferias e das aldeias deste País, que não terão uma escola com a qualidade necessária para continuarem
estudando.
O que nós apreciamos hoje vai lá para o Senado. Espero que alguns pontos inconstitucionais que foram
votados aqui por aqueles que não entendem corretamente o valor dos profissionais da educação possam ser
melhorados, embora eu não tenha muita expectativa disso. Espero que os assessores daquela Casa já comecem
hoje a visualizar esses pontos e a dizer aos Senadores que nós aprovamos muitas coisas inconstitucionais. Se for
preciso, depois nós iremos à Justiça. Estão aqui os Deputados Alice, Waldenor, Pedro, Rogério, Pedro Cunha. Está
aqui todo mundo que gosta de escola pública. Nós vamos às últimas consequências para defender os professores
e as professoras do Brasil, bem como os estudantes brasileiros, que são mais de 40 milhões.
Por favor, permita-me conceder o resto do meu tempo para o Deputado Waldenor, grande parceiro da
educação pública.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Rosa Neide.
Tem a palavra o Deputado Waldenor Pereira, para complementar o tempo de Liderança.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Parabéns, Deputada Rosa, pelo
seu pronunciamento.
Os professores e profissionais de educação de todo o Brasil estão atônitos, estarrecidos, com o que
assistiram nesta noite, nesta sessão legislativa: um verdadeiro desmonte da educação pública brasileira. Esta
sessão será lembrada no futuro como a mais trágica sessão para a educação do nosso País.
A bem da verdade, a eleição de Bolsonaro representou a atração de uma pauta reacionária, autoritária e
conservadora para a política brasileira, uma pauta que retira direitos e afronta a democracia e a nossa soberania.
Ela toma a educação como alvo principal das suas agressões e dos seus ataques. O que nós vimos aqui hoje foi
um conluio de Parlamentares privatistas defendendo o desmonte da educação pública brasileira, drenando os
recursos públicos do FUNDEB para favorecer a iniciativa privada.
O FUNDEB é um marco na história da educação pública brasileira. Foi criado pelo Governo Lula, que teve
como Ministro o Fernando Haddad. Financia mais de 60% da educação básica pública no Brasil, envolve uma rede
de 50 milhões de estudantes e quase 3 milhões de professores e está sendo hoje golpeado pelo Parlamento
brasileiro, pela Câmara dos Deputados.
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Nós lamentamos muito que os nossos colegas tenham votado a favor dos destaques dessas emendas que
recuperam aquelas matérias que foram derrotadas quando da aprovação da Emenda Constitucional nº 108, de
2020. Nós lamentamos muito e queremos, em voz alta, com a cabeça erguida e altiva, dizer ao povo brasileiro,
especialmente aos profissionais de educação, aos professores, do nosso posicionamento firme e decidido a favor
da educação pública brasileira e contra a atitude desses Parlamentares que traíram a confiança dos profissionais
de educação e dos professores.
Nós vamos continuar na luta. Nós vamos continuar defendendo Paulo Freire, Florestan Fernandes e Anísio
Teixeira, que é o Patrono da Educação do meu Estado. Nós estamos realmente estarrecidos, atônitos, na noite de
hoje, com o comportamento dos nossos colegas, que, ao não aprovarem destaques, ao não cumprirem um
acordo que foi firmado com o Relator do projeto, desmontam a educação pública brasileira, naturalmente dando
curso a este processo de desmonte do Estado brasileiro que é capitaneado pelo Governo Bolsonaro.
Eu quero me dirigir, finalmente, à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação — CNTE, à União
Nacional dos Estudantes — UNE, à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas — UBES, ao Enfrente, à
Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do
Brasil — FASUBRA, à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior — ANDIFES
e a todas as entidades de representação da educação brasileira, que resistem bravamente a essas agressões, a
esses ataques capitaneados pelo Governo Bolsonaro, os quais recebem a adesão, infelizmente, de Parlamentares
que geralmente não fazem parte da base governista, mas que, nesta questão em particular, aderem ao Governo
Bolsonaro para destruir a educação básica pública do nosso País.
Registro nosso protesto e nosso lamento veementes e reafirmo nossa disposição de continuar na luta em
defesa da educação pública em nosso País.
Parabéns a todos os Parlamentares da bancada do Partido dos Trabalhadores e aos nossos assessores.
Como Coordenador do Núcleo de Educação do partido, eu quero parabenizar toda a companheirada,
Parlamentares e assessores, que lutaram bravamente em defesa da aprovação desta regulamentação. Fomos
traídos. Fomos traídos pela não confirmação do acordo firmado para a noite de hoje.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado.
Como orienta a Oposição, Deputado Idilvan Alencar?
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE) - Deputada Soraya, o Deputado Afonso Motta não está conseguindo
votar. Ele votou com o partido.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está registrado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está iniciada a votação.
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Ficam incluídos §§ 4º e 5º ao art. 43 do substitutivo ao Projeto de Lei
supracitado com a seguinte redação:
“Art. 43 (...)
(...)
§4º - Para a determinação do fator de ponderação relativo a disponibilidade
de recursos, a Lei deverá oferecer fatores diferenciados para as redes que
oferecerem aos seus alunos o ensino de novas tecnologias em sua grade curricular.
§5º - Entende-se por novas tecnologias o ensino de programação, robótica e
outras modalidades voltados para desenvolvimento de games, aplicativos,
modelagem e animação, dentre outros estabelecidos em regulamento específico
pelo poder executivo.”

A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Apreciaremos mais uma emenda e, ao final da

votação do FUNDEB, nós continuaremos a votação do projeto da bancada feminina que estava sobrestado.
Depois nós definiremos como vamos conduzir os próximos itens da pauta.
(Pausa prolongada.)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Nós esperaremos mais 5 minutos e encerraremos a
votação.
(Pausa prolongada.)
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Deputada Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputada Alice.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Eu queria registrar que o Deputado Márcio Jerry tentou votar em
duas votações pregressas, mas não conseguiu. Eu queria justificar: ele está acompanhando a sessão, está
presente nela.
O Deputado Rubens Pereira Júnior apresentou atestado médico. Ele está se submetendo a uma pequena
cirurgia.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Esperamos que ele esteja logo de volta, e bem.
Está registrado, Deputada.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Com certeza. Torcemos todos.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Vou encerrar a votação. (Pausa.)
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Está encerrada a votação. (Pausa.)
Resultado da votação:
SIM: 11;
NÃO: 365.
REJEITADA A EMENDA.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
(VIDE DOCUMENTO 04 DA 126ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Destaque de Bancada nº 1:

Requeiro, nos termos do Art. 161, parágrafo segundo, II, do RICD, destaque
da emenda de plenário n. 20 apresentada ao PL 4372/2020.
Perpétua Almeida, Líder do PCdoB
Para encaminhar o requerimento, tem a palavra a Deputada Perpétua Almeida. (Pausa.)
Orientação de bancada.
Como orienta o PT? (Pausa.)
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Eu sou a segunda inscrita, Deputada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Não consta a inscrição de V.Exa. Em segundo...
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Mas estou inscrita. Pode observar.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Não, Deputada Alice Portugal.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Sou a segunda inscrita.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Não, não há inscrição. Estou vendo aqui na tela.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Eu estou vendo aqui também, Deputada Soraya. Sou a segunda na
inscrição do destaque do PCdoB. Na ausência da primeira, fala a segunda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu vou pedir que chequem.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Estou, sim. Olhe aqui. (Pausa.)
V.Exa. não vai ver daí, mas estou inscrita. A primeira inscrita para o Destaque nº 1 é a Deputada Perpétua
Almeida, do PCdoB; a segunda sou eu, a Deputada Alice Portugal.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu estou pedindo que chequem, Deputada Alice, como
sempre fiz com relação a V.Exa., mesmo com problemas técnicos.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Eu não iria dizer isto se não fosse verdade, não é? V.Exa. sabe que é
assim que eu ajo.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Mas é que eu também sigo o sistema. O sistema está
aqui a postos. V.Exa. não consegue checar. Eu poderia até fotografar e mandar para V.Exa., mas nós confiamos na
palavra uma da outra. Eu estou pedindo que chequem.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Eu estou com o sistema na mão. Eu sou a segunda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como nós estamos perdendo tempo com esta discussão
de a Deputada estar inscrita ou não, concedo a palavra à Deputada Alice Portugal.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Sem revisão da oradora.) - Muito obrigada. Mas pode ter a confiança
de que eu estou inscrita.
O destaque objetiva garantir a fixação, até o dia 31 de dezembro de 2021, do piso salarial nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica. Também propõe que, até a legislação em apreciação ser
considerada vigente, o disposto na lei em vigor... Na regulamentação atual, cuja vigência está findando, consta o
piso, mas agora nós estamos regulamentando sem dar essa segurança da existência e da garantia do piso.
De acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 11.738, de 2008, o piso salarial dos professores — eu sou
uma das autoras — é reajustado pelo mesmo índice de variação do valor por aluno do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB. A conta é feita
pelo Poder Executivo, que divide o valor das receitas de Estados e Municípios pelo número de alunos
matriculados na educação básica.
A verdade é que este destaque, além de dar prazo para se fixar o piso, garante o regramento do piso atual
até que o novo seja regulamentado — é uma regulamentação própria. Portanto, é interessante que este
destaque seja aprovado. Na verdade, nós não podemos ignorar a necessidade e o compromisso de
regulamentação do piso salarial, que está previsto no art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal. Para nós, essa
é uma questão central e é um pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.
Na nossa opinião, o que foi aprovado até agora não dá uma clareza muito grande. Mesmo o destaque da
emenda de redação do Deputado Rigoni, aprovado algumas votações atrás, não garante, no texto da
regulamentação, a segurança do piso.
Em razão do exposto, bem como das inúmeras manifestações legítimas de segmentos da sociedade,
efetivamente, para nós, é necessário que conste da regulamentação do FUNDEB a segurança do piso. A lei do
atual FUNDEB, que se acaba com a nova regulamentação, define o reajuste do piso, mas a atual ainda não. Por
isso, é importante garantir que a definição do cálculo seja mantida até termos outra lei que venha a definir a nova
fórmula de cálculo.
Este destaque do PCdoB dá segurança e isonomia de tratamento ao piso, como foi dado na regulamentação
passada. Nós pedimos, encarecidamente, ao Relator que incorpore esta emenda, para diminuir danos. Contamos
com a defesa da Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, que foi Relatora da emenda do FUNDEB, e dos
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Líderes partidários, para que orientem a favor dessa segurança do piso salarial nacional do magistério, do
professorado brasileiro. Nós estamos tratando de piso, e não de teto. Isso é o mínimo necessário.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Muito obrigada, Deputada Alice Portugal.
A Deputada Alice fez uma pergunta de acolhimento ao Relator, mas vou conceder, primeiro, a palavra à
Deputada Professora Dorinha, que quer fazer a orientação de bancada pelo DEM.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra.
Presidente, logicamente, o Democratas não tem por que se opor ao destaque, até porque, na própria Emenda nº
108, nós asseguramos a manutenção do piso. Então, o piso está assegurado. Ele deve ser tratado numa lei
específica. Até conversava agora com a Deputada Alice — já conversei com a Consultoria também — sobre o fato
de que, em princípio, este destaque não seria necessário, porque isto já está assegurado na emenda
constitucional. O que acontece é que a atual lei do piso menciona a lei de regulamentação do FUNDEB.
Logicamente, como nós estamos votando uma nova lei de regulamentação, o piso terá de ser atualizado
conforme a nova legislação.
Mas é óbvio que o Democratas não é contrário ao destaque, até porque a defesa do piso é um princípio,
mesmo entendendo que este destaque não seria necessário. Nós já temos tratados na Constituição o direito e a
presença da lei do piso, que é uma lei específica. É nela que está o regramento, o que inclusive nós vamos ter que
enfrentar, porque ela faz menção, sim, à lei de regulamentação do FUNDEB. Essa é a orientação da própria
Consultoria.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Professora Dorinha.
Tem a palavra o Deputado Felipe Rigoni.
O SR. FELIPE RIGONI (PSB - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Quero só reforçar o que a Deputada
Dorinha disse. De fato, trata-se de uma intenção muito importante. A Constituição já garante o piso, desde que
aprovamos a Emenda nº 108, mas será preciso, como a Deputada Dorinha bem disse, um complemento, porque a
lei atual do piso cita a lei atual do FUNDEB, e nós estamos fazendo uma nova lei de regulamentação do FUNDEB.
Então, para garantir o piso da forma como ele está previsto atualmente, quando esta lei que estamos aprovando
hoje for sancionada, vamos precisar atualizar a Lei do Piso com o número desta nova lei de regulamentação do
FUNDEB, justamente para garantir que o piso se mantenha com a fórmula que tem atualmente.
Queria apenas reforçar esse ponto e, naturalmente, pedir aos nossos colegas, especialmente aos Líderes, e
ao próprio Governo apoiamento para este destaque.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Tem a palavra o Deputado Capitão Alberto Neto.
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O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente,
primeiro, o Governo rejeita o destaque, acha que ele não é necessário, já que a alteração vai constar da Lei do
Piso.
Queria deixar claro que esta é uma noite muito importante para a educação brasileira, é uma noite
importante para o nosso País. Discussões pequenas não podem tirar o brilho desta noite. Nós votamos a nova lei
que regulamenta o FUNDEB, fundo que aumentou recursos para a educação, que priorizou a educação básica, a
educação infantil, a primeira infância.
Na minha cidade, Deputada Soraya Santos, não há creche para crianças de zero a 3 anos. Não há nenhuma
creche! Nós praticamente não trabalhamos a primeira infância. E agora nós podemos trabalhar isso, temos
recursos para isso.
Nós aprovamos uma lei que inclui novos profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, técnicos, que
fazem parte do mecanismo da educação, que é importante. Nós criamos o valor aluno-referência — VAR, que vai
focar na qualidade ensino, principalmente para quem mais precisa, quem está numa situação vulnerável, quem
precisa de ajuda.
Por muitos anos, o Governo maquiou os resultados da educação. Nós evoluímos, nós aumentamos o tempo
de ensino no Brasil, de 2016 a 2018, em 9 anos. Mas nós não tivemos resultado disso na economia, no
melhoramento da produtividade, como citei anteriormente, diferentemente de países como os da Ásia, que
aumentaram até menos o tempo de ensino, mas alcançaram aumento na qualidade de vida e na produtividade.
Como Einstein dizia: "Loucura é querer fazer as mesmas coisas esperando novos resultados".
Diante disso, a nova lei que regulamenta o FUNDEB avança principalmente nestes pontos: aumento de
recursos, criação de metas, VAR, inclusão de novos profissionais e priorização da qualidade do ensino, não mais
da quantidade. Ganha o professor, ganha o aluno.
O Governo Bolsonaro está de parabéns. Este Congresso fez um grande trabalho. Parabéns, Dorinha!
Parabéns, Deputado Rigoni, pelo excelente trabalho realizado, pelo excelente texto. As diferenças desta noite
serão resolvidas ainda no Senado ou quando o texto voltar, mas avançamos. O Governo vem avançando, e o
compromisso com este Parlamento é, sim, com a educação do Brasil.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Orientação de bancada.
Como orienta o PT, Deputada Professora Rosa Neide?
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Quem vai orientar o PT é o Deputado Rogério Correia,
Deputada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PT, Deputado Rogério Correia?
O SR. ROGÉRIO CORREIA (PT - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Deputada Soraya Santos,
agradeço à Deputada Professora Rosa Neide por nos permitir fazer o encaminhamento.
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É claro que somos favoráveis à emenda. Nesta noite, esta emenda que o PCdoB apresenta pode nos salvar
um pouco do desastre a que me referi, que foi a posição do Governo Bolsonaro, que faz um verdadeiro
estelionato eleitoral. A PEC do novo FUNDEB foi, claro, um tremendo avanço, mas hoje, infelizmente, houve um
retrocesso, com ação decisiva do Governo Bolsonaro. Portanto, agora é fundamental pelo menos assegurar um
prazo para o estabelecimento do piso e garantir sua execução, até para que os profissionais da educação pelo
Brasil afora se sintam mais tranquilos em relação a isso.
Então, pedimos que a emenda seja aprovada, porque, como isso já está estabelecido na emenda
constitucional, é preciso que agora, na lei da regulamentação, essa garantia seja dada. A Deputada Professora
Dorinha e também o Relator se mostraram favoráveis.
Mais uma vez, o Governo Bolsonaro é contra. Na verdade, ele é contra o novo FUNDEB, ele foi contra o
novo FUNDEB...
(Desligamento automático do microfone.)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Rogério Correia.
Como orienta o PSL?
O SR. GENERAL PETERNELLI (Bloco/PSL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSL entende que o
salário do professor é fundamental e orienta até que, numa oportunidade, estabeleça-se que o piso seja
acrescido, para cada professor, de um valor que tenha por base o IDEB dos alunos daquele profissional. Isso
buscaria exatamente verificar qual é o rendimento de cada professor.
Pelo que foi exposto pelas atividades, o PSL orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o MDB, Deputado Filippelli? (Pausa.)
Como orienta o Republicanos, Deputado Luizão?
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, hoje
nós já temos uma lei do FUNDEB. Entendemos que, com essa nova regulamentação, vamos ter que enfrentar
esse problema mais cedo ou mais tarde. Com esta emenda, nós estamos estabelecendo um período até o final de
2021 para fazer isso.
Há uma orientação do Governo de votar "não", mas como há muitos Deputados no partido ligados aos
professores, a entidades do magistério, vou liberar a bancada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSDB, Deputado Cássio?
O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, agradeço a
generosa lembrança do meu pai.
O Brasil é um país que não cumpre o teto constitucional para os supersalários, e há autoridade que recebe
30, 40, 50, 100 mil reais. Existe um teto constitucional de 39 mil reais, que não é cumprido, e não conseguimos
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fazer com que haja essa correção óbvia e evidente. Então, há supersalários para autoridades, e há uma
dificuldade imensa de valorizar o professor por meio do cumprimento de um piso.
Lamento a posição do Governo de se colocar contra este destaque, que nada mais traz do que uma atenção
maior, para que nós regulamentemos esse piso nacional até o final de 2021.
Compreendendo a necessidade de valorizar o professor, o PSDB orienta "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Pedro. Quando se fala de
educação, de certos temas, acabamos vendo que essas teses estão arraigadas nas gerações.
Como orienta o PSB?
O SR. BIRA DO PINDARÉ (PSB - MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, é evidente que
somos favoráveis a este destaque, que garante o mínimo, que é o piso. Embora isso já esteja previsto na norma
constitucional, nada impede que seja prevista também na regulamentação a fixação de um prazo para garantir a
aprovação do valor do piso nacional do magistério no Brasil. É fundamental isso.
Quero lamentar mais uma vez o que aconteceu aqui nesta noite. O que nós vimos aqui hoje é que, na maior
cara dura, meteram a mão no dinheiro público para colocá-lo no setor privado. Foi isso que aconteceu aqui nesta
noite com a aprovação desta regulamentação.
É evidente que não vamos parar por aqui. Vamos seguir lutando.
O PSB orienta favoravelmente a este destaque, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PDT, Deputado Idilvan Alencar?
O SR. IDILVAN ALENCAR (PDT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidenta Deputada Soraya, a Lei
nº 11.494, de 2007, que regulamenta o FUNDEB, fez referência ao piso. Então, acho que traz coerência e
segurança jurídica essa emenda do PCdoB. Eu acho que ela faz bem como garantia, quando nós já estamos tão
desconfiados com essas mudanças ruins para a educação.
O PDT vota "sim" ao destaque, e a Oposição também vota "sim".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado.
Como orienta o Solidariedade? (Pausa.)
Como orienta o Podemos?
O SR. LÉO MORAES (PODE - RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Podemos, Presidente, vota "sim",
acompanhando o destaque. Parabenizamos os responsáveis pela iniciativa!
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o PSOL?
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - O Deputado Ivan Valente vai orientar, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Tem a palavra o Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, primeiro eu queria
colocar que a educação pública nesta noite está de luto. Educadoras e educadores do Brasil foram
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miseravelmente traídos pela maioria parlamentar. O Relator era promissor, mas foi desmoralizado, não terá
condições de enfrentar uma assembleia de professores. A Deputada Professora Dorinha, que tem um imenso
capital político, ficou constrangida neste dia, porque ela foi a autora da PEC, que foi traída, que foi desmontada,
que foi desmoralizada.
O que nós fizemos hoje é um escárnio, uma vergonha, um golpe, um estelionato eleitoral, a grande traição.
Não há novos recursos para a educação. Há uma vampirização dos recursos públicos para o setor privado.
O que nós vimos aqui é que há gente que quer defender voucher para o cidadão. Essas pessoas não sabem
que cidadão é diferente de consumidor. Elas não conhecem uma escola pública, a condição de miserabilidade da
população e dos professores e professoras brasileiras.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputado Ivan Valente, como orienta o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP) - Vergonha nacional! Luto dos educadores! Traição da Câmara dos
Deputados nesta noite!
Nosso repúdio a toda essa farsa que foi montada pelo Governo Bolsonaro e seus seguidores.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Ivan Valente.
Como orienta o PROS? (Pausa.)
Como orienta o PSC? (Pausa.)
Como orienta o PCdoB, Deputada Alice Portugal?
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada Soraya Santos, eu
fico feliz porque estamos crescendo para a manutenção do conteúdo da lei vigente. O que queremos é que
continue a se considerar a lei de regulamentação atualmente vigente para o piso e para essa modalidade de
construção do piso até que a nova regulamentação específica entre em vigor. Então, na verdade, trata-se de
buscar segurança jurídica.
Poderíamos até dizer que a emenda é uma redundância, mas que não se constitui em um abuso de
conteúdo, porque garante esse grande atributo de direito pensado desde o Império. Pedro II, um imperador
esclarecido, foi o primeiro a falar sobre um piso nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Alice.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Esta é a hora de reafirmarmos o piso e de não permitirmos que ele
escorra pelos dedos, em defesa do magistério brasileiro. Vamos dar garantia ao piso salarial nesta
regulamentação como...
(Desligamento automático do microfone.)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O PCdoB orienta o voto "sim".
Como orienta o Cidadania, Deputada Paula Belmonte?
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A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente, o Cidadania
entende que a educação é a luz para a mudança do nosso Brasil, e quem traz educação para as nossas crianças e
para os nossos jovens é o professor.
Por isso, o Cidadania orienta o voto "sim", para que possamos regulamentar este ponto, como foi falado
aqui. Isso já existe no FUNDEB, mas precisamos de segurança jurídica para que possamos ter esse piso nacional
do nosso magistério.
Outra coisa que quero deixar registrada é que hoje é um dia de mudança na educação do Brasil, uma
mudança que traz as nossas crianças à primeira infância e os jovens à oportunidade da educação profissional. Nós
vamos ter uma mudança econômica, porque isso vai trazer produtividade. A nossa educação vai ter qualidade, o
que, com certeza, vai trazer mais prosperidade. Eu vejo muitos falando da pobreza, mas poucos falam que é
possível mudar esse estado através da educação.
Estou muito grata. Este é um dia muito feliz.
Quero parabenizar, mais uma vez, a Deputada Professora Dorinha e o Deputado Felipe Rigoni.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Paula Belmonte.
Como orienta o NOVO, Deputado Tiago Mitraud? (Pausa.)
Como orienta o NOVO, Deputado Marcel van Hattem?
O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, quero
saudá-la pela condução dos trabalhos desde a manhã. Inclusive, compartilhamos a Presidência durante os Breves
Comunicados. V.Exa. passou por um dia de votações dos projetos das mulheres e segue firme até esta hora da
noite. Como deve ser, a Câmara está trabalhando a todo vapor.
O NOVO orienta "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Marcel.
Como orienta o Patriota? (Pausa.)
Como orienta o PV, Deputado Enrico Misasi?
O SR. ENRICO MISASI (PV - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PV encaminha o voto "sim",
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta a REDE?
A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - A REDE vai orientar o voto
"sim", acompanhar a emenda do PCdoB.
Quero dizer que precisamos de uma segurança. Hoje o dia realmente foi, pasmem, de retrocesso. A redação
de um relatório que foi bem trabalhado pelo Deputado Felipe Rigoni infelizmente foi mudada de uma forma
agressiva, e nós temos que nos segurar. Então, este destaque vem dar uma segurança a mais em relação à
garantia desse recurso, o piso dos professores.
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A REDE vai orientar o voto "sim" à emenda.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta a Maioria? (Pausa.)
Como orienta a Minoria?
A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT) - Quem vai orientar pela Minoria é a Deputada Maria do
Rosário.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Tem a palavra a Deputada Maria do Rosário.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, Srs.
Parlamentares, senhoras e senhores, a Minoria vota "sim", porque, se aprovarmos esta matéria, pelo menos
conseguiremos preservar o piso salarial dos educadores e das educadoras, dos profissionais da educação.
É lamentável o que nós estamos vivendo. É lamentável porque a maioria do povo brasileiro está sendo
prejudicada nesta votação; é lamentável porque, ao regulamentar o FUNDEB, estaremos descaracterizando
aquilo que foi aprovado em agosto.
Alguns ainda votam disfarçando. Falam sobre outros assuntos, mas votam "não", contra a proposta do
PCdoB, a proposta da Minoria, a proposta que foi apresentada aqui agora, que nós estamos votando. Estão
votando contra os educadores e educadoras do Brasil e contra 40 milhões de estudantes.
Nós votamos a favor de 40 milhões de estudantes e, como disse a Deputada Professora Rosa Neide, iremos
até as últimas consequências para defender que recurso público para a educação é para a escola pública.
Na creche, é diferente. Nós temos conveniamento na creche para cumprir metas do Plano Nacional de
Educação. Mas no ensino médio, senhoras e senhores? Ora, o Sistema S não precisa desses recursos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Maria do Rosário.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) - Muito obrigada, Sra. Presidente.
Esta é uma noite trágica para o Brasil e para a educação.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Como orienta o Governo? (Pausa.)
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF) - Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O Governo já orientou.
Tem a palavra o Deputado Tadeu Filippelli.
O SR. TADEU FILIPPELLI (MDB - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, tendo em vista as
ponderações do Relator Felipe Rigoni e de outros Líderes, consideramos que esta emenda é redundante.
Portanto, o MDB encaminha o voto "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O MDB encaminha o voto "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está aberta a votação.
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Inclua-se onde couber no texto do substitutivo do Projeto de Lei nº 4.372, de
2020, a seguinte redação:
“Art. ... O Poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de dezembro de
2021, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público
da educação básica. Parágrafo único. Até que a legislação disposta no caput entre
em vigor, considerar-se-á vigente o disposto na Lei nº 11.738, de 16 de julho de
2008.”
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - A Deputada Maria do Rosário estava

complementando a sua fala e, para adiantarmos a votação, terminou exatamente no tempo. Indago se S.Exa.
quer, enquanto estamos no processo de votação, mais 1 minuto.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Obrigada, Presidenta. Eu fico
satisfeita por V.Exa. me possibilitar fazer esta argumentação.
Ao aprovarmos agora esta proposta apresentada pelo PCdoB, que a Minoria abraça totalmente, nós
estaremos preservando a garantia jurídica, garantindo juridicamente segurança para os educadores e as
educadoras. Mas a perda que nós estamos observando aqui é geral, porque a opção por os recursos públicos não
serem exclusivamente colocados para a educação pública diminui os recursos que chegam às escolas de todo o
Brasil, os recursos para os estudantes que mais precisam.
Aliás, estamos perdendo o momento de valorizar a escola pública quando muitas famílias estão, inclusive,
matriculando os seus filhos e filhas nas escolas públicas pelo desemprego que estão vivenciando. Nós não vamos
suprir essas vagas na educação privada. A educação privada tem seu papel, e os pais que têm filhos na educação
particular têm a possibilidade de abatimento no Imposto de Renda, entre uma série de possibilidades. As escolas
filantrópicas não pagam tributos — elas têm benefícios fiscais, que nós sempre apoiamos. Aliás, nós sempre
apoiaremos conveniamentos vários, mas não neste sentido.
A retirada de recurso, que se destina exclusivamente à escola pública para a educação particular, Sra.
Presidenta, está prejudicando não só milhares de professoras e de professores, trabalhadores na educação, mas
também, agora, psicólogos e assistentes sociais, além de 40 milhões de estudantes.
Portanto, nossa indignação, neste momento.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Registrada a indignação de V.Exa., Deputada.
Tem a palavra o Deputado Tiago Mitraud.
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, eu queria apenas
fazer um registro.

372 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

A Esquerda passou as últimas 5 ou 6 horas atacando o Deputado Felipe Rigoni, Relator do PL, dizendo que
ele tinha quebrado um acordo, quando, pelo que eu entendi e pelo que a própria Esquerda disse, o acordo teria
sido o seguinte: o Deputado Felipe Rigoni faria as alterações no relatório, em troca de a Esquerda não apresentar
destaques. Não foi feito acordo em relação aos destaques do Governo, do NOVO ou de outros partidos: foi feito
um acordo em relação aos destaques da Esquerda.
Ora, o que estamos votando neste momento? Nós estamos votando um destaque do PCdoB que os
partidos de oposição disseram que não iriam fazer. Isso mostra, enfim, a hipocrisia, a falta de honestidade e a
quebra de acordo dos partidos de oposição com o Deputado Felipe Rigoni.
O SR. ENIO VERRI (PT - PR) - Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado Enio Verri. (Pausa.)
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - (Falha na transmissão) é mais inteligente que isso.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Sâmia, por favor, o Deputado Enio Verri está
com a palavra. (Pausa.)
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Sra. Presidente, eu solicito...
O SR. ENIO VERRI (PT - PR) - Eu quero que minha palavra seja garantida, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Alice Portugal, eu gostaria que V.Exas., que
têm o microfone aberto, garantissem a palavra aos Deputados que estão esperando pacientemente para falar.
Deputado Enio Verri, eu vou restituir o tempo a V.Exa.
O SR. ENIO VERRI (PT - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Presidente.
Eu só queria manifestar o seguinte. O Deputado que me antecedeu falou sobre acordos. Durante a tarde
toda, eu conversei com um Deputado do seu partido sobre o projeto de lei das startups. Ele, que é uma pessoa
séria, muito elegante, fechou um acordo conosco em relação a cinco pontos. Isso quer dizer que há um acordo
que ele fechou conosco, com os partidos de oposição. Ele falou isso conosco, concordou, e nós tivemos um bom
diálogo.
Isso quer dizer que, se nós levarmos à votação — é claro que nós perdemos a confiança na construção do
acordo —, não haverá apoio do outro lado. Assim, o próprio Deputado do NOVO, ao dizer o que disse há pouco,
fragiliza muito as relações e a construção de acordos futuros. Quem disse isso foi um Deputado do NOVO, em
relação ao acordo que eu estou construindo, com muita transparência, com outro Deputado do NOVO, um
acordo que é público. Diante disso, parece-me que isso dificulta a construção, a partir da sua manifestação, de
acordos futuros. Eu quero, em nome do Partido dos Trabalhadores, deixar isso claro.
Por fim, eu quero fazer um apelo, Presidenta. Como este é o último ponto da pauta, peço que encerremos a
sessão, afinal de contas já são quase 24 horas, nós estamos aqui há mais de 12 horas, e há limites.
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Portanto, em nome da bancada do PT, eu faço um apelo para que, ao terminar a pauta que nós já
discutimos e votamos, com todas as nossas divergências, encerremos a sessão, para que cada um possa
descansar e lamber as feridas.
Muito obrigado pela oportunidade, Presidenta.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Presidente, V.Exa. pode me conceder 1 minutinho?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Só um momentinho, Deputado Paulo Ganime.
Deputado Enio Verri, na pauta da manhã, nós sobrestamos um projeto da bancada feminina para que
pudéssemos começar, pontualmente, a votação do FUNDEB. Assim, eu gostaria de fazer uma ponderação a V.Exa.
Na verdade, resta um projeto, de autoria da Deputada Luizianne Lins, e até a bancada está pedindo que seja
retirado neste momento, justamente para otimizar este processo. V.Exa. sabe o respeito que tem porque, em
todos os acordos firmados, V.Exa. é um homem de posição. Nós precisamos construir o projeto da bancada
feminina, que está sobrestado.
Com relação ao projeto das startups, que também está pactuado na Mesa como um acordo, depois nós
voltaremos à sua discussão, para sabermos se vamos avançar ou não.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF) - Deputada Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Só um momentinho, Deputada Erika.
Deputada Sâmia, eu insisto que respeitemos e asseguremos a palavra aos oradores. Este aqui é o espaço
onde os microfones dos Líderes são liberados.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Sra. Presidente, eu só estou anunciando que nós não temos acordo
em relação ao projeto das startups.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está bem. Eu só estou esperando responder ao
Deputado Enio Verri. Eu acho que um Líder deve respeitar...
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Isso não faz parte da discussão da sessão de hoje, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Sâmia, eu só estou dizendo que um Líder
deve respeitar a fala do outro.
Deputado Enio, eu vou devolver a palavra a V.Exa.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - V.Exa., como Presidente, deveria ser mais equânime no tratamento
entre as bancadas. Desculpe-me a sinceridade, mas eu gostaria que V.Exa. tivesse a mesma firmeza com todos os
Líderes presentes.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está bem. Está registrada a sua avaliação, Deputada.
Primeiro, ouviremos a conclusão da fala do Deputado Enio Verri.
O SR. ENIO VERRI (PT - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, eu vou encerrar minha
fala aproveitando esta oportunidade que V.Exa. me deu.
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Eu respeito muito a Deputada Erika Kokay, que deve estar no plenário. Se a Deputada manteve este acordo,
eu vou respeitá-lo. No entanto, quero dizer publicamente a S.Exa. que este é o último ponto das mulheres, e o
Partido dos Trabalhadores retira qualquer possibilidade de votar, além da pauta das mulheres — neste caso, a
Coordenadora é a Deputada Erika —, qualquer outro tipo de pauta no dia de hoje.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Erika Kokay, V.Exa. tem a palavra, para
concluir este tema da bancada feminina, por gentileza.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Na verdade, Deputada Soraya, esta é
realmente uma noite muito trágica. Há um projeto, oriundo da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, que já esteve na pauta, foi sobrestado, voltou. Trata-se de um projeto em relação ao qual havia o
compromisso da Presidência da Casa de votar ainda no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O projeto
versa sobre o Guia dos Intérpretes. Aliás, os intérpretes têm uma expectativa muito grande em relação a este
assunto.
O projeto já está acordado, foi construído com grande parte dos Parlamentares, e nós gostaríamos de
apreciar ainda esta proposição e analisar a discussão acerca do projeto. Nós temos que ter o cuidado de
preservar o PLP, outro projeto das mulheres, que trata das transferências voluntárias.
Portanto, eu faço este apelo, reiterando que é muito trágico o dia de hoje.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Está claro para o Deputado Enio que S.Exa. responderia
em nome do PT.
Tem a palavra a Deputada Alice Portugal. (Pausa.)
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM) - Presidente, gostaria de registrar a posição do
Governo.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Só um minutinho, Deputado.
Tem a palavra a Deputada Alice Portugal.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada, enquanto esta
votação transcorre, eu quero agradecer, inclusive, aos Líderes que aquiesceram e não ideologizaram esta
questão, que, de fato, é técnica. Trata-se de uma citação na atual regulamentação sobre o piso salarial.
Eu pediria a V.Exa., Sra. Presidente, por gentileza, já que nenhum Deputado ouviu da nossa boca nenhum
tipo de agressão, nenhum tipo de denominação desonrosa a qualquer Deputado ou a qualquer colega, que
fizesse retirar das notas taquigráficas as palavras proferidas pelo representante do Partido Novo, que nos chamou
de hipócritas, por causa de um destaque que não fere o relatório do Deputado Rigoni, um destaque de natureza
técnica, para a garantia jurídica do piso.
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Portanto, peço a V.Exa. a gentileza de que sejam retiradas estas palavras das notas taquigráficas, para que
não se solicite um debate mais pormenorizado do que significa conceituar o outro.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu acolho o seu protesto, Deputada Alice Portugal, mas
vou submetê-lo ao Deputado Rodrigo Maia, para futura decisão.
Tem a palavra a Deputada Sâmia Bomfim. (Pausa.)
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - É porque é V.Exa. que está na Presidência. É a V.Exa. que eu estou
pedindo, e foi V.Exa. quem testemunhou.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu sei, Deputada. A competência é do Presidente da
Câmara.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Eu não sou hipócrita, Deputada Soraya.
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Se puderem retirar todas as ofensas que foram proferidas ao Relator
hoje...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Por gentileza, Deputado Tiago, eu peço que
respeitemos a palavra dos oradores.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - O senhor indique uma ofensa que eu tenha proferido que não seja
opinião política de alto nível.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu estou pedindo a V.Exas. que esperem, por favor, o
encaminhamento.
Tem a palavra a Deputada Sâmia Bomfim.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Obrigada, Presidente.
O que eu dizia é que nós não temos acordo para pautar este projeto das startups no dia de hoje. Não vemos
o menor problema em, depois, avançar para uma temática que diga respeito ao projeto da Deputada Luizianne
Lins, da bancada feminina. No entanto, no caso deste projeto das startups, de fato, nós não conseguimos fazê-lo,
porque o texto é muito ruim, na medida em que retrocede em muitos aspectos da legislação trabalhista.
Sinceramente, não há nenhum motivo, depois de tudo o que aconteceu na noite de hoje, para nós fazermos
qualquer esforço para aprovar um projeto como este. Não se tem palavra neste espaço, e só se visa dificultar
ainda mais a vida da população brasileira. Nós não temos acordo. Nós apresentamos o kit obstrução e assim
vamos seguir.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Tem a palavra o Deputado Vinicius Poit; em seguida, o
Governo.
O SR. VINICIUS POIT (NOVO - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Presidente.
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Eu entendo que o dia de hoje não saiu como nós imaginávamos. Nós debatemos diversos assuntos, mas
seria preciso separarmos os assuntos. Este é o apelo que eu faço ao Líder Enio Verri, à Líder Sâmia Bomfim e aos
Deputados Orlando Silva, Wolney Queiroz e Alessandro Molon.
Nós trabalhamos o dia inteiro falando de startups. A Líder Sâmia recebeu. Aliás, a questão trabalhista é
fruto do acordo que nós propusemos e fechamos com o PSOL, o PT, o PCdoB, o PDT e o PSB. Compraram o
desafio político de conversar com o Governo e de retirar toda a questão trabalhista citada pela Líder Sâmia.
Trata-se, realmente, de uma situação polêmica. Foi fechado o acordo de retirarmos, inclusive acatando emendas
dos partidos citados, para atender a este pedido e fazer o acordo de não haver obstrução e enfrentar a pauta,
mesmo com os destaques e outras desavenças em relação à pauta do projeto das startups.
Diante disso, eu gostaria de fazer este último apelo. Neste momento, seria interessante separarmos os
assuntos e valorizarmos o trabalho tão duro que fizemos, durante o dia, com todas as assessorias.
Para concluir, Sra. Presidente, quero agradecer aos assessores: à Eneida, do PT; ao André, do PSB; ao
Thiago, do PDT; ao Rubinho, do PCdoB; à Camila, do PSOL. Eu fiz questão de falar pessoalmente com cada
assessor para entender as dificuldades, sempre com o diálogo e o espírito de construção que temos para cumprir
o acordo.
Depois do que aconteceu aqui, eu falei com o Líder Ricardo Barros, com a SEGOV, com todo mundo. Eu
disse: "É o seguinte, não vai haver destaque em nada". Eu fiz um acordo aqui. Não podemos mais ter conflitos.
Precisamos ter foco na solução. Eu tenho o compromisso por parte do Governo, também.
Eu queria deixar ratificado que é uma pena não avançarmos numa pauta tão importante como esta, em
relação à qual há acordo, uma pauta que vai ajudar a gerar mais emprego e renda para os brasileiros.
Fica meu apelo principalmente ao Líder Enio Verri, que foi muito compreensivo ao dialogar bastante
conosco durante o dia.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu vou passar a palavra ao Deputado Capitão Alberto
Neto e encerrar esta votação, para avançarmos na pauta.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Sra. Presidente, eu estava aqui, parado, quando o Deputado Vinicius
Poit estava ao lado de V.Exa., pedindo a palavra. Ele já falou e já desceu...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Então, eu vou passar a palavra ao Deputado Capitão
Alberto Neto e, em seguida, V.Exa. fala. Nós precisamos encerrar a votação.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Obrigado, Presidente.
O SR. CAPITÃO ALBERTO NETO (REPUBLICANOS - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra.
Presidente, quero deixar claro que o Governo não é contra o piso, é somente porque a emenda é equivocada. A
lei do piso é que se refere ao FUNDEB, e a própria atualização do FUNDEB é um recurso menor. Portanto, esta
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emenda não faz sentido algum. Eu gostaria de deixar claro que isso não vai mudar nada no texto. É somente uma
questão técnica mesmo.
O Governo quer avançar nas pautas, tem um acordo com a Oposição quanto ao novo projeto da lei de
intérpretes, em que temos que avançar. Deixo aqui nossa posição sobre as startups. Nós vivemos um momento
difícil e precisamos retomar a economia do País. Ser contra a modernização econômica de novas empresas é ser
contra o País! Nós avançamos muito. Portanto, vamos baixar os ânimos!
Apesar de algumas diferenças, eu citei o quanto nós avançamos na educação neste ano com o novo
FUNDEB.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado.
Tem a palavra o Deputado Paulo Ganime e, logo em seguida, eu vou encerrar a votação.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Presidente.
Eu queria me dirigir aos Líderes, em especial ao Líder Enio Verri, com quem tenho uma ótima relação desde
a CFT, no ano passado; à Deputada e Líder Sâmia Bomfim; à Líder Perpétua Almeida e até à Deputada Alice
Portugal, que hoje está conduzindo os trabalhos do PCdoB, para dizer que é muito importante avançarmos nestas
pautas.
O NOVO já foi, diversas vezes, acusado aqui de várias coisas, além de ter sido ofendido e chamado de
racista, de machista, em vários temas contra a educação. Nós respeitamos isso, pois trata-se de um debate de
ideias, de um debate ideológico, muitas vezes acalorado, por conta da matéria. Às vezes, é desnecessário, sim,
mas é um tema específico. No entanto, nem por isso, nós tratamos de forma desrespeitosa os acordos e os
outros temas que foram votados em seguida.
Eu e a Deputada Erika Kokay temos conversado muito sobre esta pauta de LIBRAS. Nós discordamos em
alguns pontos. Ela avançou muito no tema. Nós temos acordos que foram firmados, mas eu acho que não faz
sentido esses acordos serem desfeitos por causa de divergências, ou discursos que são parte da política.
Por isso, faço um apelo aos Deputados e aos Líderes para que...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputado, nós precisamos encerrar, para avançarmos.
O SR. PAULO GANIME (NOVO - RJ) - Vou encerrar, Sra. Presidente, minha fala, por favor.
Nós não estamos aqui para divergir, mas para convergir. Trata-se de uma pauta que foi acordada com o
Deputado Vinicius Poit, que conseguiu mudar o texto para, assim, fazer os acordos necessários.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Ganime.
Está encerrada a votação. (Pausa.)
Resultado da votação:
SIM: 205;
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NÃO: 198.
APROVADA A EMENDA.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
(VIDE DOCUMENTO 05 DA 126ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Obrigada, senhores!
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação as Emendas de Redação nºs 1 e 2.
EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1
Dê-se ao art. 26, inciso II, da Subemenda Substitutiva Global em epígrafe a
seguinte redação:
“Art. 26……....…………………………………………………….......................
....................................................................................................
II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos termos do art. 61
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e todos os demais profissionais em
efetivo exercício nas redes escolares de educação básica nas áreas pedagógica,
técnica, administrativa, bem como aqueles integrantes de equipes multiprofissionais,
nos termos da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, incluídos os terceirizados e
os das instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
conveniadas com o Poder Público.
.......................................................................................” (NR).”
EMENDA DE REDAÇÃO Nº 2
Dê-se ao art. 26, parágrafo único, inciso II, da Subemenda Substitutiva Global
em epígrafe, a seguinte redação
“Art. 26............................................................
........................................................................
........................................................................
II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos termos do art. 61
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
a) todos os demais profissionais em efetivo exercício nas redes escolares de
educação básica nas áreas pedagógica, técnica, administrativa;

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 379

b) aqueles integrantes de equipes multiprofissionais, nos termos da Lei nº
13.935, de 11 de dezembro de 2019, incluídos os terceirizados e os das instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o
Poder Público.
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADAS.
Em votação a redação final.
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:
(VIDE DOCUMENTO 06 DA 126ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como
se acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
FORAM APRESENTADAS À MESA AS SEGUINTES DECLARAÇÕES ESCRITAS DE VOTOS
(VIDE DOCUMENTO 07 DA 126ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
Deputada Professora Dorinha, vamos dar continuidade ao projeto que estava na pauta feminina. Nossa
Relatora, a Deputada Tereza Nelma, já está a postos.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) – Próximo item.

PROJETO DE LEI Nº 9.382, DE 2017
(DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 9.382-A, de 2017, que dispõe
sobre o exercício profissional e condições de trabalho do profissional tradutor, guiaintérprete e intérprete de LIBRAS, revogando a Lei nº 12.319, de 1º de setembro de
2010; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação, com Substitutivo (Relatora: Deputada Professora Marcivania).
Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Há requerimento sobre a mesa.
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Indago ao Partido Novo se há acordo para a retirada de pauta do requerimento.
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidenta Soraya, eu havia
conversado aqui no plenário com a Deputada Erika Kokay, o Deputado Vinicius Poit, Relator do marco das
startups, ao longo do dia, e com inúmeros Líderes da Oposição que ele mencionou. O acordo que nós fizemos foi
que o Partido Novo não obstruiria este projeto da regulamentação da profissão de intérprete, ao qual nós somos
contrários. Em troca, nós votaríamos, também sem obstrução, o PL do marco das startups.
Portanto, a pergunta que eu faço é se este acordo está de pé. Do nosso lado, nós retiraremos a obstrução
deste projeto, caso votemos o marco das startups. Caso nós não votemos o marco das startups hoje e não haja a
compreensão de todos, nós manteremos obstrução em relação à regulamentação da profissão de intérprete.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu quero tentar acalmar...
O SR. ENIO VERRI (PT - PR) - Sra. Presidente Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado Enio Verri.
O SR. ENIO VERRI (PT - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Partido dos Trabalhadores, ouvindo a
Deputada Erika Kokay, encerra a pauta na questão das mulheres, conforme solicitado por V.Exa. Nós entendemos
que não há condições para discutirmos hoje a pauta das startups.
Esta é a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Presidente, o PSOL...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputado, eu vou tomar uma decisão. Já que o NOVO
não retira, e foi um pedido de acordo desde a manhã, nós vamos votar o requerimento de retirada. Logo em
seguida, nós vamos enfrentar as duas votações em processo nominal.
Orientação de bancadas.
Como orienta o PT? (Pausa.)
O SR. VINICIUS POIT (NOVO - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, eu queria propor o
seguinte. Eu estava conversando com meu colega Tiago aqui, e, em nome dos bons trabalhos e de tudo o que nós
fizemos, nós tomamos uma decisão. O acordo foi a não obstrução das startups em troca de coisas que nós já
enfrentamos e vamos retirar do texto, principalmente sobre a pauta trabalhista. Isso já estava fechado. Como eu
disse, eu e o Deputado Tiago conversamos com a Deputada Erika. Eu escrevi para o Líder Enio Verri e mostrei
para a Deputada Erika o que está escrito aqui: "Líder Enio, nós também topamos retirar a obstrução em relação
ao assunto LIBRAS, para fazer parte do acordo".
Se nós pudermos entender aqui que hoje os ânimos realmente esquentaram e mantivermos este acordo
para votar as startups na segunda-feira sem obstrução, eu mantenho tudo o que nós combinamos. Todas as
sugestões do PT que a Eneida pessoalmente me passou eu vou acatá-las. Nós temos compromisso do Governo
para manter, e não vai haver destaque em cima disso.
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Portanto, nós poderíamos retirar a obstrução e manter o acordo. Eu acho que nós podemos tentar voltar ao
bom senso.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputado Vinicius, para tentar acalmar os ânimos, eu
vou ouvir apenas o Deputado Enio, que foi quem provocou isso. A resposta dele será adotada por esta
Presidência. Se houver a possibilidade de votarmos as startups, nós o faremos. Senão, vamos enfrentar o
requerimento e o tema.
O SR. VINICIUS POIT (NOVO - SP) - Na segunda-feira, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Neste caso, na segunda-feira.
Deputado Enio, uma indagação: se V.Exa. concorda em manter o acordo firmado na segunda-feira,
apoiando a sugestão de votar, para dar um descanso nesta noite, e nós votaremos na segunda-feira.
O SR. ENIO VERRI (PT - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, primeiro, muito obrigado pelo
voto de confiança e pelo respeito. É uma honra receber isso de V.Exa.
Nossa posição é não votar hoje. De fato, o Deputado Vinicius negociou com nossa bancada, retirou toda a
pauta trabalhista e outras pautas em que nós tínhamos dificuldade.
Portanto, sem o compromisso com o mérito, nós concordamos em votar na segunda-feira.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Eu só queria deixar claro que não
fizemos nenhum acordo aqui. Eu não fiz nenhum acordo no sentido de que, se votássemos hoje, retiraríamos a
obstrução ou trocaríamos uma pela outra, porque nesta matéria sobre startups seguimos a posição do Líder — e
foi isso o que falei ao Relator.
Então, estou dizendo que não há acordo prévio.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Erika Kokay, está muito claro para o Líder
que, na pauta feminina, S.Exa. iria respeitar a posição de V.Exa. E está muito claro também que o Deputado Enio
Verri solicita que transfiramos a votação para segunda-feira.
Vamos ver com o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. VINICIUS POIT (NOVO - SP) - Votaríamos sem obstrução, não é Deputado Enio Verri? Vamos manter o
acordo.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - V.Exas. terão tempo para conversar até segunda-feira. E
é essa a indagação, Deputado Enio Verri: que se vote segunda-feira, cumprindo todo o acordo estabelecido por
V.Exa., sem obstrução.
Há uma sinalização do Deputado positiva, nesse sentido.
Indago: vamos votar o requerimento ou vamos retirar o requerimento?
O SR. VINICIUS POIT (NOVO - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Não. Então, o nosso requerimento
está retirado.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O requerimento está retirado.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP) - Sra. Presidente, eu poderia apenas de registrar a posição do PSOL, por
gentileza, com relação a essa proposta de acordo?
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputada Sâmia Bomfim.
A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Apenas para deixar claro que
nós, em momento algum, ao longo do dia de hoje, acordamos com o Deputado Vinicius Poit ou com qualquer
outro Deputado da bancada do Partido Novo no sentido de faríamos acordo para essa matéria.
Muito provavelmente, o Deputado deve construído esse acordo com outros partidos, mas não com o PSOL
— e o Deputado sabe disso.
E também não temos nenhuma disposição em votar essa matéria na segunda-feira sem obstrução. Vamos
manter o nosso kit obstrução, a nossa mesma postura. E faremos isso porque, ainda que eles digam para
fazermos a diferença entre as coisas, parece ser impossível, principalmente quando se trata de desrespeito,
ofensas, golpes, além de estarem rasgando um trabalho que fizemos ao longo de todo o ano em torno do
FUNDEB.
Para nós, as coisas as coisas não são dissociadas, tudo é parte de um projeto que adota o mesmo
procedimento aqui na Câmara.
Por isso, da nossa parte, não tem acordo nenhum, nem para hoje e nem para semana que vem.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Sâmia Bomfim.
Para oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra
à Deputada Tereza Nelma. (Pausa.)
Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, V.Exa. poderia fazer a leitura?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Posso, mas a Deputada está on-line.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - A Deputada Tereza Nelma nos enviou uma mensagem
dizendo que está com dificuldade de acesso.
Como a Deputada Tereza Nelma não está aqui, Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, V.Exa.
poderia fazer a leitura?
(Pausa prolongada.)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Quero registrar que a Deputada Tereza Nelma está
enviando mensagens sem parar. Ela está tentando acessar. Por isso estou pedindo à Deputada Professora
Dorinha Seabra Rezende que possa avançar com o texto acordado. (Pausa.)
Enquanto isso, Deputado Marcel van Hattem, V.Exa. já usou os seus 3 minutinhos?
O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Não. (Pausa.)
Eu vou usar para outro assunto, então.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Ah, é para outro assunto? Se fosse para falar sobre as
mulheres, elogiar a pauta feminina, íamos quebrar esse protocolo, para não mudar o assunto.
O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, caros
colegas Deputados, eu trataria de outro assunto, mas, dado o avançado da hora e os ânimos nesta Casa, eu
prefiro falar de um tema mais ameno, que é o fato de nós do Partido Novo estarmos agora encerrando nosso
segundo ano de mandatos — são oito Parlamentares do NOVO — com uma série de conquistas a passar para a
sociedade brasileira.
Nós temos muito orgulho de integrar uma bancada que, aliás, está entre as primeiras posições do ranking
dos políticos. E todos nós aqui gostaríamos de compartilhar com este Plenário e com todos os cidadãos
brasileiros a alegria de poder prestar um serviço relevante à população brasileira, respeitando o dinheiro dos
impostos de cada trabalhador. Isso é fundamental para o Partido Novo e certamente deve ser fundamental para
cada Deputado, para cada Deputada.
E nesta noite, em que tratamos um tema tão importante, tão sensível para o Brasil, que é a educação, nós
queremos também saudar a postura tanto daqueles que buscaram construir ao longo desta noite, ainda que, em
determinados momentos, com palavras mais fora do tom — mas buscando o melhor para o Brasil —, como
também daqueles que à distância votaram das suas casas sabendo que as discussões são feitas aqui no plenário
ou por meio das Lideranças no sistema remoto. Visavam o melhor para a educação no nosso País.
É um dos compromissos que nós temos como partido político valorizar a educação básica. Afinal de contas
— e o nosso Deputado Tiago Mitraud tem dito isto muito, em todos os eventos dos quais participa,
principalmente na Comissão de Educação —, nós temos muito desperdício de dinheiro público e excesso de
gastos na área superior e poucos gastos, e muitas vezes malfeitos, na área do ensino básico.
Por isso nós precisamos rever as nossas prioridades no Brasil, rever o que se faz na educação. Um novo
FUNDEB era importante e foi aprovado por meio de uma emenda constitucional. Coisas com as quais nós não
concordávamos — e isso é da democracia — também acabaram sendo aprovadas. Mas aqui, no momento da
regulamentação, algumas delas nós pudemos, a nosso ver, corrigir. Outros conseguiram corrigir da forma como
entendiam melhor, também pelas suas visões ideológicas. O importante é que agora, com o final dessa votação
na noite de hoje, nós podemos, a partir de 1º de janeiro de 2021, garantir que esses recursos estejam indo de
fato para a educação. E o nosso papel de fiscalização, como Deputados, continua aqui na Câmara.
Eu quero ainda fazer um apelo, para concluir, cara Presidente Soraya, que, aliás, repito, desde a manhã vem
dividindo a Presidência com outros Deputados. Inclusive, tive a honra de poder contar com o convite de V.Exa.
para presidir o início dos Breves Comunicados nesta manhã. Eu espero, Deputada Soraya, que os acordos que
foram feitos ao longo do dia para votar o projeto de startups possam ser cumpridos; se não hoje, que na
segunda-feira isso seja possível, porque nós temos realmente muito a avançar nesse tema, para garantir mais
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liberdade àqueles que estão empreendendo no nosso Brasil com novas tecnologias, com novas formas de
produzir riqueza, de empregar pessoas e de levar desenvolvimento para toda a sociedade.
Muito obrigado pela oportunidade. E uma boa noite.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu que agradeço a gentileza de V.Exa. de ter feito a
abertura da sessão de hoje em Breves Comunicados. E nós o chamamos exatamente pela conduta ética com que
V.Exa. a tem conduzido todas as vezes em que é içado a essa missão.
Eu convido a Deputada Tereza Nelma para oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
A SRA. TEREZA NELMA (PSDB - AL. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Boa noite. Peço
desculpas aos colegas. A minha Internet deu problema, mas agora já está tudo certo, e nós vamos à leitura do
parecer.
"Projeto de Lei nº 9.382, de 2017
Dispõe sobre o exercício profissional e condições de trabalho do profissional tradutor, guia-intérprete e
intérprete de LIBRAS, revogando a Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010.
Autor: Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Relatora: Deputada Tereza Nelma
I - Relatório
Trata-se de Projeto de Lei que regulamenta o exercício profissional e condições de trabalho do profissional
tradutor, guia-intérprete e intérprete de LIBRAS, assim considerados:
1) tradutor e intérprete é o profissional que atua na mobilização de textos escritos, orais e sinalizados de
LIBRAS para Língua Portuguesa ou vice- versa; e
2) guia-intérprete é o profissional que domina diversas formas de comunicação utilizadas pelas pessoas
com surdocegueira.
Nos termos da proposta, o exercício da profissão de tradutor, guia-intérprete e intérprete é privativo:
I - dos portadores de diploma em cursos superiores de bacharelado em tradução e interpretação em LIBRAS
— Língua Portuguesa ou em Letras com habilitação em tradução e interpretação de LIBRAS e Língua Portuguesa,
oficiais ou reconhecidos pelo Ministério da Educação;
II - dos portadores de diploma em cursos superiores em outras áreas que, na data de publicação desta lei,
tenham sido aprovados em exame de proficiência em tradução e interpretação em LIBRAS — Língua Portuguesa;
III - dos portadores de diploma em cursos superiores em outras áreas que possuírem diplomas de cursos de
extensão, formação continuada ou especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta horas),
e tenham sido aprovados em exame de proficiência em tradução e interpretação em LIBRAS - Língua
Portuguesa"...
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Tereza Nelma, se V.Exa. quiser, pode ir direto
à conclusão do voto, porque o texto já foi lido.
A SRA. TEREZA NELMA (PSDB - AL) - Está certo, então.
"II - Voto do Relator
Passamos, acompanhando as competências da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos
termos do art. 32, IV, "a", do Regimento Interno, a analisar os aspectos relativos à constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do projeto principal e do substitutivo da CTASP.
No âmbito da constitucionalidade formal, foram obedecidas as normas constitucionais relativas à
competência legislativa da União (CF, art. 22, I), sendo atribuição do Congresso Nacional dispor sobre direito do
trabalho, com posterior sanção do Presidente da República (CF, art. 48, caput), mediante iniciativa legislativa
concorrente (CF, art. 61, caput).
Quanto à constitucionalidade material, o tema se inscreve na esfera da liberdade de exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, assegurada pelo inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal.
Nesse sentido, devemos avaliar se há necessidade de grau elevado de conhecimento técnico ou científico
para o desempenho da profissão e se existe um risco potencial de dano efetivo resultante do exercício
profissional.
De início, observamos que a formulação adotada para a regulamentação da atividade não pretende uma
reserva em favor de uma categoria específica, na medida em que não exclui os profissionais que já exercem a
atividade de interpretação, tradução e guia-interpretação de LIBRAS/Português, permitindo que os profissionais
que já exerçam a profissão atualmente sejam contemplados. Nesse sentido, o substitutivo da CTASP foi mais
restritivo, mas, por outro lado, apontou para a possibilidade de profissionais habilitados por cursos prestados por
organizações da sociedade civil vinculadas a comunidade surda sejam aceitos, demonstrando o sentido de
inclusão, ao abrir várias portas de acesso ao mercado que se pretende regular.
Deve-se realçar que estes profissionais acompanham também surdos que assumem cargos de chefia,
coordenação e alta responsabilidade no serviço público". (...) "Temos a informação de que, somente nas
Instituições de Ensino Superior, existem mais de 290 professores surdos que carecem da atuação de profissionais
qualificados para atuar nas aulas que ministram na graduação e/ou na pós-graduação, na interpretação
bidirecional entre LIBRAS e Português em variados contextos acadêmicos e, principalmente, nos cargos
administrativos assumidos por eles nas instituições.
Deve-se considerar também o fato de que os intérpretes podem funcionar como peritos, na forma da lei, o
que exige, na condição de perito oficial, dentre outras coisas, formação acadêmica específica, considerando o alto
grau de complexidade e de responsabilidade da função que estes profissionais exercem.
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Pelo que observamos até aqui, entendemos que a regulamentação não visa ao estabelecimento de reserva
de mercado. Por outro lado, a supressão imediata da formação de nível médio não nos parece razoável. Embora
compreensível a exigência de nível superior e a possibilidade de outros cursos oferecidos pela comunidade surda,
a formação de nível médio, pelas suas próprias características, tem o condão de ampliar a oferta de serviços no
mercado de trabalho, de modo que a sua supressão imediatamente após à promulgação da lei pode causar um
estrangulamento indesejável ao consumidores de serviços, o que contraria os marcos jurídicos da
regulamentação que se destinam ao fortalecimento da saúde e da segurança da população atendida pelos
profissionais.
Nesse sentido, para compatibilizar esses pontos, estamos propondo uma regra de transição mais dilatada
que garanta ao potencial conjunto de trabalhadores ofertantes desses serviços uma acomodação às exigências da
regulamentação, sem riscos de prejuízos aos consumidores e à sociedade em geral.
Conclusão do Voto.
Ante o exposto, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 9.382, de 2017, com apresentação de Emenda e do
Substitutivo da CTASP, com a apresentação de subemenda".
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELA SRA. DEPUTADA TEREZA NELMA.
(VIDE DOCUMENTO 08 DA 126ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Deputada Tereza Nelma, peço a V.Exa. que verifique se,
na conclusão do voto, consta o substitutivo da CTASP, sem a apresentação de subemendas.
A SRA. TEREZA NELMA (PSDB - AL) - Sim. Eu vou apresentar subemenda, Sra. Presidente.
Emenda ao Projeto de Lei nº 9.382, de 2017...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Não, Deputada Tereza Nelma, só um instantinho. Nós
vamos passar à discussão.
Passa-se à discussão.
Para falar a favor, concedo a palavra à Deputada Erika Kokay.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT - DF. Sem revisão da oradora.) - Na verdade, a Comissão de Defesa dos Direitos
das Pessoas com Deficiência criou uma Subcomissão para discutir uma legislação que pudesse estabelecer alguns
parâmetros para o exercício da profissão de intérprete e de guia-intérprete de LIBRAS.
A Subcomissão teve como Relatora, à época, a Deputada Rosinha da Adefal — eu fui a Presidente.
Realizamos várias audiências públicas, escutamos a categoria e várias entidades. Foi elaborada uma proposição.
Ela foi colocada na pauta e depois foi retirada. Houve um compromisso de que no dia 21 de setembro, que é o
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Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, ela entrasse na pauta, mas acabou sendo sobrestada em função
do projeto da cabotagem, que trancou a pauta.
Neste momento, houve então um resgate daquele compromisso que foi feito à época com o Presidente em
exercício, Deputado Marcos Pereira, de colocar em discussão este e mais dois projetos que dizem respeito aos
direitos da pessoa com deficiência.
Essa proposição foi construída com as entidades, com a FEBRAPILS, com os sindicatos. Algumas condições
foram depois objeto de um processo de negociação, para qualificação dos intérpretes e dos guias-intérpretes. E
também estabeleceu algumas condições de trabalho para assegurar a qualidade e as boas condições de
funcionamento da atividade desses profissionais.
Eu apenas digo que os intérpretes de LIBRAS são fundamentais para assegurar a acessibilidade. Há a
acessibilidade arquitetônica, mas não só; há também a acessibilidade de comunicação e a acessibilidade
fundamentalmente atitudinal. Os intérpretes de LIBRAS fazem com que nós tenhamos uma comunicação
acessível para uma parcela da população.
Nesse sentido, esse projeto está em discussão neste momento. E há uma subemenda, que será
posteriormente apresentada, que foi fruto de um processo de discussão estabelecido com vários partidos aqui.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu quero consultar todos os inscritos. Nós chamaríamos
a Deputada Erika Kokay, que estava aqui na construção desse acordo, e o Deputado Tiago Mitraud, para fazer
posicionamento contrário, uma vez que o NOVO retirou o requerimento. Logo em seguida, passaríamos à
votação, pelo avançado da hora, porque eu tenho vários pedidos. Nós votaríamos assim e depois votaríamos a
subemenda.
Deputado Tiago Mitraud, V.Exa., que retirou o requerimento, tem a palavra para encaminhar contra a
matéria.
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, o Partido Novo é contrário a
esse projeto, por isso havia apresentado os requerimentos de obstrução. Pelo acordo, ao menos nós cumprimos
a nossa parte e os retiramos.
Nós acreditamos que esse projeto é mais um daqueles que tem boas intenções mas péssimos resultados. A
profissão de intérprete de LIBRAS hoje já é regulamentada. Os intérpretes de LIBRAS já têm uma legislação que
diz que sua profissão existe, que faz um bem à população e que presta um serviço. Agora, o que este PL está
incluindo são restrições de acesso à profissão de intérprete de LIBRAS. São pré-requisitos para que a profissão
possa ser exercida que não estão ao alcance de toda a população, que não estão ao alcance de todos aqueles que
hoje são intérpretes de LIBRAS ou que têm potencial de ser intérpretes de LIBRAS no futuro. Nós estamos, na
prática, criando uma reserva de mercado, restringindo o potencial de pessoas que podem exercer legalmente

388 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

essa profissão no Brasil, e com isso nós diminuímos a oferta de prestação desse serviço tão essencial à população
surda.
O que acontece quando nós reduzimos a oferta desse serviço? O serviço fica mais caro, porque nós temos
menos pessoas que podem legalmente exercer a profissão de intérprete de LIBRAS. Então, a população que hoje
precisa do serviço, ao ver a oferta reduzida, vai ter que pagar mais caro, quando não tiver que deixar de acessar
esse serviço tão essencial.
Essa é uma história que se repete em inúmeras e inúmeras leis e profissões no Brasil. O Brasil tem hoje mais
de 90 leis que regulamentam mais de 120 profissões no País, que vão de secretário, vaqueiro, economista
doméstico, enólogo, administrador — esta é a minha profissão, que é regulamentada e tem uma reserva de
mercado em algum grau também. Isso acaba tirando possibilidade de emprego da população, ao colocar prérequisitos inatingíveis para muitos que poderiam estar exercendo aquela profissão com qualidade, e retirando o
acesso ao serviço da população que precisa dele.
Por isso, Sr. Presidente, nós somos veementemente contrários à regulamentação de profissões que
restrinjam as liberdades dos brasileiros de trabalharem, que passam a não ter acesso a uma possibilidade de
emprego e renda. E, mais ainda, no caso de intérprete de LIBRAS, deixam de poder ofertar serviço tão essencial
para a comunicação das pessoas que são surdas.
Portanto, nós acreditamos que esse projeto não pode ser aprovado, porque, apesar de suas intenções
nobres, os seus efeitos são desastrosos para toda a população.
Dessa maneira, Sra. Presidente, cumprindo a nossa parte no acordo, retiramos a obstrução, mas
gostaríamos de contar com o apoio dos demais partidos e colegas para que possamos vencer o projeto, derrotálo aqui em Plenário, para não prejudicar os intérpretes de LIBRAS e a população surda do Brasil.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado Tiago Mitraud.
Declaro encerrada a discussão. (Pausa.)
HÁ SOBRE A MESA A SEGUINTE EMENDA DE PLENÁRIO
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 1
Dê-se ao art. 3º do Substitutivo da Comissão de Trabalho, Adminisitração
e Serviço Público - CTASP a seguinte redação:
“Art. 3º.............................................................................
IV

–

formação

realizada

por

organizações

da

sociedade

civil

representativas da comunidade surda, desde que o certificado tenha sido
convalidado por uma das instituições referidas o inciso III deste artigo.”

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 389

Acrescente o seguinte art. 4º ao Substitutivo, renumerando-se os atuais
arts. 4º e 5º para 5º e 6º:
“Art. 4º A formação de nível médio para as atividades de tradutor, guiaintérprete e intérprete será admitida até a data 31 de dezembro de 2026, devendo
tal formação observar o disposto nos incisos I a IV do art. 3º desta Lei.”
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - O projeto foi emendado.

Para oferecer parecer às emendas de Plenário, pelas Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra à Deputada Tereza Nelma.
A SRA. TEREZA NELMA (PSDB - AL. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) - Passo a ler o voto.
"II - Voto do Relator
Após análise da matéria e dos fundamentos aduzidos na justificação da emenda, entendemos como
corretas e necessárias as alterações propostas. De fato, sem a correção proposta, haveria grave prejuízo para o
processo legislativo, na medida em que o texto do substitutivo da CTASP, no primeiro ponto alterado, não se
encontra apto para produzir qualquer efeito jurídico. Em relação ao acréscimo proposto, entendemos que a
emenda revela preocupação com o mercado de trabalho do profissional de nível médio, que merece a atenção
destacada na emenda. A prorrogação da atuação dos trabalhadores de nível médio até 31/12/2026 coaduna-se,
inclusive, com o momento especial por que o País atravessa, em razão da triste pandemia da COVID-19, que
mantém nossas escolas fechadas ou com funcionamento muito restrito. Essa circunstância certamente atrasa e
lança incertezas sobre o calendário de atividades dos estudantes, que precisarão adquirir o bacharelado para
continuar atuando na área. Desse modo, a transição mais suave, como proposta na emenda, merece total apoio.
Observamos que a preocupação da nobre autora da emenda coincide também com a nossa, pois em nosso
parecer ao projeto propusemos alterações com o mesmo objetivo.
(...)
Finalmente, entendemos ser necessário consolidar as alterações em um único texto, de modo a permitir a
melhor fluidez do processo legislativo para a matéria. Em razão disso, apresentamos a subemenda substitutiva
global anexa.
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania — CCJC, não vislumbramos vícios de
constitucionalidade ou legalidade na Emenda nº 1, observando que essa proposição corrige a remissão indevida
no texto do substitutivo da CTASP, favorecendo a boa técnica legislativa. Em relação à subemenda substitutiva
global proposta à Emenda nº 1, entendemos que apenas consolida o texto do substitutivo da CTASP e as
alterações proposta na emenda.
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Em conclusão, pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, somos apela aprovação da
Emenda nº 1, na forma da subemenda substitutiva global apresentada. Pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, somos pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa da Emenda nº 1 e da
subemenda substitutiva global.
Sala das Sessões (...)
Deputada Tereza Nelma
Relatora"
Este é nosso voto.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA PELA SRA. DEPUTADA TEREZA NELMA.
(VIDE DOCUMENTO 09 DA 126ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Tereza Nelma.
Passa-se à votação.
Em votação a subemenda substitutiva global oferecida pela Relatora da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público ao Projeto de Lei nº 9.382, de 2017, ressalvados os destaques.
(VIDE DOCUMENTO 10 DA 126ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Não há destaque sobre a mesa, portanto a aprovação é
apenas da emenda substitutiva ao Projeto de Lei nº 9.382, de 2017.
Orientação de bancada.
Como orienta o PT, Deputada Erika Kokay? (Pausa.)
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Presidente Soraya Santos,
faço uma sugestão: se todos os partidos que votam "sim" concordam, podemos colocar logo para todos o voto
"sim". Apenas os que discordam encaminhariam.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Há concordância de todos? "Sim" para todos os
partidos? (Pausa.)
O Partido Novo...
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) - Presidente Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) - Eu estou na sala de Líderes, e a Deputada Flávia Morais solicitou a
mim que fizesse a orientação em nome do PDT. Eu, portanto, teria que abrir o espaço para S.Exa., Sra. Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Não há problema algum, Deputado. Apenas faço um
pedido a V.Exas., representantes de cada partido, ressalvados até o momento o Partido Novo e, agora, o PDT: se
todos concordarem, encaminharemos "sim" ao projeto para todos, e aquele que quiser mudar essa orientação,
por gentileza, digo que basta sinalizar a mim, como bem fez agora o Deputado Pompeo de Mattos.
Deputado Pompeo de Mattos, como orienta o PDT? (Pausa.)
Deputada Flávia Morais, como orienta o PDT?
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) - Deputada Flávia Morais, por favor. (Pausa.)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Eu vou pedir ao Deputado Tiago Mitraud que faça a
orientação do NOVO, para que possamos avançar, enquanto a Deputada Flávia se posiciona. (Pausa.)
S.Exa. já está posicionada.
Tem a palavra a Deputada Flávia Morais.
A SRA. FLÁVIA MORAIS (PDT - GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Deputada Soraya Santos, eu não
sabia que todos iam abrir mão da fala. Queremos apenas fazer o encaminhamento, entendendo a importância da
qualificação desses profissionais e entendendo que vai existir uma transição, um período para que haja uma
adequação desses profissionais. Entendemos também que haverá a melhoria na carga horária dos profissionais
dessa área, o que trará, com certeza, mais qualidade para as pessoas que dependem desse serviço de
interpretação da língua, abrindo e facilitando o processo à comunicação.
Por isso, o PDT é favorável ao texto, tão bem relatado por nossa querida Deputada Tereza Nelma.
Esse é o encaminhamento do PDT.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputada Flávia Morais.
Como orienta o NOVO, Deputado Tiago Mitraud?
O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, adicionalmente
aos argumentos que eu já apresentei ao fazer o encaminhamento, nós temos ainda que pensar em como está
sendo feita a formação do futuro do trabalho. Existem inúmeros especialistas hoje estudando como os jovens se
preparam para as profissões. Cada vez menos, essa é uma profissão aprendida somente num curso superior, com
4 anos de inúmeras disciplinas e tudo o mais. Cada vez mais, teremos uma educação profissional diversificada,
com a tecnologia e com o mundo mudando cada vez mais.
E estamos indo exatamente na direção contrária ao que a recomenda a OCDE — Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Há um índice da OCDE em que o Brasil tem a pior nota. Em 22
categorias avaliadas, o País tem 19 das piores notas. Nós queremos entrar na OCDE, mas não cumprimos os
requisitos básicos, como haver a liberdade de atuação profissional no País.
Eu lamento que a orientação dos demais partidos não seja essa, mas o Partido Novo se mantém convicto de
que a regulamentação de profissões é prejudicial aos profissionais e é prejudicial aos consumidores.
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A nossa orientação é "não".
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Faço uma indagação aos Líderes, da mesma forma como
fez a Deputada Perpétua Almeida. Esta Presidência deu votação nominal em todos os itens, respeitando pedidos,
mas nós poderíamos terminar a noite — está claro o painel — fazendo uma votação simbólica. Se todos estão de
acordo, nós não abriremos votação nominal.
O SR. LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, o
Republicanos concorda, porque houve um acordo para se emendar o projeto inicial. Eu acredito que nós
podemos votar, sim, de forma simbólica.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Em votação.
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO.
Estão prejudicados a proposição inicial, o substantivo e as emendas.
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:
(VIDE DOCUMENTO 11 DA 126ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA À SESSÃO APRESENTADAS À MESA
(VIDE DOCUMENTO Nº 12 DA 126ª SESSÃO NO SUMÁRIO)
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como
se acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) - Deputada Soraya...
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Pois não, Deputado Pompeo de Mattos.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Deputada, antes de V.Exa.
encerrar, eu só quero, rapidamente, fazer uma consideração em relação às startups.
Eu não estava na sala de Líderes quando foi feito o acordo no sentido de que se possa votar essa matéria na
segunda-feira. Tenho aqui a palavra do Deputado Félix Mendonça Júnior, que, na verdade, é o nosso Presidente
da Comissão de Ciência e Tecnologia e integra a minha bancada do PDT. Nós dialogamos com ele, negociamos
com o Relator e avançamos em vários aspectos, especialmente no art. 7º do projeto de lei, que trata da questão
trabalhista que envolve as startups. Nós avançamos, e avançamos positivamente.
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Eu quero deixar este relato para dizer que há uma contribuição bem importante do PDT e da minha parte
também, pela missão que recebi do meu Líder de trabalhar esse assunto. Ouvimos especialmente o Deputado
Félix Mendonça Júnior, que é, como eu disse, o nosso Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e articulou
muito bem esse projeto. Com isso, eu quero dizer que nós não temos a pretensão de fazer nenhuma obstrução
quando chegar a votação, mas vamos apresentar, Presidente, destaques, o que é uma autonomia da bancada. Já
temos dois destaques, que vamos apresentar na hora oportuna.
Eu só quero fazer essa ressalva e deixar consignado que votar o projeto das startups é importante para o
País, para a Câmara dos Deputados e para o Congresso Nacional. O PDT vai fazer a sua parte, dando a sua
contribuição para votar esse importante projeto no momento adequado.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Obrigada, Deputado.
Quero registrar o meu agradecimento por ver o posicionamento firme de cada um dos partidos, muito
embora feito de forma respeitosa, o que me dá muito orgulho. Quero agradecer o acordo de Líderes e a renúncia
de fala de vários Deputados e Deputadas para que pudéssemos, no dia de hoje, ter essa votação, em especial a
votação da pauta feminina, de forma muito célere.
ENCERRAMENTO
A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Total de Parlamentares: 140
RORAIMA
Joenia Wapichana
Total de RORAIMA 1

Partido

Bloco

Rede

AMAPÁ
Acácio Favacho
Professora Marcivania
Total de AMAPÁ 2

PROS
PCdoB

PARÁ
Airton Faleiro
Beto Faro
José Priante
Total de PARÁ 3

PT
PT
MDB

AMAZONAS
Bosco Saraiva
José Ricardo
Total de AMAZONAS

Solidaried
PT

PlPpPsd...

PSL
PSD

PslPtbPros
PlPpPsd...

2

RONDONIA
Coronel Chrisóstomo
Expedito Netto

PslPtbPros
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MDB

3

ACRE
Perpétua Almeida
Total de ACRE 1
TOCANTINS
Célio Moura
Total de TOCANTINS
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PCdoB

PT

1

MARANHÃO
André Fufuca
Gil Cutrim
Junior Lourenço
Márcio Jerry
Rubens Pereira Júnior
Total de MARANHÃO 5

PP
PDT
PL
PCdoB
PCdoB

CEARÁ
André Figueiredo
Capitão Wagner
Célio Studart
Danilo Forte
Heitor Freire
José Airton Félix Cirilo
José Guimarães
Luizianne Lins
Pedro Augusto Bezerra
Vaidon Oliveira
Total de CEARÁ 10

PDT
PROS
PV
PSDB
PSL
PT
PT
PT
PTB
PROS

PIAUÍ
Capitão Fábio Abreu
Merlong Solano
Rejane Dias
Total de PIAUÍ 3

PL
PT
PT

PlPpPsd...

RIO GRANDE DO NORTE
Beto Rosado
Rafael Motta
Total de RIO GRANDE DO NORTE

PP
PSB

PlPpPsd...

PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro
Frei Anastacio Ribeiro
Total de PARAÍBA 2

PP
PT

PlPpPsd...

PERNAMBUCO
Carlos Veras
Daniel Coelho
Fernando Monteiro
Fernando Rodolfo
Marília Arraes
Pastor Eurico
Renildo Calheiros
Tadeu Alencar
Wolney Queiroz
Total de PERNAMBUCO

PT
Cidadania
PP
PL
PT
Patriota
PCdoB
PSB
PDT

9

2

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PslPtbPros
PslPtbPros

PslPtbPros
PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...
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ALAGOAS
Arthur Lira
Isnaldo Bulhões Jr.
Paulão
Total de ALAGOAS 3

PP
MDB
PT

PlPpPsd...

SERGIPE
Bosco Costa
Fábio Mitidieri
João Daniel
Total de SERGIPE

PL
PSD
PT

PlPpPsd...
PlPpPsd...

3

BAHIA
Adolfo Viana
Afonso Florence
Antonio Brito
Arthur Oliveira Maia
José Nunes
José Rocha
Leur Lomanto Júnior
Tito
Uldurico Junior
Valmir Assunção
Waldenor Pereira
Zé Neto
Total de BAHIA 12

PSDB
PT
PSD
DEM
PSD
PL
DEM
Avante
PROS
PT
PT
PT

MINAS GERAIS
Domingos Sávio
Enéias Reis
Eros Biondini
Euclydes Pettersen
Leonardo Monteiro
Margarida Salomão
Mário Heringer
Odair Cunha
Padre João
Patrus Ananias
Paulo Guedes
Reginaldo Lopes
Rogério Correia
Stefano Aguiar
Subtenente Gonzaga
Zé Silva
Total de MINAS GERAIS

PSDB
PSL
PROS
PSC
PT
PT
PDT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PSD
PDT
Solidaried

16

ESPÍRITO SANTO
Evair Vieira de Melo
Felipe Rigoni
Helder Salomão
Total de ESPÍRITO SANTO

3

RIO DE JANEIRO
Benedita da Silva
Chico D`Angelo
Chiquinho Brazão
Clarissa Garotinho
Delegado Antônio Furtado

PP
PSB
PT

PT
PDT
Avante
PROS
PSL

PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PlPpPsd...
PslPtbPros

PslPtbPros
PslPtbPros

PlPpPsd...
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros
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Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.
Helio Lopes
Jandira Feghali
Pedro Paulo
Rodrigo Maia
Vinicius Farah
Total de RIO DE JANEIRO 11

PP
PSL
PCdoB
DEM
DEM
MDB

SÃO PAULO
Alencar Santana Braga
Alexandre Padilha
Alexis Fonteyne
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Jardim
Capitão Augusto
Carlos Sampaio
Carlos Zarattini
Celso Russomanno
Enrico Misasi
Guiga Peixoto
Guilherme Derrite
Marcos Pereira
Nilto Tatto
Orlando Silva
Paulo Teixeira
Ricardo Izar
Rodrigo Agostinho
Rui Falcão
Sâmia Bomfim
Vinicius Carvalho
Total de SÃO PAULO 21

PT
PT
Novo
PT
Cidadania
PL
PSDB
PT
Republican
PV
PSL
PP
Republican
PT
PCdoB
PT
PP
PSB
PT
PSOL
Republican

MATO GROSSO
Professora Rosa Neide
Total de MATO GROSSO 1

PT

DISTRITO FEDERAL
Erika Kokay
Total de DISTRITO FEDERAL
GOIÁS
Flávia Morais
Total de GOIÁS

PlPpPsd...

PslPtbPros
PlPpPsd...

PlPpPsd...

PDT

1

PARANÁ
Felipe Francischini
Giacobo
Gleisi Hoffmann
Hermes Parcianello
Luisa Canziani
Paulo Eduardo Martins
Reinhold Stephanes Junior
Zeca Dirceu

PlPpPsd...
PslPtbPros

PT

1

MATO GROSSO DO SUL
Bia Cavassa
Dr. Luiz Ovando
Vander Loubet
Total de MATO GROSSO DO SUL
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8

SANTA CATARINA
Carlos Chiodini
Fabio Schiochet
Pedro Uczai
Total de SANTA CATARINA

MDB
PSL
PT

3

RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm
Bohn Gass
Carlos Gomes
Jerônimo Goergen
Marcelo Brum
Marcelo Moraes
Marcon
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Santini
Total de RIO GRANDE DO SUL

10

PslPtbPros

PP
PT
Republican
PP
PSL
PTB
PT
PT
PT
PTB

PlPpPsd...

Partido

Bloco

PL

PlPpPsd...

PlPpPsd...
PslPtbPros
PslPtbPros

PslPtbPros

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Total de Parlamentares: 21
RORAIMA
Edio Lopes
Total de RORAIMA

1

PARÁ
Edmilson Rodrigues
Total de PARÁ 1

PSOL

AMAZONAS
Átila Lins
Total de AMAZONAS

PP

PlPpPsd...

Solidaried

PlPpPsd...

MARANHÃO
Hildo Rocha
Josimar Maranhãozinho
Total de MARANHÃO 2

MDB
PL

PlPpPsd...

PARAÍBA
Wellington Roberto
Wilson Santiago
Total de PARAÍBA 2

PL
PTB

PlPpPsd...
PslPtbPros

PERNAMBUCO
Luciano Bivar
Sebastião Oliveira
Total de PERNAMBUCO

PSL
Avante

PslPtbPros
PlPpPsd...

1

TOCANTINS
Eli Borges
Total de TOCANTINS

ALAGOAS

1

2
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PSB

1

BAHIA
Elmar Nascimento
Sérgio Brito
Total de BAHIA 2

DEM
PSD

MINAS GERAIS
Greyce Elias
Hercílio Coelho Diniz
Luis Tibé
Total de MINAS GERAIS 3

Avante
MDB
Avante

PlPpPsd...

RIO DE JANEIRO
Chris Tonietto
Wladimir Garotinho
Total de RIO DE JANEIRO

PSL
PSD

PslPtbPros
PlPpPsd...

PSL

PslPtbPros

PL

PlPpPsd...

SÃO PAULO
Carla Zambelli
Total de SÃO PAULO
PARANÁ
Luiz Nishimori
Total de PARANÁ

2

1

1

RIO GRANDE DO SUL
Osmar Terra
Total de RIO GRANDE DO SUL

1

PlPpPsd...

PlPpPsd...

MDB

A SRA. PRESIDENTE (Soraya Santos. Bloco/PL - RJ) – Encerro a sessão, antes convocando Sessão

Deliberativa Extraordinária para segunda-feira, dia 14 de dezembro, às 13h55min, com a seguinte Ordem do Dia:
Projeto de Lei Complementar nºs 137, de 2020; 146, de 2019; e 101, 133 e 135, de 2020. Haverá matéria sobre a
mesa para deliberação. A apresentação de emendas, destaques e requerimentos procedimentais às matérias
pautadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 14 de dezembro de 2020. O período de Breves Comunicados terá
início às 12h55min do dia 14 de dezembro. As inscrições serão realizadas por meio do aplicativo Infoleg.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão à 0 hora e 40 minutos.)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Em 14 de dezembro de 2020
(Segunda-feira)
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(DELIBERATIVA)
(Plenário Virtual)
(Às 13 horas e 55 minutos)
ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA
I.

Requerimento nº 3.211/19, dos Srs. Líderes, que requer nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei n° 5.675, de 2013, do Sr. Aureo,
que Altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária, para
reduzir a pena prevista nos crimes descritos no art. 7º, e suprimir a modalidade culposa. (T 62 e T 64)

II.

Requerimento nº 2.880/20, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, regime de urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 5.284, de 2020, do Sr.
Paulo Abi-Ackel, 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 incluir disposições sobre a atividade privativa de advogado,
a fiscalização, a competência, as prerrogativas, as sociedades de advogados, o advogado associado, os
honorários advocatícios e os limites de impedimentos ao exercício da advocacia. (NT 62 e T 64)

III.

Requerimento S/Nº, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, regime de urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.528, de 2020, do Senado Federal,
que estabelece normas para facilitar o acesso ao crédito com o objetivo de mitigar os impactos econômicos
decorrentes da pandemia da Covid-19.
REQUERIMENTO A SER APRESENTADO

URGÊNCIA
(Art. 155, do Regimento Interno)
Discussão
1
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 137, DE 2020
(DO SRS. MAURO BENEVIDES FILHO E ANDRÉ FIGUEIREDO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 137, de 2020, que cria fonte de recursos para o
enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de Pandemia da Covid-19 reconhecida pelo
Congresso Nacional. Pendente de parecer das Comissões de: Seguridade Social e Família; Finanças e
Tributação; Constituição e Justiça e de Cidadania; e Constituição e Justiça e de Cidadania. (NT 62 e T 64)
Tendo apensado o PLP 167/20.
APROVADO O RQU Nº 1.333/20, EM 09/06/20.
Início do recebimento de proposições acessórias: 14/12/20, às 9h. (Art. 4, II, Ato da Mesa 123/20).
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2
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 146, DE 2019
(DO SR. JHC E OUTROS)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 146, de 2019, que dispõe sobre startups
e apresenta medidas de estímulo à criação dessas empresas e estabelece incentivos aos investimentos por
meio do aprimoramento do ambiente de negócios no País. Pendente de parecer da Comissão Especial. (NT
62 e T 64)
Tendo apensado o PLP 249/20
APROVADO O RQU 2.822/20, EM 08/12/20.
3
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 2020
(DO SR. PEDRO PAULO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 101, de 2020, que estabelece o
Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, altera a
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, a
Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, a Lei nº
12.348, de 15 de dezembro de 2010, a Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012 e a Medida Provisória nº 2.18535, de 24 de agosto de 2001, e dá outras providências. Pendente de parecer da Comissão Especial. (NT 62 e T
64)
APROVADO O RQU 2.643/20, EM 08/12/20.
4
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 133, DE 2020
(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Complementar n° 133, de 2020, que institui
transferências obrigatórias da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por prazo ou fato
determinado, e declara atendida a regra de cessação contida no § 2º do art. 91 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT). Pendente de Parecer das Comissões de: Finanças e Tributação; e
Constituição e Justiça e de Cidadania. (NT 62 e T 64)
APROVADO O RQU N° 2.883/20, EM 09/12/20.

5
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 2020
(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 135, de 2020, que altera a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para vedar a limitação de empenho e movimentação
financeira das despesas relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por
fundo criado para tal finalidade, e a Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007, para modificar a natureza e
as fontes de receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), incluir
programas desenvolvidos por organizações sociais entre as instituições que podem acessar os recursos do
FNDCT. Pendente de parecer das Comissões de: Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; Finanças e
Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania. (NT 62 e T 64)
APROVADO O RQU 2.354/20, EM 09/12/20.

Início do recebimento de proposições acessórias: 14/12/20, às 9h. (Art. 4, II, Ato da Mesa 123/20).
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS OU RECURSOS
I - EMENDAS
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 216, § 1º, do RICD).
Nº 28/2020 (Denis Bezerra) - Altera a redação do art. 218 do Regimento Interno para dispor sobre o prazo da
decisão do Presidente da Câmara dos Deputados concernente às denúncias de crime de responsabilidade que
lhe sejam apresentadas.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14/12/2020
Nº 38/2020 (André Janones) - Acresce o Dispositivo 18-A, ao Código de Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara dos Deputados, instituído pela Resolução nº 25, de 2001, para alterar as declarações obrigatórias.
DECURSO: 4ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 15/12/2020

II - RECURSOS
<Não há prazos abertos para recursos nesta data>

Início do recebimento de proposições acessórias: 14/12/20, às 9h. (Art. 4, II, Ato da Mesa 123/20).
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Dá ao corredor de acesso ao Plenário
da Câmara dos Deputados a denominação
Tereza de Benguela.
Autora:
Deputada
PROFESSORA
DORINHA SEABRA REZENDE
Relatora: Deputada BENEDITA DA SILVA

I - RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Resolução nº 54, de 2020, de autoria da
Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, o qual pretende conferir ao
corredor de acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados a denominação
“Tereza de Benguela”.
Ao justificar sua iniciativa, a Autora argumenta, que a
homenageada, “personagem magnífica, síntese de tantas identidades –
mulher, negra, líder, guerreira e democrata (...)”, representa os parlamentares e

Documento eletrônico assinado por Benedita da Silva (PT/RJ), através do ponto SDR_56291,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54, DE 2020

Câmara dos Deputados, motivados a efetivar os direitos de liberdade
preceituados séculos depois em nossa Constituição Federal”.
Encaminhada à Mesa Diretora, a matéria está sujeita à
apreciação do Plenário e segue regime de tramitação ordinária.
É o relatório.

*CD202941679800*

cidadãos que “transitam diariamente pelo corredor de acesso ao Plenário da
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Verifica-se que a proposta atende aos requisitos constitucionais
formais para tramitação, cuidando-se de matéria pertinente à competência
privativa da Câmara dos Deputados, de iniciativa facultada a qualquer

aos princípios e regras estabelecidas na Constituição vigente, ausentes
elementos que embaracem a sua constitucionalidade. No que tange à
juridicidade, a matéria dispõe sobre inovação que atende a legítimas
atribuições parlamentares e ao regramento jurídico e respeita princípios gerais
do Direito.
No que se refere à técnica legislativa, nada há a se objetar,
estando a proposição de acordo com a Lei Complementar nº 95/1998.
Dessa forma, somos pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Resolução nº 54, de 2020.
Quanto ao mérito, há que se parabenizar a iniciativa e exaltar a
relevância da homenageada, que é símbolo de força, resistência e luta contra o
racismo e desigualdades que perduram até hoje em nossa sociedade.
“Rainha Tereza”, como era conhecida, liderou, durante o século
XVIII, o Quilombo do Piolho – maior quilombo do estado de Mato Grosso –
também conhecido como Quilombo do Quariterê (a atual fronteira entre Mato
Grosso e Bolívia). Sob sua liderança, a comunidade negra e indígena, cujos
registros apontam para uma comunidade de mais de duzentas pessoas,
resistiu à escravidão por décadas.
Conforme registros históricos, como aquele que consta no
Anal de Vila Bela do ano de 1770: “Tereza de Benguela governava esse
quilombo a modo de parlamento, tendo para o conselho uma casa destinada,
para a qual, em dias assinalados de todas as semanas, entrava os deputados,

*CD202941679800*

Quanto ao seu conteúdo, constatamos que a proposição atente

Documento eletrônico assinado por Benedita da Silva (PT/RJ), através do ponto SDR_56291,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Deputado ou Comissão.
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sendo o de maior autoridade, tipo por conselheiro, José Piolho, escravo da
herança do defunto Antônio Pacheco de Morais, Isso faziam, tanto que eram
chamados pela rainha, que era a que presidia e que naquele negral Senado se
assentava, e se executava à risca, sem apelação nem agravo.”
A luta dessa heroína negra foi oficialmente reconhecida na Lei
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12.987, de 2014, assinada pela presidenta Dilma Rousseff, em que se
designou o dia 25 de julho como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da
Mulher Negra, significativa expressão do ativismo das mulheres negras pois, é

Caribenhas, ocorrido na República Dominicana.
Homenageada por escolas de samba do Rio de Janeiro
(Unidos do Viradouro) e de São Paulo (Barroca da Zona Sul), vale transcrever
a vivacidade do enredo que conta da saga, exalta a organização do Parlamento
no quilombo que comandou e a esperança pela liberdade:
(...)
A saga de Tereza de Benguela
Uma rainha africana
Escravizada em Vila Bela
O ciclo do ouro iniciava
No cativeiro, sofrimento e agonia
A rebeldia, acendeu a chama da liberdade
No Quilombo, o sonho de felicidade
Ilê Ayê, Ara AyêIluAyê
Um grito forte ecoou (bis)
A esperança, no quariterê
O negro abraçou
No seio de Mato Grosso, a festança começava
Com o parlamento, a rainha negra governava
Índios, caboclos e mestiços, numa civilização
(...)
(Unidos do Viradouro, 1994)
(...)
O meu grito de guerra é por libertação
O nosso canto não é apenas um lamento
A coragem vem da alma de quem ergueu o parlamento
Do castigo na senzala à miséria da favela
O povo não se cala, oh Tereza de Benguela
Vem plantar a paz por essa terra
A emoção que se liberta

*CD202941679800*

em 1992, quando da realização do 1º Encontro de Mulheres Negras Latinas e

Documento eletrônico assinado por Benedita da Silva (PT/RJ), através do ponto SDR_56291,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

o mesmo dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, assim instituído
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E a pele negra faz a gente refletir
Nossa força, nossa luta
De tantas Terezas por aí (...)
(Barroca da Zona Sul, 2020)
A denominação do corredor de acesso ao Plenário da Câmara
ter a designação de “Tereza de Benguela” será uma iniciativa que expressa

PRLP n.1/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 11:37 - PLEN
PRLP 1 => PRC 54/2020

406 Sexta-feira 11

respeito à história das mulheres negras, uma postura que simboliza o combate
ao racismo e que deve orientar as instituições brasileiras, como exercício à
superação da marca infeliz e perversa da escravidão.

homenageada que organizou uma comunidade, com resistência e inteligência,
inclusive adotando uma estrutura de deliberação como Parlamento para
compartilhar coletivamente o poder, conforme constam nos registros históricos.
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Resolução nº 54, de 2020.

Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2020.

Deputada BENEDITA DA SILVA
Relatora

*CD202941679800*

delas conseguiram vivenciar a liberdade, como no caso específico da

Documento eletrônico assinado por Benedita da Silva (PT/RJ), através do ponto SDR_56291,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Mesmo escravizadas, mulheres negras sonharam e algumas
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Dá ao Plenário 11 do Anexo II da
Câmara dos Deputados a denominação
Anésia Pinheiro Machado.

I - RELATÓRIO
Como indica a ementa, o projeto sob exame visa a dar
denominação a um próprio da Câmara dos Deputados, homenageando a
aviadora Anésia Pinheiro Machado.
A Autora enaltece os méritos da homenageada e aponta a
grande figura que ela representou ao destacar o valor das mulheres –em
especial em atividades consideradas tradicionalmente ligadas aos homens.
Apresentada e encaminhada à Mesa Diretora, a proposição
tramita em regime ordinário e está sujeita à apreciação do Plenário.
É o relatório.

II - VOTO DA RELATORA
A proposição escolhida é a adequada à pretensão esposada e
a iniciativa parlamentar, legítima.

*CD207583223100*

Relatora: Deputada LUÍSA CANZIANI

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Autora:
Deputada
PROFESSORA
DORINHA SEABRA REZENDE
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Não

vemos,

no

projeto,

quaisquer

problemas

de

constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade ou técnica legislativa.
No mérito, entendemos justa a homenagem.
Concordamos com o argumento da autora da proposição:
“Aprovar esse projeto de resolução me parece uma decisão acertada. Afinal,
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designar o Plenário 11 com o nome de Anésia Pinheiro Machado, além de ser
uma justa homenagem a quem foi proclamada, em 1954, como Decana
Mundial da Aviação Feminina pela Federação Aeronáutica Internacional (FAI),

ainda impedem as brasileiras de ocuparem empregos, cargos e postos de
trabalho em iguais condições aos homens.

Bem escrito, atende ao previsto na legislação complementar
sobre redação de normas legais e não merece reparos.
Opino pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Projeto de Resolução nº 55 de 2020, e, no mérito, pela sua
aprovação.

Sala das Sessões, em

de

Deputada LUÍSA CANZIANI
Relatora

de 2020.

*CD207583223100*

impulsionando, assim, a continuar lutando contra os obstáculos estruturais que

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

agrega e notabiliza a relevância da mulher em todas as atividades laborais, nos
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RESOLUÇÃO Nº 17 DE 2020

Dá ao Plenário 11 do Anexo II da
Câmara dos Deputados a denominação
Anésia Pinheiro Machado.

Faço saber que a CÂMARA DOS DEPUTADOS aprovou e eu
promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º O Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos
Deputados

passa

a

denominar-se

Plenário

Anésia

Pinheiro

Machado.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 10 de dezembro de 2020.

*$231815$145903$*
*$231815$145903$*
Documento : 87931 - 1
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Relatora: Deputada Rose Modesto

I - RELATÓRIO
Cuida-se de projeto de resolução, de autoria da Deputada
Professora Dorinha Seabra Rezende, que dá ao Plenário 13 do Anexo II da
Câmara dos Deputados a denominação “Plenário Marília Chaves Peixoto”.
A homenageada foi uma notável pesquisadora gaúcha que se
destacou na área das ciências exatas, sendo a primeira brasileira a ingressar
na Academia Brasileira de Ciências, em 1951.
Nas palavras da nobre autora,
além do valor inquestionável da pesquisa por ela desenvolvida,
Marília Peixoto conseguiu fissurar, com bravura, um discurso
virulento e arraigado que desalojava as mulheres de se dedicar
a determinada áreas do conhecimento e certas atividades
laborais, discurso esse normalmente pautado na ideia da
existência de uma relação inequívoca entre atributos biológicos
de gênero, em que o feminino é limitado ao exercício das
funções domésticas e de um número bastante reduzido de
profissões, costumeiramente de menor prestígio social e de
remuneração.
Ao se tornar uma profissional de relevo numa área tida, até
então, como exclusivamente masculina, a matemática Marília
Peixoto abre um precedente de dignidade para todas as

*CD204652226700*

Autora:
Deputada
PROFESSORA
DORINHA SEABRA REZENDE

Documento eletrônico assinado por Rose Modesto (PSDB/MS), através do ponto SDR_56440,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dá ao Plenário 13 do Anexo II da
Câmara dos Deputados a denominação
Marília Chaves Peixoto.
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mulheres brasileiras, que ainda permanecem na luta por
igualdade no campo do estudo formal e do trabalho.

Apresentada e encaminhada à Mesa Diretora, a proposição
tramita em regime ordinário e está sujeita à apreciação do Plenário.
É o relatório.
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a iniciativa parlamentar, legítima.
Não

vemos,

no

projeto,

quaisquer

problemas

de

constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade ou técnica legislativa.
No mérito, entendemos justa a homenagem. Marília Chaves
Peixoto foi uma matemática e engenheira brasileira, autoridade mundial na
área. Foi a primeira mulher brasileira a ingressar na Academia Brasileira de
Ciências, em 1951, sendo a primeira mulher membro efetiva da instituição.
Mesmo tendo falecido prematuramente aos 39 anos de idade,
publicou importantes estudos e deu aulas em importantes instituições, e
influenciou a comunidade acadêmica de sua época, constituindo excelente
exemplo para as mulheres, ainda hoje discriminadas em áreas consideradas
“eminentemente masculinas”.
Por todo o exposto, manifestamo-nos pela aprovação da
proposição.

Sala das Sessões, em

de

Deputada Rose Modesto
Relatora

de 2020.

*CD204652226700*

A proposição escolhida é a adequada à pretensão esposada e

Documento eletrônico assinado por Rose Modesto (PSDB/MS), através do ponto SDR_56440,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

II - VOTO DA RELATORA
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RESOLUÇÃO Nº 18 DE 2020

Dá ao Plenário 13 do Anexo II da
Câmara dos Deputados a denominação
Marília Chaves Peixoto.

Faço saber que a CÂMARA DOS DEPUTADOS aprovou e eu
promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º O Plenário 13 do Anexo II da Câmara dos
Deputados

passa

a

denominar-se

Plenário

Marília

Chaves

Peixoto.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 10 de dezembro de 2020.

*$231803$142912$*
*$231803$142912$*
Documento : 87923 - 1

Altera a Lei nº 13.675, de 11 de junho
de 2018, para incluir o Plano Nacional de
Prevenção e Enfrentamento à Violência
contra a Mulher como instrumento de
implementação da Política Nacional de
Segurança Pública e Defesa Social.
Autora: Deputada MARGARETE COELHO
Relatora: Deputada SILVIA CRISTINA

I - RELATÓRIO
O presente projeto de lei visa alterar a Lei nº 13.675, de 11 de
junho de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e cria
a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), para
incluir o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a
Mulher como instrumento de implementação da Política Nacional de Segurança
Pública e Defesa Social.
Na Justificação, a Autora deixa clara a importância da Lei nº
13.675, de 11 de junho de 2018, como instrumento de orientação para
elaboração, execução e avaliação de políticas públicas de enfrentamento da
violência de forma geral e de grupos específicos, como os jovens.
Contudo, a lei deixou de incluir de forma especifica um
segmento que é alvo frequente de violência, que são as mulheres.
Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram
1.206 vítimas de feminicídio e 263 mil casos de violência doméstica.

*CD204677392700*

PROJETO DE LEI Nº 4.287, DE 2020
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Apresentado em 20/08/2020, em xxxxxx foi distribuído às
Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER) Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) e de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), esta para efeito do disposto no
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art. 54 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões em regime de tramitação ordinária.

II - VOTO DA RELATORA
- PELA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
Na forma do disposto no RICD (artigo 32, inciso XXIV, alínea
„b‟), cabe a esta Comissão Permanente a análise, quanto ao mérito, de
matérias relativas à prevenção da violência contra a mulher.
A defesa e proteção da mulher na sociedade brasileira vêm
evoluindo com o tempo. Em 2006, foi aprovada por este Parlamento, a Lei nº
11.340 de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e, desde então, foram
criadas delegacias especializadas e outros mecanismos de prevenção,
proteção e assistência à população feminina brasileira.
Contudo,

a

resposta

estatal

por

vezes

se

mostra

descoordenada, ineficaz e onerosa. Situação que aumenta a vulnerabilidade
da população feminina.
Ainda, diante do sofrimento de todo o povo com a violência
urbana e rural, foi criado o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e a
Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) implantada
pela Lei nº 13.675/2018.

*CD204677392700*

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por Silvia Cristina (PDT/RO), através do ponto SDR_56050,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Em XX/XX/2020, fui designada relatora.
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A PNSPDS pretende fortalecer "as ações de prevenção e
resolução pacífica de conflitos, priorizando políticas de redução da letalidade
violenta, com ênfase para os grupos vulneráveis”. Ela estabelece princípios,
diretrizes, objetivos, estratégias e elenca certos meios e instrumentos para
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implantação dessa Política. Dentre os meios e instrumentos citados podemos
listar o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídio de Jovens e o Plano de
Segurança Pública e Defesa Social.
Acreditamos que a ausência de um Plano Nacional de

violência, além de não valorizar os anos de evolução dos direitos das
mulheres, no que tange à ação estatal para manter sua integridade física ou
psíquica.
O Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência
contra a Mulher estabeleceria seus próprios princípios, diretrizes e metas,
contribuindo para elaboração, execução, monitoramento e avaliação das
políticas de combate a violência contra a mulher, em um primeiro momento,
assim como reduziria os índices de criminalidade de forma geral.
Diante do exposto, no mérito, manifestamo-nos pela aprovação
do PL 4287/202020, motivo pelo qual pedimos o apoio dos demais Pares.

- PELA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO
Na forma do disposto no RICD (artigo 32, inciso XVI, alíneas
“g” e „h‟), cabe a esta Comissão Permanente a análise, quanto ao mérito, de
matérias relativas às políticas de segurança pública e seus órgãos
institucionais e fiscalização e acompanhamento de programas e políticas
governamentais de segurança pública.
A Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, inovou no
ordenamento jurídico e instituiu o Sistema Único de Segurança Pública

*CD204677392700*

PNSPDS, bem como desconsidera as carências do combate contra essa

Documento eletrônico assinado por Silvia Cristina (PDT/RO), através do ponto SDR_56050,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.
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(SUSP), resultando na coordenação e integração de esforços e recursos para
fazer frente à questão da Segurança Pública.
A referida Lei, ainda, criou a PNSPDS com princípios,
diretrizes, objetivos, estratégias e definiu meios e instrumentos para
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implantação dessa Política. Dentre os meios e instrumentos citados podemos
listar o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídio de Jovens e o Plano de
Segurança Pública e Defesa Social.

Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à violência contra a Mulher,
proposto por este Projeto, tem o intento de corrigir essa ausência.
Assim, pela ótica da Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado votamos, no mérito, pela APROVAÇÃO do PL nº 4.287/2020.

- PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Compete à CCJC pronunciar-se sobre a constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e mérito da proposição sob análise, consoante
arts. 24, inciso I, e 53, inciso III, do RICD.
A proposição atende aos pressupostos de constitucionalidade
formal referentes à competência da União para legislar sobre a matéria, bem
como a iniciativa constitucional da proposição está em conformidade com os
arts. 22 e 61 da Constituição Federal, salvo melhor juízo. Do mesmo modo, a
proposição não afronta as normas de caráter material constantes da
Constituição Federal, tampouco os princípios e fundamentos que informam
nosso ordenamento jurídico.
No que diz respeito à juridicidade, o projeto se consubstancia
em espécie normativa adequada, inovam no ordenamento jurídico e não
contrariam os princípios gerais do direito. Também, não há reparo a ser feito
sob os prismas da efetividade, coercitividade, inovação e generalidade da
norma proposta.

*CD204677392700*

combate a violência contra as pessoas do gênero feminino e a introdução do

Documento eletrônico assinado por Silvia Cristina (PDT/RO), através do ponto SDR_56050,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Contudo, a Lei foi silente com relação a um plano específico de
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A técnica legislativa empregada pela proposição se encontra
de acordo com os ditames da Lei Complementar n o 95, de 26 de fevereiro de
1998, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n o 107, de 26 de
abril de 2001, sendo ainda conveniente e oportuna.

PRLP n.1/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 16:34 - PLEN
PRLP 1 => PL 4287/2020

Dezembro de 2020

Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e
boa

técnica

legislativa,

que

recomendam

a

APROVAÇÃO

do

PL

de

Deputada SILVIA CRISTINA
Relatora

de 2020.

*CD204677392700*

Sala das Sessões, em

Documento eletrônico assinado por Silvia Cristina (PDT/RO), através do ponto SDR_56050,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

nº4.287/2020.
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PARECER À EMENDA DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO PL N.
4287/2020

junho de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e cria
a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), para
incluir o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a
Mulher como instrumento de implementação da Política Nacional de Segurança
Pública e Defesa Social.
Na Justificação, a Autora deixa clara a importância da Lei nº
13.675, de 11 de junho de 2018, como instrumento de orientação para
elaboração, execução e avaliação de políticas públicas de enfrentamento da
violência de forma geral e de grupos específicos, como os jovens.
Contudo, a lei deixou de incluir de forma especifica um
segmento que é alvo freqüente de violência, que são as mulheres.
Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram
1.206 vítimas de feminicídio e 263 mil casos de violência doméstica.
Durante a discussão da matéria, foram apresentadas Emendas
de Plenário.
A Emenda Modificativa apresentada pela Deputada Érica
Kokay e outros versa sobre a alteração do art 1º do PL 4287/2020 que insere
inciso VI ao art. 8º da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, com a seguinte
redação:
“Art. 8º.................................................................

*CD206560384500*

O presente projeto de lei visa alterar a Lei nº 13.675, de 11 de

Documento eletrônico assinado por Silvia Cristina (PDT/RO), através do ponto SDR_56050,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.
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VI –o Plano Nacional de Prevenção e
Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nas
ações pertinentes às políticas de segurança,
implementadas em conjunto com os órgãos e
instâncias estaduais, municipais e do Distrito
Federal responsáveis pela rede de prevenção e
de atendimento das mulheres em situação de
violência.
Na justificação a Autora afirma que “a emenda pretende alterar
a inovação trazida pelo PL com o intuito de aperfeiçoar a sua redação. O que

implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social do
SUSP, seja reduzida ou excluída a autonomia e a complexidade próprias
do Plano (construídas nas Conferências Nacionais de políticas para as
mulheres) e prejudicar a implementação de diversas outras ações e medidas
de atendimento às mulheres vítimas de violência.

II - VOTO DA RELATORA
Após amplo diálogo com diversos Líderes Partidários e o
estudo detalhado da matéria proferimos o parecer em tela.
Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Direito da Mulher
somos pela aprovação da Emenda de Plenário Número 1, na forma da
subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.287, de 2020, adotada
pela Relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em anexo, que
pretende reforçar o Plano proposto e garantir que sua área de atuação
transcenda à questão da segurança pública e abarque demais matérias.
No âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, somos pela aprovação da Emenda de Plenário Número 1,
na forma da subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.287, de
2020, adotada pela Relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

*CD206560384500*

Enfrentamento à Violência contra a Mulher no rol dos meios e instrumentos de

Documento eletrônico assinado por Silvia Cristina (PDT/RO), através do ponto SDR_56050,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

pretendemos é evitar que, ao incluir o Plano Nacional de Prevenção e
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Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, acatando a
emenda apresentada na forma da subemenda Substitutiva Global ao Projeto de
Lei nº 4.287, de 2020, adotada pela Relatora da Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

*CD206560384500*

Relatora

Documento eletrônico assinado por Silvia Cristina (PDT/RO), através do ponto SDR_56050,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.
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SUBEMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 4.287, DE
2020

Art. 1º Altere-se o art 1º do PL 4287/2020 que insere inciso VI ao art. 8º
da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, com a seguinte redação:
“Art. 8º...................................................................................
.............................................................................................
VI –o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência
contra a Mulher, nas ações pertinentes às políticas de segurança,
implementadas em conjunto com os órgãos e instâncias
estaduais, municipais e do Distrito Federal responsáveis pela rede
de prevenção e de atendimento das mulheres em situação de
violência.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em

de

Deputada SILVIA CRISTINA
Relatora

de 2020.

*CD206560384500*

O Congresso Nacional decreta:

Documento eletrônico assinado por Silvia Cristina (PDT/RO), através do ponto SDR_56050,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Altera a Lei nº 13.675, de 11 de junho
de 2018, para incluir o Plano Nacional
de Prevenção e Enfrentamento à
Violência contra a Mulher como
instrumento de implementação da
Política Nacional de Segurança Pública
e Defesa Social.
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Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal),
para tipificar o crime de perseguição.

EMENDA nº

Inclua-se o seguinte artigo ao Substitutivo oferecido ao PL
1369/2019:
Art. xxº Revoga-se o disposto no art. 65 do Decreto-Lei nº
3.688, de 3 de outubro de 1941.

JUSTIFICAÇAO

A emenda está sendo apresentada em razão do pleito encaminhado
ao MJSP com a sugestão de revogação do o disposto no art. 65 do Decreto-Lei
nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, que estabelece como contravenção penal
“molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo
reprovável” com pena de prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou
multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. A revogação proposta não
consta do Substitutivo. Sugere-se sua inclusão.
Neste sentido, submete-se a avaliação do novo texto ao Plenário
desta Casa, solicitando o apoiamento dos Nobres Colegas.

Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE
Relatora

EMP n.1/0

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 1.369, DE 2019

*CD200164399700*
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Professora Dorinha Seabra Rezende)

Sugestão de revogação do o
disposto no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688,
de 3 de outubro de 1941.

Assinaram eletronicamente o documento CD200164399700, nesta ordem:
1 Dep. Professora Dorinha Seabra Reze (DEM/TO) - VICE-LÍDER do DEM
2 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
3 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
4 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
5 Dep. Carlos Sampaio (PSDB/SP) - LÍDER do PSDB
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Projeto de Lei nº 1369, de 2019
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal,
para incluir o art. 147-A, que dispõe
sobre o crime de perseguição
obsessiva

, de 2020

O art. 2º do Substitutivo ao PL nº 1369, de 2019 passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 147-A
Assédio obsessivo ou insidioso
147-A Assediar alguém, de forma reiterada, invadindo, limitando ou
perturbando sua esfera de liberdade ou sua privacidade, de modo a infundir
medo de morte, de lesão física ou a causar sofrimento emocional
substancial.
Pena - reclusão, de dois a quatro anos e multa.
Assédio obsessivo ou insidioso qualificado
§1º Se o autor do fato foi ou é parceiro íntimo da vítima.
Pena – reclusão, de três a cinco anos e multa.
§2º Incorre na mesma pena do §1º aquele que praticar o assédio com uso
de tecnologia informática para inclusão, alteração de dados ou usurpação
de identidade digital da vítima.
§3º As penas previstas nesse artigo são aplicáveis sem prejuízo das
correspondentes à violência.”

JUSTIFICATIVA
A presente Emenda de Plenário tem por fim contribuir para o aperfeiçoamento
da legislação penal. A proposta está inserida no PL nº 1020, de 2019 de minha

*CD200412303800*

EMENDA MODIFICATIVA DE PLENÁRIO Nº
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Dezembro de 2020
Apresentação: 10/12/2020 10:23 - PLEN
EMP 2 => PL 1369/2019

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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autoria e que de certa forma apresenta penas mais rigorosas que condiz melhor com
a gravidade da conduta.
No intuito de aperfeiçoar a proposta, conto com apoio dos nobres pares.
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Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Dep. Fábio Trad
PSD-MS
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Documento eletrônico assinado por Fábio Trad (PSD/MS), através do ponto SDR_56436,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
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PARECER À EMENDA DE PLENÁRIO AO PL 1.369/2020
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PROJETO DE LEI 1.369/2020

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, Código Penal, tipificando
o crime de perseguição e dá outras
providências.
Autor: SENADO FEDERAL - LEILA
BARROS
Relatora: Deputada SHÉRIDAN

I - RELATÓRIO
Durante a discussão da matéria foram apresentadas duas
emendas de plenário.
A Emenda de Plenário nº 1, de autoria da deputada Professora
Dorinha Seabra Rezende, inclui artigo ao texto com o objetivo de revogar o
disposto no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941.

Documento eletrônico assinado por Shéridan (PSDB/RR), através do ponto SDR_56008,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

(Apensados: PL nº 5.419/2009, PL nº 5.499/2009, PL nº 1.291/2019, PL nº
1.696/2019, PL nº 2.332/2019, PL nº 2.723/2019, PL nº 3.042/2019, PL nº
3.484/2019, PL nº 3.544/2019, PL nº 6.521/2019, PL nº 946/2019 e PL
1.020/2019)

altera a tipificação penal do crime, introduzindo o crime de “Assédio obsessivo
ou insidioso” e determinando pena de reclusão de dois a quatro anos e multa.
É o Relatório.
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A Emenda de Plenário nº 2, de autoria do deputado Fábio Trad,
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II - VOTO DA RELATORA
O Projeto de Lei no 1.369, de 2019 e seus apensados
pretendem tipificar como crime a conduta daquele que, por qualquer meio,
persegue ou assedia uma pessoa, provocando medo ou inquietação ou
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prejudicando a liberdade de ação ou de opinião da vítima.
A perseguição, também conhecida por seu termo em inglês
“stalking”, configura-se pelo comportamento de perseguir outra pessoa de
maneira insistente e obsessiva, perturbando gravemente a tranquilidade e
locomoção da vítima.
É preocupante o número crescente de pessoas que têm sua
liberdade e integridade (física ou psicológica) cerceadas por perseguição,
especialmente com a utilização de redes sociais visando a ocultação da
identidade do agressor. Estes delitos causam inúmeros transtornos à vítima
que passa a ter a vida controlada pelo delinquente, vivendo com medo de
todas as pessoas em todos os lugares que frequenta, um verdadeiro tormento
psicológico.
Para que se tenha uma ideia da gravidade do tema sob exame,
segundo dados do Stalking Resource Center, 76% das vítimas de feminicídio
foram perseguidas por seus parceiros íntimos, sendo que 54% das vítimas
reportaram à polícia estarem sendo “stalkeadas” antes de serem assassinadas
por seus perseguidores.1
Diante disso, é de se reconhecer que a criminalização da
perseguição reiterada ainda tem o mérito de funcionar como um instrumento de

Documento eletrônico assinado por Shéridan (PSDB/RR), através do ponto SDR_56008,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

privacidade das vítimas, e, muitas das vezes, a própria liberdade de livre

se aproximar cada vez mais da vítima e a perseguição evoluir para crimes mais
graves, como lesão corporal, estupro e até mesmo homicídio.
Por fim, consideramos que tanto o projeto principal vindo do
Senado Federal quanto os seus apensados trazem contribuições pertinentes
1 Fonte: https://victimsofcrime.org/our-programs/past-programs/stalking-resource-center/stalkinginformation

*CD209597707500*

prevenção de delitos mais graves, diante da real possibilidade de o perseguidor
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para o debate do assunto, aprimorando o marco legal com o objetivo de
conferir maior segurança aos indivíduos.
Assim, considerando as propostas apensadas ao projeto
principal e analisando tecnicamente o rico trabalho de contribuição que cada
um traz, resolvemos propor uma subemenda substitutiva global com o objetivo
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de incorporar as emendas de autoria da deputada Professora Dorinha Seabra
Rezende e do deputado Fábio Trad, que aperfeiçoam o texto.
Pelo exposto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica

*CD209597707500*

das duas emendas na forma da Subemenda Substitutiva Global a seguir.

Documento eletrônico assinado por Shéridan (PSDB/RR), através do ponto SDR_56008,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

legislativa das Emendas de Plenário nº 1 e nº 2 e no mérito, pela APROVAÇÃO
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SUBEMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL

Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal, para incluir o art. 147-A, que dispõe sobre o crime de
perseguição obsessiva.
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Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 147-A:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º - A pena é aumentada de metade se o crime
é cometido:
I - contra criança, adolescente ou idoso;
II - contra mulher por razões da condição de sexo
feminino, nos termos do disposto no § 2º-A do art.
121 deste Código.
III - mediante concurso de duas ou mais pessoas
ou se houver o emprego de arma.
§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem
prejuízo das correspondentes à violência.
§ 3º - Somente se procede mediante
representação.”
Art. 3º Revoga-se o disposto no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688,
de 3 de outubro de 1941.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

*CD209597707500*

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e
por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade
física ou psicológica, restringindo-lhe a
capacidade de locomoção ou, de qualquer forma,
invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade
ou privacidade.

Documento eletrônico assinado por Shéridan (PSDB/RR), através do ponto SDR_56008,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

“Perseguição obsessiva

Sala das Sessões, em
de

Deputada SHÉRIDAN
Relatora

de 2020.
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Documento eletrônico assinado por Shéridan (PSDB/RR), através do ponto SDR_56008,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei nº 1.369 de 2019
do Senado Federal, que “Altera o
Decreto-Lei nº
2.848, de 7
de
dezembro de 1940, Código Penal,
tipificando o crime de perseguição e
dá outras providências”.

Dê-se ao projeto a seguinte redação:

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal),
para incluir o art. 147-A, que
dispõe sobre o crime de perseguição
obsessiva.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para incluir o art.
147-A, que dispõe sobre o crime de perseguição obsessiva.
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte
art. 147-A:
“Perseguição obsessiva
Art.

147-A.

Perseguir

alguém,

reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a
integridade física ou psicológica, restringindo-lhe
a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma,
invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou
privacidade.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, e multa.

*$231826$175741$*
*$231826$175741$*
Documento : 87933 - 1
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§ 1º A pena é aumentada de metade se o
crime é cometido:
I - contra criança, adolescente ou idoso;
II - contra mulher por razões da condição
de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121
deste Código;
III - mediante concurso de 2 (duas) ou
mais pessoas ou com o emprego de arma.
§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis
sem prejuízo das correspondentes à violência.
§

3º

Somente

se

procede

mediante

representação.”
Art. 3º Fica revogado o art. 65 do Decreto-Lei nº
3.688, de 3 de outubro de 1941.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 10 de dezembro de 2020.

*$231826$175741$*
*$231826$175741$*
Documento : 87933 - 1

Altera a Lei nº 13.869, de 5 de
setembro de 2019, para tipificar o crime de
violência institucional.
Autoras: Deputadas SORAYA SANTOS E
OUTRAS
Relatora: Deputada
MULHER

SECRETARIA

DA

I - RELATÓRIO
A proposição em epígrafe pretende incluir na Lei de Abuso de
Autoridade (Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019) o crime de violência
institucional.
Explicam as autoras que, de acordo com o Decreto nº 9.603,
de 10 dezembro de 2018, violência institucional é aquela praticada por agentes
públicos no desempenho de sua função e que, por atos comissivos ou
omissivos, prejudicam o atendimento da vítima ou testemunha de violência,
podendo, inclusive, causar a revitimização. Esta, caracterizada pelo discurso
ou prática institucional que submete a vítima a procedimento desnecessário,
repetitivo, invasivo, que levam a vítima ou testemunha a reviver a situação de
violência.
A proposta em exame foi distribuída para análise e parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para exame da
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito, sob regime de
tramitação de urgência, sujeita à apreciação do Plenário.
Designada relatora de Plenário, incumbe-me proceder à
imperiosa manifestação perante este colegiado.

*CD209332370900*

PROJETO DE LEI Nº 5.091, DE 2020
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É o relatório.

II - VOTO DA RELATORA

PRLP n.3/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 12:57 - PLEN
PRLP 3 => PL 5091/2020

436 Sexta-feira 11

União, às atribuições do Congresso Nacional e à legitimação de iniciativa
parlamentar, nos exatos termos dos artigos 22 e 61, todos da Constituição da
República.
No tocante à constitucionalidade material, não se vislumbram
também quaisquer discrepâncias entre ele e a Constituição Federal.
Em relação à juridicidade, a proposição está em conformação
ao direito, porquanto não viola normas e princípios do ordenamento jurídico
vigente, não apresentando vícios sob os prismas da inovação, efetividade,
coercitividade e generalidade.
Outrossim, quanto à técnica legislativa, cumpre informar que o
PL 5091/2020 atende aos ditames da Lei Complementar nº 95/98.
Superada a análise da admissibilidade da proposição, impõese a manifestação sobre o mérito.
Conforme narram as autoras na justificativa da proposição,
recentemente o Brasil assistiu estarrecido à audiência de processo de
acusação de estupro, em que figurava como vítima Mariana Ferrer.
Nas imagens veiculadas, é possível constatar a humilhação a
que Mariana fora submetida pelo advogado de defesa.
Ato contínuo, o vídeo mostra que o juiz se manteve inerte, sem
reprimir ou colocar fim aos ataques deferidos contra a moral e a pessoa da
vítima.

*CD209332370900*

preceitos constitucionais formais concernentes à competência legislativa da

Documento eletrônico assinado por Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), através do ponto SDR_56067,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

O projeto de lei em comento atende adequadamente todos os

3

Diante da divulgação das posturas do advogado e do juiz,
juristas e especialistas de todo o país manifestaram-se a respeito do caso.
Para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar
Mendes, “as cenas são estarrecedoras”. E, no ofício que instrui a abertura de
procedimento para investigação da conduta do juiz, o conselheiro do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) Henrique Ávila afirma que “as chocantes imagens do
vídeo mostram o que equivale a uma sessão de tortura psicológica no curso de
uma solenidade processual”.
Pois bem. Estamos diante de um típico caso de violência
institucional.
Infelizmente, essas condutas são antigas e constantemente
utilizadas como tática de defesa pelos patronos de agressores de crimes
sexuais que, em vez de se ater aos fatos e à legislação, baseiam-se no
comportamento das vítimas e em alegações sexistas para questionar sua
índole e moral, justificando os crimes cometidos por seus clientes.
Além

disso,

constatamos

que

a

postura

de

diversos

magistrados legitima a violência de gênero institucional, perpetuando uma
estrutura no sistema penal brasileiro que culpabiliza a vítima.
Nesse ponto, o Judiciário, que deveria ser um ambiente de
acolhimento e escuta das vítimas, revela-se um campo de humilhações e
desestímulo a denúncias.
A manutenção desse tipo de prática, em que as vítimas são
constantemente “reviolentadas” ao procurarem o sistema de Justiça, contribui
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Cumpre mencionar que a violência institucional é definida como
a violência praticada por órgãos e agentes públicos que deveriam responder
pelo cuidado, proteção e defesa dos cidadãos, podendo se manifestar em
diversos setores, como o sistema de justiça, sistema de saúde, segurança
pública etc.

*CD209332370900*

de forma direta para a subnotificação de crimes sexuais no país.

4

Cabe ressaltar que a violência institucional constitui grave
problema no Brasil e tem potencial de causar consequências físicas e
psicológicas para as vítimas, principalmente por partir de representantes de
instituições que deveriam promover o cuidado e respeito dos direitos humanos.
No entanto, a despeito da gravidade dessas ações e/ou
omissões, a violência institucional persiste ainda pouco reconhecida e
naturalizada por inúmeros setores da sociedade.
E, nesse cenário, verifica-se que a expressão da violência
institucional é ainda maior em alguns grupos como mulheres, idosos, negros e
aqueles de classe econômica mais baixa, refletindo situações históricas de
preconceito e discriminação em função do sexo, idade, classe social e raça,
além de valores culturais e julgamento moral.
Assim, acreditamos que a gravidade e a invisibilidade da
violência institucional requerem urgência na tomada de providências pelo
Poder Legislativo a fim de um melhor reconhecimento e enfrentamento desse
problema.
Entretanto, visando o aprimoramento do tipo penal, sugerimos
a inclusão de três parágrafos, explicitando que:
fins de

caracterização

do

crime de

violência

institucional, considera-se revitimização o discurso ou
prática institucional que submeta à vítima ou a testemunha
a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que
a levem a reviver a situação de violência ou outras
situações

que

gerem

sofrimento,

estigmatização

ou

exposição de sua imagem;
2. É isento de pena o agente público que, por erro plenamente
justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que,
se existisse, tornaria a ação legítima; e
3.

A omissão é penalmente relevante quando o omitente
devia e podia agir para evitar o resultado

*CD209332370900*
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Por esse motivo, insta utilizar a instância penal, como ultima
ratio, para conter essas condutas com alto poder de lesividade, revelando-se o
projeto ora examinado extremamente meritório e oportuno.
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Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica
legislativa do Projeto de Lei nº 5.091, de 2020, e, no mérito, pela sua
APROVAÇÃO, na forma do Substitutivo que ora apresentamos.

Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputada
Relatora
2020-11493

SUBSTITUTIVO AO PROJETO LEI Nº 5.091, DE 2020

*CD209332370900*

Ante o exposto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de

Documento eletrônico assinado por Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), através do ponto SDR_56067,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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Altera a Lei nº 13.869, de 5 de
setembro de 2019, para tipificar o crime de
violência institucional.

O Congresso Nacional decreta:
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violência institucional.
Art. 2º A Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, passa a
vigorar acrescido do seguinte art. 15-A:
“Violência Institucional
Art. 15-A. Praticar o agente público violência institucional, por
meio de atos comissivos ou omissivos que prejudiquem o
atendimento à vítima ou testemunha de violência ou causem a
sua revitimização.
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
§1o Para fins do disposto neste artigo, considera-se
revitimização o discurso ou prática institucional que submeta à
vítima ou a testemunha a procedimentos desnecessários,
repetitivos ou invasivos, que a levem a reviver a situação de
violência ou outras situações que gerem sofrimento,
estigmatização ou exposição de sua imagem.
§2o É isento de pena quem, por erro plenamente justificado
pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse,
tornaria a ação legítima.
§3o A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia
e podia agir para evitar o resultado.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

de

de 2020.

Deputada SECRETARIA DA MULHER
Relatora

*CD209332370900*

Sala das Sessões, em

Documento eletrônico assinado por Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), através do ponto SDR_56067,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Art. 1º A presente Lei dispõe sobre a tipificação do crime de
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Estabelece normas para prevenir, sancionar e
combater a violência política contra a mulher, e
altera as Leis n. 4.737, de 15 de julho de 1965,
9.096, de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30
de setembro de 1997, com o mesmo escopo.
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Art. 3º - .................................................................................................................
Parágrafo único: Constituem igualmente atos de violência política contra a
mulher:
I - Qualquer agressão física, psicológica, econômica, patrimonial, simbólica, sexual e
moral cometida contra a mulher por uma pessoa ou grupo de pessoas, diretamente ou
através de terceiros, com a finalidade de impedir ou restringir o acesso e exercício das
funções públicas e/ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade;
II – ameaçar a mulher candidata e/ou parlamentar, por palavras, gestos ou outros meios,
de lhe causar mal injusto e grave;
III – constranger a mulher candidata e/ou parlamentar com o intuito de obter vantagem
ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior
hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função;
IV- divulgar notícias falsas sabendo que a mulher candidata e/ou parlamentar é inocente
e com o objetivo de atrapalhar as eleições, por qualquer meio ou forma;
V– fazer qualquer tipo de discriminação em função de posicionamento político;
VI – interromper frequentemente a fala e/ou pronunciamento da mulher em ambientes
políticos;
VII – destinar recursos do fundo partidário e eleitoral de forma desproporcional,
excluindo a mulher candidata e/ou parlamentar da distribuição;
VIII – empurrar, bater, esbofetear e jogar objetos;
IX – fazer comentário relacionado à constituição física da mulher, sensualizando e/ou
estereotipando;

*CD208272800400*

Dê-se a seguinte nova redação ao parágrafo único do art.3º do substitutivo ao PL
nº349/2015:

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

EMENDA MODIFICATIVA
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X – difamar a candidata e/parlamentar mulher, atribuindo a ela fato que seja ofensivo à
sua reputação e a sua honra; e
XI –fazer montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim
de incluir imagem de mulher candidata e/ou parlamentar em cena de nudez ou ato
sexual ou libidinoso de caráter íntimo.

EMP n.1/0
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Pelo exposto, solicito apoio para a aprovação desta emenda.

Sala das sessões,

Deputado ENIO VERRI – PT/PR
Líder

*CD208272800400*

A emenda visa ao aperfeiçoamento do texto afim de ampliar o alcance da norma
detalhando os atos que configuram violência política contra a mulher.

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

JUSTIFICAÇÃO
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Enio Verri)

Altera o PL 349/2015.

EMP n.1/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 10:28 - PLEN
EMP 1 => PL 349/2015
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1 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
2 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
3 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(p_7693)

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Assinaram eletronicamente o documento CD208272800400, nesta ordem:

Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade

Emenda ao Substitutivo do Projeto de Lei nº 349, de 2015
Dispõe

sobre

o

combate

à

violência

e

à

EMP n.2/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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discriminação político-eleitorais contra a mulher

Emenda de Plenário nº ______

Justificativa

O substitutivo apresentado pela Relatora ao PL nº 349, de 2015, e seus
apensados, a despeito do inegável aprimoramento do texto, ainda apresenta uma
pequena incongruência que, no entanto, pode gerar a privação dos direitos que a lei
garante a uma parcela especialmente vulnerabilizada nas forças políticas no Brasil: as
mulheres transexuais.
O uso da expressão “sexo feminino” pode facilmente ser interpretada a partir de
uma lógica inadequada de que a lei apenas protege mulheres cissexuais, o que seria uma
limitação indesejada no âmbito e no objetivo da lei que está sendo discutida, uma vez
que as mulheres transexuais eleitas em 2020 nos municípios brasileiros são algumas das
mais afetadas pela violência política que buscamos coibir, recebendo mensagens
ofensivas e ameaças de violência e de morte.
Neste momento portanto, é inadequado que o Parlamento abra brechas para que
essas mulheres sejam excluídas da proteção que este dispositivo gera, o que pode
ocorrer caso sejam mantidas as expressões "em virtude de sexo", "em virtude de seu
sexo" e "em razão do sexo".

*CD208088150900*

de seu sexo" e "em razão do sexo" por “em razão de a vítima ser mulher”.

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Onde couber, substitua-se as expressões "em virtude de sexo", "em virtude

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assim, pedimos a colaboração dos nossos pares para a aprovação desta emenda
e adequação do texto a ser aprovado.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.

EMP n.2/0
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Sâmia Bomfim
Líder do PSOL

Marcelo Freixo

PSOL/PA

PSOL/RJ

Fernanda Melchionna

Áurea Carolina

PSOL/RS

PSOL/MG

David Miranda

Glauber Braga

PSOL/RJ

PSOL/RJ

Ivan Valente

Luiza Erundina

PSOL/SP

PSOL/SP

Talíria Petrone
PSOL/RJ

*CD208088150900*

Edmilson Rodrigues

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.
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Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Sâmia Bomfim)

Dispõe sobre o combate à

EMP n.2/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 13:14 - PLEN
EMP 2 => PL 349/2015
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violência e à discriminação políticoeleitorais contra a mulher.

Assinaram eletronicamente o documento CD208088150900, nesta ordem:
*-(P_119782)

2 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
3 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
4 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
5 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(p_5870)
*-(p_7693)

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

1 Dep. Sâmia Bomfim (PSOL/SP) - LÍDER do PSOL
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PROJETO DE LEI 349 2015

EMP n.3/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 13:23 - PLEN
EMP 3 => PL 349/2015

Dezembro de 2020

Dispõe sobre o combate à violência e à discriminação
político-eleitorais contra a mulher.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº

mulheres candidatas, eleitas, ou nomeadas para o exercício de função pública, aqueles que:
I - Imponham, por estereótipos de gênero, origem, idade, raça, sexualidade e religiosidade, a
realização de atividades e tarefas não relacionadas com as funções e competências do seu cargo;
II - Atribuam responsabilidades que tenham como resultado a limitação do exercício da função
parlamentar;
III - Proporcionem informações falsas, incorretas ou imprecisas, que conduzam ao exercício
inadequado de suas funções políticas;
IV - Impeçam, por qualquer meio, que as mulheres eleitas, titulares ou suplentes, durante sessões
ordinárias ou extraordinárias, ou qualquer outra atividade que envolva a tomada de decisões,
exerçam o direito de falar e votar em igualdade de condições com os homens;
V - Forneçam, ao Tribunal Regional Eleitoral, informações falsas ou incompletas acerca da
identidade de gênero ou raça da candidata;
VI - Impeçam ou restrinjam a reintegração de mulheres ao seu cargo, após o gozo de licença
justificada;
VII - Restrinjam o uso da palavra em sessões ou reuniões de comissões, solenidades e outras
instâncias inerentes ao exercício político/públicos previstos nos regulamentos estabelecidos;
VIII - Imponham sanções injustificadas, impedindo ou restringindo o exercício dos direitos
políticos;
IX - Apliquem sanções pecuniárias, descontos arbitrários e ilegais ou retenção de salários;
X - Discriminem, por razões que se relacionem a cor/raça, idade, sexualidade, nível de
escolaridade, deficiência, origem, idioma, religião, ideologia, filiação política ou filosófica,
identidade de gênero, estado civil, cultura, condição econômica, social ou de saúde, profissão ou
ocupação, aparência física, vestimenta, apelido, ou qualquer outra, que tenha como objetivo ou
resultado anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade
de direitos humanos e liberdades fundamentais legalmente reconhecidas;

*CD209077667500*

“Yº São exemplos de condutas ou omissões considerados assédio ou violência política contra as

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Insira-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

Dezembro de 2020

XI - Discriminem a mulher por estar em estado de gravidez ou de adoção, parto ou, puerpério, ou
período de adaptação do filho adotado, impedindo ou negando o exercício do seu mandato e o
gozo dos seus direitos sociais reconhecidos por lei;
XII - Divulguem ou revelem informações pessoais e privadas de mulheres, com o objetivo de
ofender a sua dignidade e/ou, contra a sua vontade, obter a renúncia ou licença do cargo exercido
ou postulado;
XIII - Pressionem ou induzam as mulheres eleitas ou nomeadas a renunciarem ao cargo exercido;
XIV - Obriguem as mulheres eleitas ou nomeadas, mediante o uso de força ou intimidação, a
assinar documentos ou endossar decisões contrárias à sua vontade e ao interesse público.

EMP n.3/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Parágrafo único. Deverá ser anulado, a requerimento da vítima, o ato praticado por mulheres em

Sâmia Bomfim
Líder do PSOL

TALÍRIA PETRONE
PSOL/RJ

Justificativa
Estudos demonstram que a mera tipificação penal é ineficaz para o combate a violência política
contra a mulher.
O respeito `a diversidade das mulheres implica reconhecer que as mulheres negras são cerca de

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

decorrência de situação de violência.”

país. Vivenciam a face mais perversa da intersecção entre as discriminações de raça, gênero e
classe. De acordo com o Atlas da Violência 2019 (IPEA/FBSP), a cada duas horas uma mulher é
assassinada no Brasil. São cerca de 13 mulheres por dia. Entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios
contra mulheres no país subiu 30,7%. Nesse mesmo período, a taxa de homicídios contra

*CD209077667500*

28% do total da população brasileira, ou seja, constituem o maior contingente populacional do
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mulheres negras cresceu 29,9% e entre não-negras cresceu 1,6%. Em números absolutos, a
diferença é ainda mais brutal: entre não negras o número cresceu 1,7% e entre negras 60,5%. As
mulheres negras constituíam 66% do total de mulheres vítimas de homicídio.

EMP n.3/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 13:23 - PLEN
EMP 3 => PL 349/2015
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Na esfera pública não é diferente, são inúmeros os relatos de violência política sofridos pelas
parlamentares negras. As mulheres negras têm menor acesso a recursos partidários e enfrentam
maiores dificuldades do que as brancas para se elegerem. Soma-se a isto os efeitos da divisão
sexual do trabalho, o que muito explica a baixa participação política das mulheres. O acúmulo
das tarefas domésticas, somadas ao trabalho remunerado, ao investimento nos estudos e às

Não se garante o direito de votar e ser votado apenas permitindo que o voto seja aberto a todos.
Nos EUA, os homens negros adquiriram o direito ao voto em 1870 com a 15ª Emenda
Constitucional e as mulheres, brancas e negras, em 1919 a partir da 19ª Emenda Constitucional.
No entanto, a população negra dos EUA persistiu encontrando inúmeros óbices na realidade para
se registrar e votar, especialmente nos estados do Sul. Apenas 1965, após ampla campanha
liderada por Martin Luther King Jr., o líder mais proeminente do movimento pelos direitos civis
nos Estados Unidos foi aprovada a Lei dos Direitos do Voto (Right to Vote Act, 1965)

Queremos com está lei seguir no mesmo caminho, garantindo que as candidaturas de mulheres,
especialmente mulheres negras, não sejam impedidas por práticas misóginas e racistas.

Os resultados dos últimos pleitos eleitorais revelaram a enorme força política das mulheres
negras pelo Brasil afora, com o crescimento de 30% da bancada de mulheres negras nas últimas
eleições. E, na continuidade dessa movimentação política de tão grande potência, saudamos

*CD209077667500*

partidária, que é hoje o único canal para se chegar ao legislativo.

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

tarefas da militância, torna praticamente impossível para as mulheres se dedicarem à política

Dezembro de 2020

neste 2020 as inúmeras candidaturas de mulheres negras, indígenas, representantes dos povos
tradicionais quilombolas e de matriz africana.
O PL proposto é fundamental para assegurar o exercício dos direitos políticos das mulheres
filiadas à partidos políticos, candidatas, eleitas ou nomeadas, independentemente de sua raça,

EMP n.3/0
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sexualidade e religiosidade.

PSOL/RJ

*CD209077667500*

TALÍRIA PETRONE

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

SÂMIA BONFIM
Líder do PSOL
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Sâmia Bomfim)

Dispõe sobre o combate à

EMP n.3/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 13:23 - PLEN
EMP 3 => PL 349/2015
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violência e à discriminação políticoeleitorais contra a mulher.

Assinaram eletronicamente o documento CD209077667500, nesta ordem:
*-(P_119782)

2 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
3 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
4 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
5 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(p_5870)
*-(p_7693)

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

1 Dep. Sâmia Bomfim (PSOL/SP) - LÍDER do PSOL
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REQUERIMENTOS DE DESTAQUE
DESTAQUE DE BANCADA Nº 01
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, I, e §2º, combinado com o art.
117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação em
separado do art. 326-B da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), incluído
pelo art. 4º do Substitutivo oferecido em Plenário ao PL 349/15, com vistas à sua supressão.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2020

Deputado Paulo Ganime
Líder do NOVO

DESTAQUE DE BANCADA Nº 02
Requeiro, nos termos do art. 161, inciso II, e §2º, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação da Emenda de Plenário nº 2, oferecida ao PL nº 349
de 2015.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Dep. Sâmia Bomfim
Líder do PSOL

DESTAQUE DE BANCADA Nº 03
Requeiro, nos termos do art. 161, inciso II, e §2º, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação da Emenda de Plenário nº 3, oferecida ao PL 349 de
2015.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Dezembro de 2020
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Dep. Sâmia Bomfim
Líder do PSOL
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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PARECER ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO
SUBSTITUTIVO PL N. 349

I - RELATÓRIO

sobre ela.

II - VOTO DA RELATORA
Após

amplo

diálogo

com

diversos

Líderes

Partidários,

entendemos que já avançamos bastante nos pontos principais no Substitutivo
apresentado, razão pela qual vamos rejeitar as Emendas de Plenário.
Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos
da Mulher, somos pela rejeição das Emendas de Plenário números 2 e 3.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as
Emendas de Plenário e, no mérito, pela sua rejeição.

Sala das Sessões, em

10

Deputada ANGELA AMIN
Relatora

de

dezembro

de 2020.

*CD204063658500*

Emendas de Plenário. A Emenda 1 foi retirada e não nos manifestaremos

Documento eletrônico assinado por Angela Amin (PP/SC), através do ponto SDR_56471,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Durante a discussão da matéria, foram apresentadas 3
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Documento eletrônico assinado por Angela Amin (PP/SC), através do ponto SDR_56471,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

Votação Nominal e Simbólica
PLEN -Plenário
Reunião: Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual)
Data/Local: 10/12/2020 - Plenário da Câmara dos Deputados

PL 349/2015 - Destaque nº 2

Votação iniciada em:10/12/2020 14:48:18 - Votação encerrada em:10/12/2020 15:08:04
Resultado: Rejeitada a Emenda de Plenário de nº 2. Sim: 132; não: 308; abstenção: 1; total: 441.

Quórum votação

441

Sim

Não

Abstenção

Obstrução

Total de votantes

132

308

1

0

441

PT

Sim

DEM

Não

AVANTE

PSL

Não

SOLIDARIEDADE

Não

PATRIOTA

PL

Não

PTB

PP

Não

PODE

Liberado

PSOL

Sim

MDB

Não

PV

Não

REDE

Sim

Maioria

PSD

Não

PROS

Minoria

REPUBLICANOS

Não

PSC

Oposição

PSDB

Não

PCdoB

Sim

PSB

Sim

CIDADANIA

Não

PDT

Liberado

NOVO

Não

Sim

Governo

Não

Orientação das Lideranças

Votos
PLEN

PLEN

Ordenado por: Nome

513 vagas

513 vagas

Titular
Abílio Santana (PL-BA)

Abou Anni (PSL-SP) -votou

Não

Acácio Favacho (PROS-AP) -votou

Não

Adolfo Viana (PSDB-BA)

Adriana Ventura (NOVO-SP) -votou

Não

Adriano do Baldy (PP-GO) -votou

Não

Aécio Neves (PSDB-MG) -votou

Não

Afonso Florence (PT-BA) -votou

Sim

Afonso Hamm (PP-RS) -votou

Não

Afonso Motta (PDT-RS) -votou

Sim

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

Airton Faleiro (PT-PA)

Dezembro
de 2020
AJ Albuquerque (PP-CE) -votou

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Não
Alan Rick (DEM-AC) -votou
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Alceu Moreira (MDB-RS) -votou

Não

Alcides Rodrigues (PATRIOTA-GO) -votou

Não

Alê Silva (PSL-MG) -votou

Não

Alencar S. Braga (PT-SP) -votou

Sim

Alex Manente (CIDADANIA-SP) -votou

Não

Alessandro Molon (PSB-RJ)

Alex Santana (PDT-BA) -votou

Não

Alexandre Frota (PSDB-SP) -votou

Sim

Alexandre Leite (DEM-SP) -votou

Não

Alexandre Padilha (PT-SP) -votou

Sim

AlexandreSerfiotis (PSD-RJ) -votou

Não

Alexis Fonteyne (NOVO-SP) -votou

Não

Alice Portugal (PCdoB-BA) -votou

Sim

Aliel Machado (PSB-PR) -votou

Sim

Aline Gurgel (REPUBLICANOS-AP) -votou

Não

Aline Sleutjes (PSL-PR) -votou

Não

Aluisio Mendes (PSC-MA) -votou

Não

Altineu Côrtes (PL-RJ)

Amaro Neto (REPUBLICANOS-ES) -votou

Não

André Abdon (PP-AP) -votou

Não

André de Paula (PSD-PE) -votou

Não

André Ferreira (PSC-PE) -votou

Não

André Figueiredo (PDT-CE)

André Fufuca (PP-MA)

André Janones (AVANTE-MG) -votou

Não

Angela Amin (PP-SC) -votou

Não

Antonio Brito (PSD-BA) -votou

Não

Arlindo Chinaglia (PT-SP) -votou

Sim

Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) -votou

Não

Aroldo Martins (REPUBLICANOS-PR) -votou

Não

Arthur Lira (PP-AL) -votou

Não

Arthur O. Maia (DEM-BA) -votou

Não

Átila Lira (PP-PI) -votou

Não

Átila Lins (PP-AM)

Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE-PE) -votou

Não

Áurea Carolina (PSOL-MG) -votou

Sim

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) -votou

Não

Bacelar (PODE-BA) -votou

Sim

Baleia Rossi (MDB-SP) -votou

Não

Benedita da Silva (PT-RJ) -votou

Sim

Benes Leocádio (REPUBLICANOS-RN) -votou

Não

Beto Faro (PT-PA) -votou

Sim

Beto Pereira (PSDB-MS) -votou

Não

Beto Rosado (PP-RN) -votou

Não

Bia Cavassa (PSDB-MS) -votou

Não

Bia Kicis (PSL-DF) -votou

Não

Bibo Nunes (PSL-RS) -votou

Não

Bilac Pinto (DEM-MG) -votou

Não

Bira do Pindaré (PSB-MA) -votou

Sim

Boca Aberta (PROS-PR) -votou

Não

Bohn Gass (PT-RS) -votou

Sim

Bosco Costa (PL-SE) -votou

Não

Bozzella (PSL-SP) -votou

Não

Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM)

Bruna Furlan (PSDB-SP) -votou

Não

Cacá Leão (PP-BA) -votou

Não

Camilo Capiberibe (PSB-AP) -votou

Sim

Cap. Alberto Neto (REPUBLICANOS-AM) -votou

Não

Capitão Augusto (PL-SP) -votou

Não

Carla Dickson (PROS-RN) -votou

Não

Carlos Bezerra (MDB-MT) -votou

Sim

Carlos Gaguim (DEM-TO) -votou

Não

Cap. Fábio Abreu (PL-PI)

Capitão Wagner (PROS-CE) -votou

Não

Carla Zambelli (PSL-SP)

Carlos Chiodini (MDB-SC) -votou

Não
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DOS DEPUTADOS
Não
Carlos Jordy (PSL-RJ) -votou
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de 2020
Não

Carlos Sampaio (PSDB-SP) -votou

Não

Carlos Veras (PT-PE) -votou

Sim

Carlos Zarattini (PT-SP) -votou

Sim

Carmen Zanotto (CIDADANIA-SC) -votou

Não

Caroline de Toni (PSL-SC) -votou

Não

Cássio Andrade (PSB-PA) -votou

Sim

Célio Moura (PT-TO) -votou

Sim

Célio Silveira (PSDB-GO) -votou

Não

Célio Studart (PV-CE) -votou

Sim

Celso Maldaner (MDB-SC) -votou

Não

Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Celso Sabino (PSDB-PA) -votou

Não

Charles Fernandes (PSD-BA) -votou

Não

Sim

Cezinha Madureira (PSD-SP)

Charlles Evangelis (PSL-MG) -votou

Não

Chico D´Angelo (PDT-RJ) -votou

Chiquinho Brazão (AVANTE-RJ) -votou

Não

Chris Tonietto (PSL-RJ)

Christiane Yared (PL-PR) -votou

Não

Christino Aureo (PP-RJ)

Clarissa Garotinho (PROS-RJ) -votou

Não

Claudio Cajado (PP-BA) -votou

Não

Cleber Verde (REPUBLICANOS-MA) -votou

Não

Coronel Armando (PSL-SC) -votou

Não

CoronelChrisóstom (PSL-RO) -votou

Não

Coronel Tadeu (PSL-SP)

Cristiano Vale (PL-PA) -votou

Não

Da Vitória (CIDADANIA-ES) -votou

Não

Dagoberto Nogueira (PDT-MS) -votou

Sim

Damião Feliciano (PDT-PB) -votou

Não

Daniel Almeida (PCdoB-BA) -votou

Sim

Daniel Coelho (CIDADANIA-PE) -votou

Não

Daniel Freitas (PSL-SC) -votou

Não

Daniel Silveira (PSL-RJ) -votou

Não

Daniel Trzeciak (PSDB-RS) -votou

Não

Daniela Waguinho (MDB-RJ) -votou

Não

Danilo Cabral (PSB-PE) -votou

Sim

Danrlei (PSD-RS) -votou

Não

David Miranda (PSOL-RJ) -votou

Sim

David Soares (DEM-SP) -votou

Não

Deleg. Éder Mauro (PSD-PA) -votou

Não

DelAntônioFurtado (PSL-RJ) -votou

Abstenção

Delegado Marcelo (PSL-MG) -votou

Não

Delegado Pablo (PSL-AM) -votou

Não

Delegado Waldir (PSL-GO) -votou

Não

Denis Bezerra (PSB-CE) -votou

Sim

Diego Garcia (PODE-PR) -votou

Não

Diego Andrade (PSD-MG)

Dimas Fabiano (PP-MG) -votou

Não

Domingos Sávio (PSDB-MG)

Dr Zacharias Calil (DEM-GO) -votou

Não

Dr. Frederico (PATRIOTA-MG) -votou

Não

Dr. Jaziel (PL-CE) -votou

Não

Dr. Leonardo (SOLIDARIEDADE-MT) -votou

Não

Dr. Luiz Ovando (PSL-MS) -votou

Não

Dr.Luiz Antonio Jr (PP-RJ) -votou

Não

Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE-AC) -votou

Não

Dra.Soraya Manato (PSL-ES) -votou

Não

Dulce Miranda (MDB-TO) -votou

Não

Edilazio Junior (PSD-MA) -votou

Não

EdmilsonRodrigues (PSOL-PA) -votou

Sim

Edio Lopes (PL-RR)

Edna Henrique (PSDB-PB) -votou

Sim

Eduardo Barbosa (PSDB-MG) -votou

Não

Eduardo Bismarck (PDT-CE) -votou

Sim

Eduardo Braide (PODE-MA) -votou

Sim

Dezembro
de 2020
Eduardo Costa (PTB-PA) -votou
Eduardo da Fonte (PP-PE) -votou

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Não
Eduardo Cury (PSDB-SP)
Não
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EduardoBolsonaro (PSL-SP) -votou

Não

Efraim Filho (DEM-PB)

Elcione Barbalho (MDB-PA) -votou

Não

Eli Borges (SOLIDARIEDADE-TO)

Eli Corrêa Filho (DEM-SP) -votou

Não

Elias Vaz (PSB-GO) -votou

Sim

Elmar Nascimento (DEM-BA) -votou

Não

Emanuel Pinheiro N (PTB-MT) -votou

Não

Emidinho Madeira (PSB-MG) -votou

Não

Enio Verri (PT-PR) -votou

Sim

Enéias Reis (PSL-MG)

Enrico Misasi (PV-SP) -votou

Não

Erika Kokay (PT-DF) -votou

Sim

Eros Biondini (PROS-MG) -votou

Não

EuclydesPettersen (PSC-MG) -votou

Não

Expedito Netto (PSD-RO) -votou

Não

Evair de Melo (PP-ES)

Fábio Henrique (PDT-SE) -votou

Sim

Fábio Mitidieri (PSD-SE) -votou

Não

Fábio Ramalho (MDB-MG) -votou

Sim

Fabio Reis (MDB-SE) -votou

Não

Fabio Schiochet (PSL-SC) -votou

Não

Fábio Trad (PSD-MS) -votou

Sim

Fausto Pinato (PP-SP) -votou

Sim

Felício Laterça (PSL-RJ) -votou

Não

Felipe Carreras (PSB-PE) -votou

Não

Felipe Rigoni (PSB-ES) -votou

Sim

FelipeFrancischini (PSL-PR) -votou

Não

Félix Mendonça Jr (PDT-BA) -votou

Sim

FernandaMelchionna (PSOL-RS) -votou

Sim

Fernando Coelho (DEM-PE) -votou

Não

FernandoMonteiro (PP-PE) -votou

Não

FernandoRodolfo (PL-PE) -votou

Não

Filipe Barros (PSL-PR) -votou

Não

Flávia Arruda (PL-DF) -votou

Não

Flávia Morais (PDT-GO) -votou

Sim

Flaviano Melo (MDB-AC) -votou

Não

Flávio Nogueira (PDT-PI) -votou

Não

Flordelis (PSD-RJ) -votou

Não

Francisco Jr. (PSD-GO) -votou

Não

Franco Cartafina (PP-MG)

Fred Costa (PATRIOTA-MG) -votou

Não

Frei Anastacio (PT-PB) -votou

Sim

Gelson Azevedo (PL-RJ) -votou

Não

Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE-CE) -votou

Não

General Girão (PSL-RN) -votou

Não

General Peternelli (PSL-SP) -votou

Não

Geninho Zuliani (DEM-SP) -votou

Não

Geovania de Sá (PSDB-SC) -votou

Não

Gervásio Maia (PSB-PB) -votou

Sim

Giacobo (PL-PR) -votou

Não

Gil Cutrim (PDT-MA) -votou

Não

Gilberto Abramo (REPUBLICANOS-MG) -votou

Não

GilbertoNasciment (PSC-SP) -votou

Não

Gilson Marques (NOVO-SC) -votou

Não

Giovani Feltes (MDB-RS) -votou

Não

Giovani Cherini (PL-RS)

Glauber Braga (PSOL-RJ) -votou

Sim

Glaustin da Fokus (PSC-GO) -votou

Não

Gleisi Hoffmann (PT-PR) -votou

Sim

Gonzaga Patriota (PSB-PE) -votou

Sim

Greyce Elias (AVANTE-MG) -votou

Não

Guiga Peixoto (PSL-SP) -votou

Não

Guilherme Derrite (PP-SP) -votou

Não

Guilherme Mussi (PP-SP) -votou

Não
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DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Não
Gustavo Fruet (PDT-PR) -votou
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Sim

Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) -votou

Não

Gutemberg Reis (MDB-RJ) -votou

Não

Haroldo Cathedral (PSD-RR) -votou

Não

Heitor Freire (PSL-CE) -votou

Não

Heitor Schuch (PSB-RS) -votou

Sim

Helder Salomão (PT-ES) -votou

Sim

Hélio Costa (REPUBLICANOS-SC) -votou

Não

Hélio Leite (DEM-PA) -votou

Não

Helio Lopes (PSL-RJ)

Henrique Fontana (PT-RS) -votou

Sim

Hercílio Diniz (MDB-MG)

Herculano Passos (MDB-SP) -votou

Não

HermesParcianello (MDB-PR) -votou

Não

Hildo Rocha (MDB-MA)

Hiran Gonçalves (PP-RR) -votou

Não

Hugo Leal (PSD-RJ) -votou

Não

Hugo Motta (REPUBLICANOS-PB)

Idilvan Alencar (PDT-CE) -votou

Sim

Igor Kannário (DEM-BA)

Igor Timo (PODE-MG)

Iracema Portella (PP-PI) -votou

Não

Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL)

Israel Batista (PV-DF) -votou

Sim

Ivan Valente (PSOL-SP) -votou

Sim

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) -votou

Sim

Jaqueline Cassol (PP-RO) -votou

Não

Jefferson Campos (PSB-SP) -votou

Não

Jerônimo Goergen (PP-RS)

Jéssica Sales (MDB-AC) -votou

Sim

Jesus Sérgio (PDT-AC) -votou

Jhc (PSB-AL)

Não

Jhonatan de Jesus (REPUBLICANOS-RR)

João C. Bacelar (PL-BA) -votou

Não

João Campos (REPUBLICANOS-GO) -votou

Não

João Daniel (PT-SE) -votou

Sim

João H. Campos (PSB-PE) -votou

Sim

João Maia (PL-RN) -votou

Não

João Marcelo S. (MDB-MA) -votou

Não

João Roma (REPUBLICANOS-BA) -votou

Não

JoaquimPassarinho (PSD-PA) -votou

Não

Joenia Wapichana (REDE-RR) -votou

Sim

Joice Hasselmann (PSL-SP) -votou

Não

Jorge Braz (REPUBLICANOS-RJ) -votou

Não

Jorge Goetten (PL-SC) -votou

Não

Jorge Solla (PT-BA) -votou

Sim

José Airton (PT-CE) -votou

Sim

José Guimarães (PT-CE) -votou

Sim

Jose Mario Schrein (DEM-GO) -votou

Não

José Medeiros (PODE-MT) -votou

Não

José Nelto (PODE-GO) -votou

Sim

José Nunes (PSD-BA) -votou

Não

José Priante (MDB-PA) -votou

Não

José Ricardo (PT-AM) -votou

Sim

José Rocha (PL-BA)

Joseildo Ramos (PT-BA) -votou

Sim

JosimarMaranhãozi (PL-MA)

Juarez Costa (MDB-MT) -votou

Não

Julian Lemos (PSL-PB) -votou

Não

Julio Cesar Ribeir (REPUBLICANOS-DF) -votou

Não

Júlio Cesar (PSD-PI)

Júlio Delgado (PSB-MG) -votou

Sim

Juninho do Pneu (DEM-RJ) -votou

Não

Junio Amaral (PSL-MG) -votou

Não

Júnior Ferrari (PSD-PA) -votou

Não

Junior Lourenço (PL-MA) -votou

Não

Júnior Mano (PL-CE) -votou

Não

Dezembro
de 2020
Juscelino Filho (DEM-MA) -votou

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Não
Kim Kataguiri (DEM-SP)
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Laercio Oliveira (PP-SE) -votou

Não

Lafayette Andrada (REPUBLICANOS-MG)

Lauriete (PSC-ES) -votou

Não

Leandre (PV-PR) -votou

Não

Leda Sadala (AVANTE-AP) -votou

Não

Leo de Brito (PT-AC) -votou

Sim

Léo Motta (PSL-MG) -votou

Não

Léo Moraes (PODE-RO)

Leonardo Monteiro (PT-MG) -votou

Sim

Leônidas Cristino (PDT-CE) -votou

Sim

Leur Lomanto Jr. (DEM-BA) -votou

Não

Lídice da Mata (PSB-BA) -votou

Sim

Lincoln Portela (PL-MG) -votou

Não

Liziane Bayer (PSB-RS) -votou

Não

Loester Trutis (PSL-MS) -votou

Não

Lourival Gomes (PSL-RJ) -votou

Não

Lucas Gonzalez (NOVO-MG) -votou

Não

Lucas Redecker (PSDB-RS) -votou

Não

Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) -votou

Não

Luciano Bivar (PSL-PE)

Luciano Ducci (PSB-PR) -votou

Sim

Lucio Mosquini (MDB-RO) -votou

Não

Luis Miranda (DEM-DF) -votou

Não

Luis Tibé (AVANTE-MG) -votou

Sim

Luisa Canziani (PTB-PR) -votou

Não

Luiz Carlos (PSDB-AP)

Luiz Carlos Motta (PL-SP) -votou

Não

Luiz Lima (PSL-RJ) -votou

Luiz Nishimori (PL-PR) -votou

Não

Luiz P. O.Bragança (PSL-SP)

Luiza Erundina (PSOL-SP) -votou

Sim

LuizAntônioCorrêa (PL-RJ) -votou

Não

Luizão Goulart (REPUBLICANOS-PR) -votou

Não

Luizianne Lins (PT-CE) -votou

Sim

Magda Mofatto (PL-GO) -votou

Não

Major Fabiana (PSL-RJ) -votou

Não

Mara Rocha (PSDB-AC) -votou

Não

Marcel van Hattem (NOVO-RS) -votou

Não

Marcelo Aro (PP-MG) -votou

Não

Marcelo Brum (PSL-RS) -votou

Não

Marcelo Calero (CIDADANIA-RJ) -votou

Sim

Marcelo Freixo (PSOL-RJ) -votou

Sim

Marcelo Moraes (PTB-RS) -votou

Não

Marcelo Nilo (PSB-BA) -votou

Sim

Marcelo Ramos (PL-AM) -votou

Não

Marcio Alvino (PL-SP) -votou

Não

Márcio Biolchi (MDB-RS) -votou

Não

Márcio Jerry (PCdoB-MA) -votou

Sim

Márcio Labre (PSL-RJ) -votou

Não

Márcio Marinho (REPUBLICANOS-BA) -votou

Não

Marco Bertaiolli (PSD-SP) -votou

Não

Marcon (PT-RS) -votou

Sim

Marcos A. Sampaio (MDB-PI) -votou

Não

Marcos Pereira (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Margarete Coelho (PP-PI) -votou

Não

MargaridaSalomão (PT-MG)

Maria do Rosário (PT-RS) -votou

Sim

Maria Rosas (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Mariana Carvalho (PSDB-RO) -votou

Não

Marília Arraes (PT-PE) -votou

Sim

Marina Santos (SOLIDARIEDADE-PI) -votou

Não

Mário Heringer (PDT-MG) -votou

Sim

MárioNegromonte Jr (PP-BA) -votou

Não

Marlon Santos (PDT-RS) -votou

Não

Marx Beltrão (PSD-AL) -votou

Não

Marreca Filho (PATRIOTA-MA)

Não
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Sim

Mauro Lopes (MDB-MG) -votou

Não

Mauro Nazif (PSB-RO) -votou

Sim

Merlong Solano (PT-PI) -votou

Sim

Miguel Lombardi (PL-SP) -votou

Não

Milton Vieira (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Misael Varella (PSD-MG) -votou

Não

Natália Bonavides (PT-RN) -votou

Sim

Moses Rodrigues (MDB-CE)

Nelson Barbudo (PSL-MT) -votou

Não

Nereu Crispim (PSL-RS) -votou

Não

Neri Geller (PP-MT) -votou

Não

Newton Cardoso Jr (MDB-MG) -votou

Não

Nicoletti (PSL-RR) -votou

Não

Nilson Pinto (PSDB-PA) -votou

Não

Nilson Stainsack (PP-SC) -votou

Não

Nilto Tatto (PT-SP) -votou

Sim

Nivaldo Albuquerq (PTB-AL) -votou

Não

Norma Ayub (DEM-ES) -votou

Não

Olival Marques (DEM-PA) -votou

Não

Osires Damaso (PSC-TO) -votou

Não

Osmar Terra (MDB-RS)

Ossesio Silva (REPUBLICANOS-PE) -votou

Não

Otoni de Paula (PSC-RJ)

Otto Alencar (PSD-BA) -votou

Não

Odair Cunha (PT-MG)

Orlando Silva (PCdoB-SP) -votou

Sim

Padre João (PT-MG) -votou

Sim

Pastor Eurico (PATRIOTA-PE)

Pastor Gil (PL-MA) -votou

Não

Pastor Isidório (AVANTE-BA) -votou

Não

Patrus Ananias (PT-MG) -votou

Sim

Paula Belmonte (CIDADANIA-DF) -votou

Não

Paulão (PT-AL) -votou

Sim

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Paulo Azi (DEM-BA) -votou

Não

Paulo Bengtson (PTB-PA) -votou

Não

Paulo Freire Costa (PL-SP) -votou

Não

Paulo Ganime (NOVO-RJ) -votou

Não

Paulo Guedes (PT-MG) -votou

Sim

Paulo Magalhães (PSD-BA) -votou

Não

Paulo Martins (PSC-PR) -votou

Não

Paulo Pereira (SOLIDARIEDADE-SP) -votou

Não

Paulo Pimenta (PT-RS) -votou

Sim

Paulo Ramos (PDT-RJ)

Paulo Teixeira (PT-SP) -votou

Sim

Pedro A Bezerra (PTB-CE) -votou

Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) -votou

Sim

Pedro Lucas Fernan (PTB-MA)

Pedro Lupion (DEM-PR)

Não

Pedro Paulo (DEM-RJ)

Pedro Uczai (PT-SC) -votou

Sim

Pedro Westphalen (PP-RS) -votou

Não

Perpétua Almeida (PCdoB-AC) -votou

Sim

Pinheirinho (PP-MG) -votou

Não

Policial Sastre (PL-SP) -votou

Não

Pompeo de Mattos (PDT-RS) -votou

Sim

Pr Marco Feliciano (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Prof Marcivania (PCdoB-AP) -votou

Sim

Profª Dorinha (DEM-TO) -votou

Não

Profª Rosa Neide (PT-MT) -votou

Sim

Professor Alcides (PP-GO) -votou

Não

Professor Joziel (PSL-RJ)

Professora Dayane (PSL-BA) -votou

Não

Rafael Motta (PSB-RN) -votou

Sim

Raimundo Costa (PL-BA) -votou

Não

Raul Henry (MDB-PE) -votou

Não
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Renata Abreu (PODE-SP) -votou

Sim

Renato Queiroz (MDB-RR) -votou

Sim

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) -votou

Sim

Ricardo Barros (PP-PR)

Ricardo Guidi (PSD-SC) -votou

Não

Ricardo Izar (PP-SP) -votou

Não

Ricardo Silva (PSB-SP) -votou

Não

Ricardo Teobaldo (PODE-PE) -votou

Sim

Robério Monteiro (PDT-CE) -votou

Sim

Roberto Alves (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Roberto de Lucena (PODE-SP) -votou

Não

Roberto Pessoa (PSDB-CE)

Rodrigo Agostinho (PSB-SP) -votou

Sim

Rodrigo Coelho (PSB-SC) -votou

Rodrigo de Castro (PSDB-MG) -votou

Não

Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Rogério Correia (PT-MG) -votou

Sim

Roman (PATRIOTA-PR) -votou

Não

Ronaldo Carletto (PP-BA) -votou

Não

Ronaldo Martins (REPUBLICANOS-CE) -votou

Não

Rosana Valle (PSB-SP) -votou

Não

Rosangela Gomes (REPUBLICANOS-RJ) -votou

Não

Rose Modesto (PSDB-MS) -votou

Não

Rubens Bueno (CIDADANIA-PR) -votou

Não

Rubens Otoni (PT-GO) -votou

Sim

Rubens Pereira Jr. (PCdoB-MA) -votou

Sim

Rui Falcão (PT-SP) -votou

Sim

Ruy Carneiro (PSDB-PB) -votou

Sim

Sâmia Bomfim (PSOL-SP) -votou

Sim

Samuel Moreira (PSDB-SP) -votou

Não

Sanderson (PSL-RS) -votou

Não

Santini (PTB-RS)

Sargento Fahur (PSD-PR) -votou

Não

Schiavinato (PP-PR) -votou

Não

Sebastião Oliveira (AVANTE-PE)

Sérgio Brito (PSD-BA) -votou

Não

Sergio Souza (MDB-PR)

Sergio Toledo (PL-AL) -votou

Não

Não

Sergio Vidigal (PDT-ES) -votou

Não

Severino Pessoa (REPUBLICANOS-AL) -votou

Não

Shéridan (PSDB-RR) -votou

Não

Sidney Leite (PSD-AM) -votou

Não

Silas Câmara (REPUBLICANOS-AM) -votou

Não

Silvia Cristina (PDT-RO) -votou

Não

Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) -votou

Não

Soraya Santos (PL-RJ)

SóstenesCavalcante (DEM-RJ)

Stefano Aguiar (PSD-MG) -votou

Não

Stephanes Junior (PSD-PR) -votou

Não

SubtenenteGonzaga (PDT-MG) -votou

Sim

Tabata Amaral (PDT-SP) -votou

Sim

Tadeu Filippelli (MDB-DF) -votou

Não

Tadeu Alencar (PSB-PE) -votou

Sim

Talíria Petrone (PSOL-RJ) -votou

Sim

Ted Conti (PSB-ES) -votou

Sim

Tereza Nelma (PSDB-AL) -votou

Sim

Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE-TO)

Tiago Mitraud (NOVO-MG) -votou

Não

Tiririca (PL-SP)

Tito (AVANTE-BA) -votou

Não

ToninhoWandscheer (PROS-PR) -votou

Não

Túlio Gadêlha (PDT-PE) -votou

Sim

Uldurico Junior (PROS-BA) -votou

Sim

Vaidon Oliveira (PROS-CE) -votou

Não

Valdevan Noventa (PL-SE) -votou

Não

Valmir Assunção (PT-BA) -votou

Sim
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Sim

Vavá Martins (REPUBLICANOS-PA) -votou

Não

Vermelho (PSD-PR) -votou

Vicentinho (PT-SP) -votou

Sim

Vicentinho Júnior (PL-TO)

Vilson da Fetaemg (PSB-MG) -votou

Sim

Vinicius Carvalho (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Vinicius Farah (MDB-RJ) -votou

Não

Vinicius Gurgel (PL-AP) -votou

Não

Vinicius Poit (NOVO-SP) -votou

Não

Vitor Hugo (PSL-GO) -votou

Não

Vitor Lippi (PSDB-SP) -votou

Não

Waldenor Pereira (PT-BA) -votou

Sim

Walter Alves (MDB-RN) -votou

Não

Weliton Prado (PROS-MG) -votou

Não

Wellington (PL-PB)

Wilson Santiago (PTB-PB) -votou

Não

WladimirGarotinho (PSD-RJ)

Wolney Queiroz (PDT-PE) -votou

Sim

Sim

Zé Carlos (PT-MA) -votou

Sim

Zé Neto (PT-BA) -votou

Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG) -votou

Não

Zé Vitor (PL-MG)

Zeca Dirceu (PT-PR) -votou

Sim

Não
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Estabelece normas para prevenir,
sancionar e combater a violência
política contra a mulher; e altera
as Leis nºs 4.737, de 15 de julho de
1965 (Código Eleitoral), 9.096, de
19 de setembro de 1995, e 9.504, de
30 de setembro de 1997.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece normas para prevenir,
sancionar e combater a violência política contra a mulher,
nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus
direitos políticos e de suas funções públicas.
Art.

2º

Serão

garantidos

os

direitos

de

participação política da mulher, vedadas a discriminação e a
desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça no
acesso às instâncias de representação política e no exercício
de funções públicas.
Parágrafo
privilegiarão

o

único.

imediato

As

autoridades

exercício

do

competentes

direito

violado,

conferindo especial importância às declarações da vítima e
aos elementos indiciários.
Art. 3º Considera-se violência política contra a
mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de
impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da
mulher.
violência

Parágrafo

único.

política

contra

Constituem
a

mulher

igualmente
qualquer

atos

de

distinção,

exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício
dos

seus

direitos

e

das

suas

liberdades

políticas

fundamentais, em virtude do sexo.
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Art. 4º A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código

Eleitoral),

passa

a

vigorar

com

as

seguintes

alterações:
“Art. 243. ..............................
...................................................
X - que deprecie a condição da mulher ou
estimule

sua

discriminação

em

razão

do

sexo

feminino, ou em relação à sua cor, raça ou etnia.
..............................................”(NR)
“Art.

323.

Divulgar,

na

propaganda

eleitoral ou durante período de campanha eleitoral,
fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou
a

candidatos

e

capazes

de

exercer

influência

perante o eleitorado:
...................................................
Parágrafo único. Revogado.
§
produz,

1º

oferece

Nas

mesmas

penas

incorre

ou

vende

vídeo

com

quem

conteúdo

inverídico acerca de partidos ou candidatos.
§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço)
até a metade se o crime:
I - é cometido pela imprensa, rádio ou
televisão, ou por meio da rede de computadores, de
rede social ou transmitido em tempo real;
II – envolve menosprezo ou discriminação
à

condição

de

mulher

ou

à

sua

cor,

raça

ou

etnia.”(NR)
“Art.

326-B.

Assediar,

constranger,

humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio,

*$231844$185253$*
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candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato
eletivo,

utilizando-se

de

menosprezo

ou

discriminação à condição de mulher ou à sua cor,
raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de
dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho
de seu mandato eletivo.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3
(um terço), se o crime é cometido contra mulher:
I – gestante;
II - maior de 60 (sessenta) anos;
III – com deficiência.”
“Art. 327. As penas cominadas nos arts.
324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3 (um terço) até a
metade, se qualquer dos crimes é cometido:
...................................................
IV – com menosprezo ou discriminação à
condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia;
V - por meio da rede de computadores, de
rede social ou transmitido em tempo real.”(NR)
Art. 5º O caput do art. 15 da Lei nº 9.096, de 19
de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso X:
“Art. 15. ...............................
...................................................
X – prevenção, sancionamento e combate à
violência política contra a mulher.”(NR)

*$231844$185253$*
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Art. 6º O inciso II do caput do art. 46 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 46. ...............................
...................................................
II

–

nas

eleições

proporcionais,

os

debates poderão desdobrar-se em mais de um dia e
deverão ser organizados de modo que assegurem a
presença

de

número

equivalente

de

candidatos

de

todos os partidos que concorrem a um mesmo cargo
eletivo,

respeitada

a

proporção

de

homens

e

mulheres estabelecida no § 3º do art. 10 desta Lei;
..............................................”(NR)
Art. 7º Os partidos políticos deverão adequar seus
estatutos ao disposto nesta Lei no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, contado de sua publicação.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 11 de dezembro de 2020.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado FRANCO CARTAFINA

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
(Do Sr. FRANCO CARTAFINA)

PROJETO DE LEI Nº 349, DE 2015

Dispõe sobre o combate à violência e à discriminação políticoeleitorais contra a mulher

Senhor Presidente,

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, declaro que na votação nominal do DTQ 02 do PSOL, realizada na Sessão Deliberativa
(Virtual) do dia 10 de dezembro de 2020, iniciada as 14h48, votei NÃO, pela manutenção do texto
da relatora.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Franco Cartafina
Deputado Federal – PP/MG

Câmara dos Deputados, Anexo III, Gab. 283, Brasília/DF, CEP 70.160.900
Fone: (61) 3215-5283 e-mail:dep.francocartafina@camara.leg.br
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal PEDRO PAULO

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
Projeto de Lei 349/2015

Dispõe sobre o combate à
violência

e

à

discriminação

político-eleitorais contra a mulher.
Senhor Presidente:
Nos termos do parágrafo único do Art. 182 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, DECLARO QUE, na votação nominal do Destaque nº 02, de
autoria do PSOL, para votação da Emenda de Plenário nº 2 apresentada ao PL
349/2015, realizada na 1ª Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL) de
10/12/2020, meu voto é não ao Destaque, ou seja, não à Emenda de Plenário nº 2.
Solicito o registro do voto supracitado, visto que não foi possível realizálo, por falha no meu acesso ao Sistema de Deliberação Remota (SDR).
Atenciosamente,

Deputado PEDRO PAULO
Democratas/RJ

Câmara dos Deputados – Anexo IV – Gabinete 727 – CEP 70160-900 – Brasília-DF - Fone: (61) 3215 5727
dep.pedropaulo@camara.leg.br – http://www.pedropaulo.rio
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Altera a Lei nº 13.756, de 12 de
dezembro de 2018, para destinar
recursos
do
Fundo
Nacional
de
Segurança Pública (FNSP) para ações
de enfrentamento da violência contra
a mulher.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 13.756, de 12 de
dezembro de 2018, para destinar recursos do Fundo Nacional de
Segurança

Pública

(FNSP)

para

ações

de

enfrentamento

da

violência contra a mulher.
Art. 2º O art. 5º da Lei nº
dezembro

de

2018,

passa

a

vigorar

13.756, de 12 de
com

as

seguintes

alterações:
“Art. 5º ................................
...................................................
XII - ações de enfrentamento da violência
contra a mulher.
...................................................
§ 4º No mínimo 5% (cinco por cento) dos
recursos empenhados do FNSP devem ser destinados a
ações

de

enfrentamento

da

violência

contra

a

mulher.”(NR)
Art. 3º As ações previstas no art. 35 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, são consideradas ações de
enfrentamento da violência contra a mulher e poderão ser
custeadas com os recursos do FNSP.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 10 de dezembro de 2020.
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AO PL 123/2019

Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de
2001, para incluir os programas de combate e
prevenção de violência contra a mulher como
modalidade de projeto apoiado pelo Fundo
Nacional de Segurança Pública e altera a Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, autorizando o
uso de recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública em ações envolvendo
prevenção e combate à violência doméstica e
familiar.

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO
QUE, na votação simbólica ao Destaque de Bancada do NOVO nº 01, para
votação em separado do parágrafo 4º do art. 5º da Lei nº 13.756, de 2018,
com a redação dada pelo art. 2º do PL 123/19, com vistas à sua
supressão, realizada na 1ª Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL)
do dia 10/12/2020, votei SIM, pela manutenção do dispositivo no texto.

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Dep. JOICE HASSELMANN
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DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
PROJETO DE LEI Nº 123/2019

Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001,
para incluir os programas de combate e
prevenção de violência contra a mulher como
modalidade de projeto apoiado pelo Fundo
Nacional de Segurança Pública e altera a Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, autorizando o
uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança
Pública em ações envolvendo prevenção e
combate à violência doméstica e familiar.

Senhor Presidente, nos termos do parágrafo único do artigo 182 do
RICD, DECLARO QUE, na votação simbólica ao Destaque nº 01 (do partido
NOVO) - Votação em separado do parágrafo 4º do art. 5º da Lei nº 13.756, de
2018, com a redação dada pelo art. 2º do PL 123/2019, com vistas à sua
supressão, realizada na 1ª Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL) do
dia 10/12/2020, votei SIM, pela manutenção do dispositivo no texto.

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Dep. BOZZELLA

Câmara dos Deputados | Anexo III – Gabinete 582 | CEP 70160-900 – Brasília/DF
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AO PL 123/2019

Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de
2001, para incluir os programas de combate e
prevenção de violência contra a mulher como
modalidade de projeto apoiado pelo Fundo
Nacional de Segurança Pública e altera a Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, autorizando o
uso de recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública em ações envolvendo
prevenção e combate à violência doméstica e
familiar.

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO
QUE, na votação simbólica ao Destaque de Bancada do NOVO nº 01, para
votação em separado do parágrafo 4º do art. 5º da Lei nº 13.756, de 2018,
com a redação dada pelo art. 2º do PL 123/19, com vistas à sua
supressão, realizada na 1ª Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL)
do dia 10/12/2020, VOTEI SIM, pela manutenção do dispositivo no texto.

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Dep. PROFESSORA DAYANE PIMENTEL
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DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO NOMINAL EM SESSÃO REMOTA

Em apreciação: PL 123/2019 - Aumenta o escopo de atuação do
Fundo Nacional de Segurança Pública para que os recursos do fundo
possam ser usados também em programas de combate e prevenção da
violência contra a mulher.
Na votação nominal do DTQ 2 (PSOL) – MEU VOTO FOI NÃO , em
Sessão Deliberativa (VIRTUAL) realizada no dia 10/12/2020.
O Deputado estava atendendo em sua base, e em determinado
momento não deu para Votar.

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Coronel Tadeu
Deputada Federa (PSL/SP)

PROJETO DE LEI Nº 4372, DE 2020

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição
Federal;
e
dá
outras
providências.
Autores:
DEPUTADOS
PROFESSORA
DORINHA
SEABRA
REZENDE,
TABATA AMARAL, DANILO CABRAL,
IDILVAN ALENCAR, RAUL HENRY,
BACELAR, MARIANA CARVALHO,
PROFESSOR ISRAEL BATISTA,
ROSE
MODESTO,
PAULA
BELMONTE E OUTROS
Relator: Deputado FELIPE RIGONI

I - RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Lei nº 4372, de 2020, que visa
regulamentar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212A da Constituição Federal; e dá outras providências.
A matéria foi distribuída às Comissões de Educação e de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, para análise do mérito; à Comissão
de Finanças e Tributação, para verificação da adequação financeira e
orçamentária e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para exame
da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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Foi aprovado requerimento de urgência, estando a matéria pronta
para apreciação em Plenário.
É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

PRLP n.1/0
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A proposição em análise é de lavra de um conjunto de parlamentares de
vários partidos e regiões, os quais têm na defesa da educação um de seus
principais temas de atuação. São eles, Professora Dorinha Seabra Rezende,

Trata a proposição em tela da lei de regulamentação do Fundo Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – o novo e permanente Fundeb, trazido ao corpo permanente da
Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 108/2020.
Coube-nos a honrosa missão de relatar esse que é, sem dúvida, um dos
mais importantes projetos da atual legislatura, qual seja, o que consubstanciará
em lei as diretrizes, disposições e normas que darão ao Fundeb operacionalidade,
concretude e efetividade.
A aprovação da Emenda nº 108/2020 foi um marco importante para a
garantia do direito à educação básica, a partir de mecanismo adequado de
financiamento, na medida em que reconheceu o legado e consolidou a política de
fundos redistributivos (Fundef, Fundeb), até então transitória e agora tornada
permanente.
O Congresso Nacional deu sinal inequívoco de seu compromisso com a
Educação básica pública, por meio da significativa maioria com que a proposta
de Emenda Constitucional foi votada nas duas Casas.
Dentre os efeitos imediatos alcançados com a emenda constitucional,
temos:
1. O aumento da complementação da União de 10% para 23%, até 2026;
2. A criação do critério de complementação do valor aluno ano total - VAAT
(inicialmente em 2 pontos percentuais adicionais no primeiro ano), destinado às
redes de maior vulnerabilidade no país independentemente do estado de origem;
2
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3. A destinação, em termos globais, de 50% da complementação do VAAT
para a educação infantil;
4. A vigência das regras de informação de dados, fidedignidade e controle;
5. A vigência da obrigação de ação redistributiva entre as escolas;
6. A vigência do princípio do planejamento, que tem como objetivo
esperado fortalecer a gestão e o controle dos recursos destinados à educação;

PRLP n.1/0
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7. Avaliação do Fundeb já em 2026, quando a complementação atingir o
patamar de 23% e, a partir daí, a cada 10 anos;
8. O início da contagem do prazo para que os estados repensem suas leis
da cota municipal do ICMS, em benefício da melhoria nos resultados de

9. A vedação do uso de recursos de manutenção e desenvolvimento do
ensino para pagamento de aposentadorias e de pensões.
A Emenda Constitucional 108/2020 mantém a estrutura de 27 fundos
estaduais/distrital e suas naturezas contábeis, bem como a distribuição dos
recursos de acordo com o número ponderado de matrículas e a previsão da
complementação da União, elevada a 23% – agora por meio de três modalidades:
10 pontos percentuais pelo antiga regra de valor aluno ano Fundeb (VAAF), 10,5
pontos percentuais por meio do cálculo valor aluno ano total (VAAT), o qual
possibilita que a complementação da União venha a beneficiar municípios pobres
de unidades federadas que não recebem complementação pelo VAAF, e ainda
2,5 pontos percentuais como modalidade de incentivos à melhoria dos resultados
de aprendizagem com redução de desigualdades (VAAR).
Cabe à lei regulamentadora tornar efetivas e concretas as normas e
princípios da Emenda nº 108/2020 com a operacionalização do complexo sistema
de financiamento adotado.
Assim, o PL nº 4372/2020 partiu do que já está bem consolidado na
estrutura de fundos e da base provida pelos dispositivos da Lei nº 11.494/2007,
que regulamenta o Fundeb até o final deste ano de 2020, para então propor as
atualizações decorrentes das novas regras estabelecidas pela EC nº 108/2020.
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Somos, em linhas gerais, favoráveis à proposição e louvamos o caminho
de prudência adotado pelos autores, os quais optaram pelo que se denominou
“regulamentação em camadas”.
Esta prudência se faz especialmente relevante no tocante à reorganização
das ponderações e aos critérios e regras que precisamos levar em conta ao
propor novas ponderações e novos indicadores. Estes, por envolver complexo
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debate técnico e necessidade de consenso federativo, serão definidas até 31 de
outubro de 2021. Novos indicadores ou novos ponderadores serão, nesse prazo,
especificados e aprovados pela Comissão Intergovernamental, com fundamento
em estudos técnicos a serem realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e

através da soma ponderada de matrículas em cada rede educacional, aos quais
serão acrescentados, a partir de 2022, novos fatores de ponderação que
contribuirão para reduzir a desigualdade de recursos educacionais das redes no
país. São eles:
● Indicador de ponderação em relação ao nível socioeconômico dos
educandos, conforme dados apurados e atualizados pelo Inep;
● Indicador de ponderação em relação à disponibilidade de recursos
vinculados à educação de cada ente federado com base no valor anual total por
aluno (VAAT); e
● Indicador de ponderação em relação ao potencial de arrecadação
tributária, com base nas características sociodemográficas e econômicas, dentre
outras.
Assim, nossa tarefa como relator consistiu em promover a escuta de
especialistas, de gestores púbicos de todas as esferas federativas, dos mais
diversos segmentos sociais vinculados ao tema e, claro, dos colegas deputados,
para, então, propor alguns detalhamentos e aperfeiçoamentos.
Apesar do tempo exíguo e das limitações para realização de audiências
presenciais impostas pela pandemia, realizamos, de 27 de outubro a 5 de
novembro, um ciclo de debates que abordou os principais aspectos da proposta.
Nesta ocasião, contamos com o apoio e participação de vários
parlamentares, a quem somos gratos. Entre estes a Deputada Tábata Amaral e o
Deputado Professor Israel Batista (coordenadores de debates), a Deputada
4
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Professora Dorinha Seabra Rezende (expositora) e a Deputada Professora Rosa
Neide, de presença e participação constantes.

Data

CICLO DE DEBATES – Regulamentação do novo Fundeb
Tema
Expositores

27/10/2020 O novo FUNDEB - - Deputado Felipe Rigoni (coordenador)
Desafios
da
Deputado Rodrigo Maia, presidente da
regulamentação
Câmara dos Deputados
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- Deputada Professora Dorinha Seabra
Rezende
-Diretora

Todos

Pela

- Claudia Costin - professora da FGV e
Harvard
- Sylvia Cristina Toledo Gouveia - Diretora de
Programa da Secretaria Executiva do
Ministério da Educação (MEC);
- Rosângela Gavioli Prieto - Coordenadora
da Rede Fineesp e Docente da Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo.
29/10/2020 Fiscalização,
- Deputado Felipe Rigoni (coordenador)
avaliação
e
André Geraldo Oliveira- Léo Arno Richtercontrole do uso
Tribunal de Contas da União (TCU);
dos recursos
Maria
Cristina
Manella
CordeiroRepresentante da
Comissão Permanente de
(Copeduc/Ministério Público)

Educação

- Renata Mesquita D’Aguiar - FNDE;
Maria Beatriz Padovani- Representante do
Fórum dos Conselhos Estaduais de
Educação
Manoel Humberto Gonzaga LIma- União
Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação (Uncme)
03/11/2020 Complementações - Deputada Tabata Amaral (coordenador)
da
União
e Borba David Coimbra -Ministério da
operacionalização
Educação (MEC);
dos indicadores
Armando Simões - Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep);

5
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Ernesto Carneiro Preciado - Secretaria do
Tesouro Nacional (STN);
Cláudio
Tanno
Consultoria
Orçamento/Câmara dos Deputados;

de

Marcelo Ponte - Consultor do Banco Mundial;
Michele Roncalio - Secretária Adjunta da
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa
Catarina (Comsefaz);

PRLP n.1/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 08/12/2020 16:28 - PLEN
PRLP 1 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Nalú Farenzena - Presidente da Fineduca.
dos Deputado Professor Israel (Coordenador
de
- Caroline Tavares, Gerente do Movimento
Profissão Docente;

- David Coimbra Borba, Gerente de Projetos
do Ministério da Educação (MEC);
- Heleno Manoel Gomes de Araújo Filho,
Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CNTE);
- Luiz Miguel Martins Garcia, Presidente da
União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime).
05/11/2020 Fatores
ponderação

de - Deputado Felipe Rigoni (coordenador)
- Alessio Costa Lima - Presidente da União
Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime);
- David Coimbra Borba - Gerente de Projetos
do MEC;
- Gustavo Henrique Moraes - CoordenadorGeral
de
Instrumentos
e
Medidas
Educacionais do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep);
- José
Francisco Soares - Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG);
- Josué Modesto dos Passos Sobrinho Secretário de Educação, Esporte e Cultura
de Sergipe;

6
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Campanha Nacional pelo Direito à
Educação;

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

04/11/2020 Valorização
profissionais
educação
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- Marisa Abreu - Consultora de Educação da
Confederação Nacional dos Municípios
(CNM);
- Samuel Simões Oliveira Franco - Gerente
de Projetos do MEC.
Recebemos contribuições e manifestações de várias entidades e atores e

PRLP n.1/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 08/12/2020 16:28 - PLEN
PRLP 1 => PL 4372/2020

498 Sexta-feira 11

apresentamos uma primeira minuta para os parlamentares, imprensa e sociedade
civil em 16 de novembro de 2020, o que possibilitou que chegássemos a essa
versão final.
Um primeiro desafio é o do monitoramento e controle. Propomos que os

quilombolas e do campo.
Outras inserções que consideramos necessárias foram os referentes ao
fortalecimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em
Educação (Siope) e sua interoperabilidade com a matriz de saldos contábeis da
Secretaria do Tesouro Nacional e com os demais sistemas eletrônicos de dados
contábeis, orçamentários e fiscais no âmbito do Poder Executivo federal e dos
Tribunais de Contas (TCU, TCEs e TCMs).
O Inep, que já tem papel relevante na atual lei do Fundeb, é reconhecido
como o espaço de excelência técnica para a elaboração de estudos e
metodologias de cálculo que serão aprovadas pela Comissão Intergovernamental
de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade.
Em nossa proposta, nada criamos, apenas mantemos este espaço
federativo, que não integra a estrutura administrativa de nenhum dos entes, mas
que é fundamental para a concretização do regime de colaboração e para a
criação, em futuro próximo, do sistema nacional de educação.
Em relação às instituições filantrópicas, comunitárias e confessionais
(FCCs) mantivemos a situação da lei vigente. A opção do legislador, na
sistemática do Fundeb 2007-2020, pela admissão, para efeitos de cômputo das
matrículas, das escolas filantrópicas, comunitárias e confessionais como
beneficiárias dos recursos do Fundeb deve-se sobretudo ao fato das dificuldades
do poder público de garantir de forma universal a modalidade da educação
especial e do campo, que têm suas especificidades e a etapa da educação infantil.
7
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Como é sabido, o Plano Nacional de Educação tem como meta o atendimento de
50% das crianças de até três anos até 2024. Atualmente, após grande esforço
nos últimos anos, atingiu-se o patamar de 35,7% da população desta faixa. Há
um déficit aproximado de 1,5 milhões de vagas, um considerável caminho a seguir
na direção da meta do PNE. Quanto à faixa etária de 4 e 5 anos (pré-escola),
ainda que já conte com atendimento de aproximadamente 92% da população,
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cabe lembrar que esta integra a faixa definida como obrigatória pela EC nº 59 e
já devia ter sido universalizada. Por esta razão mantém-se a admissão de suas
matrículas até que que se chegue à sua universalização.
Seguindo esse raciocínio, consideramos igualmente a especificidade da

matrículas, quando oferecidas em parceria ou convênios com os serviços
nacionais de aprendizagem (Sistema S) ou com instituições públicas de ensino,
autarquias e fundações públicas da administração. Neste caso, assim como já
ocorre na educação especial, há previsão de que seja admitida a dupla matrícula.
Como é sabido, o custo dessas modalidades é bastante elevado e,
enquanto não houver a readequação dos ponderadores, é importante admitir a
possibilidade de dupla matrícula, de maneira a não inviabilizar a oferta de vagas
nas respectivas modalidades.
Em relação à demanda de criação de prazo para que se aplique o disposto
no art. 212, § 7º da Constituição Federal, inserido pela Emenda nº 108, que veda
a utilização de recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino para o
pagamento dos aposentados, de forma a corrigir grave distorção, não
encontramos espeço constitucional para o encaminhamento da questão pela via
da legislação ordinária. O Ministério Público, inclusive o Ministério Público de
Contas são as instâncias que já têm a prerrogativa legal, a experiência e o
compromisso com a Educação, além da sensibilidade para modular a questão
nos entes que demonstrem necessitar, para celebrar termos de ajuste de conduta,
com eventual definição de prazos e cronogramas, a partir de dados
fundamentados, que variam em cada caso concreto.
A fim de garantir a representatividade dos entes no colegiado que expressa
o federalismo educacional, e que deliberará sobre temas atinentes à
implementação do Novo Fundeb, como os antigos e novos ponderadores,
8
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indicadores, entre outras questões, mantém-se, no âmbito do Ministério da
Educação, a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação
Básica de Qualidade, que passa a ter a seguinte composição:
● 5 (cinco) representantes do Ministério da Educação, incluindo 1 (um)
representante do Inep e 1 (um) representante do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE.
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● 5 (cinco) representantes dos secretários estaduais de educação, sendo
1(um) de cada região político-administrativa do Brasil indicado pelas seções
regionais do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação CONSED;

regionais da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME.
Um outro tema de grande relevância diz respeito à priorização conferida à
educação infantil pela EC nº 108/2020, que obriga à destinação, em termos
globais, de 50% dos recursos da complementação VAAT, cerca de R$ 17,2
bilhões em 2026. É introduzido indicador que deverá levar em consideração a
necessidade de oferta das redes de ensino, decorrente do déficit de cobertura.
Assim, o percentual de aplicação será maior para municípios com menor
cobertura e menor para aqueles com maior cobertura.
Para que haja maior indução de matrículas, dentre as redes de maior
vulnerabilidade, para fins de distribuição da complementação VAAT, os fatores de
ponderação relativas à educação infantil terão valores diferenciados em 2021,
sendo aplicado fator multiplicativo adicional de 1,5, o que eleva, por exemplo, a
ponderação para creche pública em tempo integral dos atuais 1,3 para 2,0.
Após 2021, seguindo o mesmo princípio, as diferenças e ponderações
entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de
ensino, aplicáveis à distribuição de recursos da complementação-VAAT, deverão
priorizar a educação infantil.
Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Educação, somos
pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.372, de 2020, na forma do Substitutivo em
anexo.

9
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No âmbito da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.372, de 2020, na forma do
substitutivo da Comissão de Educação.
Em relação ao exame da adequação orçamentária e financeira,
abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União
e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras
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vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 (LRF), a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e
a lei orçamentária da União.
O Projeto de Lei não inova em relação às atuais atribuições da

2021, cumpre-se mandamento constitucional introduzida pela EC nº 108/2020. A
dotação orçamentária que suportará o acréscimo está prevista no projeto de lei
orçamentária para 2021, ora em tramitação no Congresso Nacional:
00SB - Complementação da União ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - Novo FUNDEB: R$ 19.604.4000.000,00
Assim sendo, entendemos a proposição em questão adequada e
compatível sob a ótica orçamentária e financeira. Na Comissão de Finanças e
Tributação, somos pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei n°
4.372, de 2020e do substitutivo da Comissão de Educação e no mérito pela
aprovação.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n°
4.372, de 2020 e do substitutivo da Comissão de Educação.

Sala das Sessões, em

de

Deputado FELIPE RIGONI
Relator
10

de 2020.
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O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil, nos termos do
art.212-A da Constituição Federal.
Parágrafo único. A instituição dos Fundos previstos no caput deste artigo e a
aplicação de seus recursos não isentam os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios da obrigatoriedade da aplicação na manutenção e no desenvolvimento
do ensino, na forma prevista no art. 212 da Constituição Federal e no inciso VI do
caput e parágrafo único do art. 10 e no inciso V do caput do art. 11 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, de:
I - pelo menos 5% (cinco por cento) do montante dos impostos e transferências
que compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se referem os incisos I a X
do caput e o § 1º do art. 3º desta Lei, de modo que os recursos previstos no art.
3º desta Lei somados aos referidos neste inciso garantam a aplicação do mínimo
de 25% (vinte e cinco por cento) desses impostos e transferências em favor da
manutenção e desenvolvimento do ensino;
11
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Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
- FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição
Federal
e
dá
outras
providências.
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II - pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos e
transferências;
Art. 2º Os Fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação
básica pública e à valorização dos profissionais em educação, incluindo sua
condigna remuneração, observado o disposto nesta Lei.
CAPÍTULO II
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DA COMPOSIÇÃO FINANCEIRA
Seção I
Das Fontes de Receita dos Fundos

II - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de
comunicação previsto no inciso II do caput do art. 155 combinado com o inciso IV
do caput do art. 158 da Constituição Federal;
III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto no inciso III do
caput do art. 155 combinado com o inciso III do caput do art. 158 da Constituição
Federal;
IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do
art. 154 da Constituição Federal prevista no inciso II do caput do art. 157 da
Constituição Federal;
V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial
rural, relativamente a imóveis situados nos Municípios, prevista no inciso II do
caput do art. 158 da Constituição Federal;
VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e prevista na alínea “a”
do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário
Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo
de Participação dos Municípios - FPM e prevista na alínea “b” do inciso I do caput
do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata
a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VIII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no inciso II do
12
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caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 61, de 26 de
dezembro de 1989;
IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo,
bem como juros e multas eventualmente incidentes;
§ 1º Inclui-se ainda na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput
deste artigo, o adicional na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços - ICMS de que trata o §1º do art. 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
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§ 2º Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no § 1º deste artigo,
os Fundos contarão com a complementação da União, nos termos da Seção II
deste Capítulo.

Art. 4º A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o art. 3º,
conforme disposto nesta Lei.
§ 1º A complementação da União destina-se exclusivamente a assegurar
recursos financeiros aos Fundos, aplicando-se o disposto no caput do art. 160 da
Constituição Federal.
§ 2º É vedada a utilização dos recursos oriundos da arrecadação da contribuição
social do salário-educação a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição
Federal na complementação da União aos Fundos.
§ 3º A União poderá utilizar, no máximo, 30% (trinta por cento) do valor de
complementação ao Fundeb previsto no caput para cumprimento da aplicação
mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 212 da
Constituição Federal.
§ 4º O não-cumprimento do disposto neste artigo importará em crime de
responsabilidade da autoridade competente.
Art. 5º A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e
três por cento) do total de recursos a que se refere o art. 3º, nas seguintes
modalidades:
I - complementação-VAAF: 10 (dez) pontos percentuais no âmbito de cada Estado
e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno (VAAF), nos termos do
art. 6º, inciso I, alínea “a”, não alcançar o mínimo definido nacionalmente;
II - complementação-VAAT: no mínimo, 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos
percentuais, em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital,
sempre que o valor anual total por aluno (VAAT), nos termos do art. 6º, inciso II,
alínea “a”, não alcançar o mínimo definido nacionalmente;
III - complementação-VAAR: 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos
percentuais nas redes públicas que, uma vez cumpridas condicionalidades de
13
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melhoria de gestão, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de
atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos
termos do sistema nacional de avaliação da educação básica, conforme disposto
no art. 14.o
Parágrafo único. A complementação da União, nas modalidades especificadas, a
ser distribuída em determinado exercício financeiro, será calculada considerandose as receitas totais dos Fundos desse mesmo exercício.
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CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
Seção I

I – valor anual por aluno (VAAF):
a) decorrente da distribuição de recursos que compõem os Fundos, no âmbito de
cada Estado e do Distrito Federal: razão entre os recursos recebidos relativos às
receitas definidas no art. 3º e o número de alunos matriculados nas respectivas
redes de ensino, nos termos do art. 8º.
b) decorrente da distribuição de recursos de que trata a complementação-VAAF:
razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no art. 3º e no
art. 5º, inciso I, e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de
ensino, nos termos do art. 8º.
II – valor anual total por aluno (VAAT):
a) apurado após distribuição da complementação-VAAF e antes da distribuição
da complementação- VAAT: razão entre os recursos recebidos relativos às
receitas definidas no art. 3º e no art. 5º, inciso I, acrescidas das disponibilidades
elencadas no art. 13, § 3º, e o número de alunos matriculados nas respectivas
redes de ensino, nos termos do art. 8º.
b) decorrente da distribuição de recursos após complementação-VAAT: razão
entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no art. 3º e no art. 5º,
incisos I e II, acrescidas das disponibilidades elencadas no art. 13, § 3º, e o
número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do
art. 8º.
III – valor anual por aluno (VAAR) decorrente da complementação-VAAR: razão
entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no inciso III do caput
do art. 5º e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino,
nos termos do art. 8º.
Seção II
Das Matrículas e Ponderações
14
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Art. 6º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se, na forma do seu Anexo:
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Art. 7º A distribuição de recursos que compõem os Fundos, nos termos do art. 3º,
no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal e da complementação da União,
conforme art. 5º, dar-se-á, na forma do Anexo desta Lei, em função do número de
alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública
presencial, observando-se as diferenças e ponderações quanto ao valor anual por
aluno (VAAF, VAAT ou VAAR) entre etapas, modalidades, duração da jornada e
tipos de estabelecimento de ensino, consideradas as respectivas especificidades
e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade, bem como o disposto
no art. 10.
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§ 1º A ponderação entre diferentes etapas, modalidades, duração de jornada e
tipos de estabelecimento de ensino adotará como referência o fator 1 (um) para
os anos iniciais do ensino fundamental urbano.

I - em relação às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos e conveniadas com o poder público, o cômputo das matrículas:
a) na educação infantil oferecida em creches para crianças de até três anos;
b) na educação do campo oferecida em instituições reconhecidas como centros
familiares de formação por alternância, observado o disposto em regulamento;
c) das pré-escolas, até a universalização desta etapa de ensino, que atendam às
crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, observadas as condições previstas nos
incisos I a V do § 4º deste artigo, efetivadas, conforme o censo escolar mais
atualizado.
d) na educação especial, oferecida pelas instituições com atuação exclusiva
nessa modalidade para atendimento educacional especializado no contraturno
para estudantes matriculados na rede pública de educação básica.
e) na educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no art. 36C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no itinerário de formação técnica
e profissional do ensino médio, previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei.
II - em relação a instituições públicas de ensino, autarquias e fundações públicas
da administração indireta e aos serviços nacionais de aprendizagem, conveniados
ou em parceria com o Poder Público, o cômputo das matrículas referentes à
educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no art. 36-C
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e das matrículas relativas ao
itinerário de formação técnica e profissional, previsto no inciso V do art. 36 da
referida Lei.
§ 4º As instituições a que se refere o inciso I do § 3º deste artigo deverão
obrigatória e cumulativamente:
15
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§ 3º Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos previstos no caput do
art. 212-A da Constituição Federal:
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§ 2º O direito à educação infantil será assegurado às crianças até o término do
ano letivo em que completarem 6 (seis) anos de idade.
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I - oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e
atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos.
II - comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros em
educação na etapa ou modalidade previstas no § 3º deste artigo;
III - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária,
filantrópica ou confessional com atuação na etapa ou modalidade previstas no §
3º deste artigo ou ao poder público no caso do encerramento de suas atividades;
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IV - atender a padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão normativo do
sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, ter aprovados seus projetos
pedagógicos;

§ 6º As informações relativas aos convênios firmados nos termos do § 3°, com a
especificação do número de alunos considerados e valores repassados, incluídos
os correspondentes a eventuais profissionais e bens materiais cedidos, serão
declaradas anualmente ao Ministério da Educação, pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios, no âmbito do sistema de informações sobre orçamentos
públicos em educação, na forma do regulamento.
Art. 8º Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta Lei, serão
consideradas exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, conforme os
dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep,
observadas as diferenças e ponderações mencionadas no arts. 7º e 10.
§ 1º Os recursos serão distribuídos ao Distrito Federal e aos Estados e seus
Municípios, considerando-se exclusivamente as matrículas nos respectivos
âmbitos de atuação prioritária, conforme os §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição
Federal, observado o disposto no § 1º do art. 25 desta Lei.
§ 2º Serão consideradas, para a educação especial, as matrículas na rede regular
de ensino, em classes comuns ou em classes especiais de escolas regulares, e
em escolas especiais ou especializadas, observado o disposto na alínea “d” do §
3º do art. 7º.
§ 3º Para efeito da distribuição dos recursos dos Fundos, será admitida a dupla
matrícula dos estudantes:
I - da educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional
especializado;
II – da educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no art. 36C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do itinerário de formação técnica
e profissional do ensino médio, previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei.
16
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§ 5º Os recursos destinados às instituições de que trata o § 3º deste artigo
somente poderão ser destinados às categorias de despesa previstas no art. 70
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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V - ter Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de
Educação, na forma do regulamento.

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, no prazo de 30 (trinta)
dias da publicação dos dados do censo escolar no Diário Oficial da União,
apresentar recursos para retificação dos dados publicados.
§ 6º Para a educação profissional técnica de nível médio articulada, na forma
concomitante, prevista no inciso II do art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e para o itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio,
previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei, desenvolvidos em convênio ou
parceria com as instituições relacionadas no caput do inciso I e no inciso II do art.
7º, o estudante deverá estar matriculado no ensino médio presencial em
instituição da rede pública estadual e na instituição conveniada ou celebrante de
parceria, sendo a ponderação prevista no caput do art. 7º aplicada às duas
matrículas.
Art. 9º As diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas,
modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, bem
como as relativas ao art. 10, utilizadas na complementação-VAAR e na
complementação-VAAT, nos termos do Anexo desta Lei, poderão ter valores
distintos daquelas aplicadas na distribuição intraestadual e na complementaçãoVAAF.
Parágrafo único. As diferenças e ponderações entre etapas, modalidades,
duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, nos termos do art. 7º,
aplicáveis à distribuição de recursos da complementação-VAAT, deverão priorizar
a educação infantil.
Art. 10. Além do disposto no art. 7º, a distribuição de recursos dar-se-á, na forma
do Anexo desta Lei, em função do número de alunos matriculados nas respectivas
redes de educação básica pública presencial, observando-se as diferenças e
ponderações quanto ao valor anual por aluno (VAAF e VAAT) relativas:
I - ao nível socioeconômico dos educandos;
II - aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação de
cada ente federado;
III – aos indicadores de utilização do potencial de arrecadação tributária de cada
ente federado.
§ 1º Os indicadores de que trata o inciso I serão calculados:
I – em relação ao nível socioeconômico dos educandos, conforme dados
apurados e atualizados pelo Inep, observado o disposto no art. 18, inciso III.
II – em relação à disponibilidade de recursos, com base no valor anual total por
aluno (VAAT), apurado nos termos do arts. 13 e 15, inciso II.
17
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§ 4º Os profissionais do magistério da educação básica da rede pública de ensino
cedidos para as instituições a que se referem o § 3º do art. 7º desta Lei serão
considerados como em efetivo exercício na educação básica pública para fins do
disposto no art. 26 desta Lei.
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III – em relação a utilização do potencial de arrecadação tributária, com base nas
características sociodemográficas e econômicas, dentre outras.
§ 2º O indicador de utilização do potencial de arrecadação tributária terá como
finalidade incentivar que entes federados se esforcem para arrecadar
adequadamente os tributos de sua competência.
Seção III
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Da Distribuição Intraestadual

§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo importará em crime de
responsabilidade da autoridade competente, nos termos do inciso IX do art. 212A da Constituição.
Seção IV
Da Distribuição da Complementação da União
Art. 12. A complementação-VAAF será distribuída tendo como parâmetro o valor
anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) definido nacionalmente, na forma do Anexo
desta Lei.
§ 1º O valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) constitui-se em valor de
referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, observadas
as diferenças e ponderações de que tratam os arts. 7º e 10, e será determinado
contabilmente a partir da distribuição de que trata o art. 11 e em função do
montante destinado à complementação-VAAF, nos termos do art. 5º, inciso I.
§ 2º Definidos os Fundos beneficiados, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, com a complementação-VAAF, os recursos serão distribuídos entre o
governo estadual e os seus Municípios segundo a mesma proporção obtida no
art. 11, de modo a resultar no valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN).
Art. 13. A complementação-VAAT será distribuída tendo como parâmetro o valor
anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN), definido nacionalmente, na forma do
Anexo desta Lei.
§ 1º O valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN) constitui-se em valor de
referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, observadas
as diferenças e ponderações de que tratam os arts. 7º e 10, e será determinado
contabilmente a partir da distribuição de que tratam os arts. 11 e 12, consideradas
18
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§ 1º A distribuição de que trata o caput resultará no valor anual por aluno (VAAF)
no âmbito de cada Fundo, anteriormente à complementação-VAAF, nos termos
do art. 6º, inciso I, alínea “a”.
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Art. 11. A distribuição de recursos que compõem os Fundos, nos termos do art.
3º, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, dar-se-á, na forma do Anexo
desta Lei, entre o governo estadual e os seus Municípios, na proporção do número
de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública
presencial, nos termos do art. 8º.
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as demais receitas e transferências vinculadas à educação, nos termos do § 3º,
e em função do montante destinado à complementação-VAAT, nos termos do art.
5º, inciso II.
§ 2º Os recursos serão distribuídos às redes de ensino, de modo a resultar no
valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN).
§ 3º O cálculo do valor anual total por aluno (VAAT) das redes de ensino deverá
considerar, além do resultado da distribuição de que tratam os arts. 11 e 12, as
seguintes receitas e disponibilidades:
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I - 5% (cinco por cento) do montante dos impostos e transferências que compõem
a cesta de recursos do Fundeb, a que se refere o art. 3º desta Lei,

IV –parcela da participação pela exploração de petróleo e gás natural vinculada à
educação, nos termos da legislação federal.
V - transferências decorrentes dos programas de distribuição universal geridos
pelo Ministério da Educação.
§ 4º Somente são habilitados a receber a complementação-VAAT os entes que
disponibilizarem as informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, nos
termos do art. 163-A da Constituição Federal e do art, 38 desta lei.
§ 5º Para fins de apuração dos valores descritos no inciso II do art. 15, serão
consideradas as informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, de que
trata o §4º deste artigo, que forem encaminhadas pelos entes até o dia 30 de abril
do exercício posterior ao exercício a que se referem os dados enviados.
§ 6º Os programas a serem considerados na distribuição, nos termos do inciso V
deste artigo, serão definidos em regulamento.
Art. 14. A complementação-VAAR será distribuída às redes públicas de ensino
que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores
referidos no art. 5º, inciso III.
§ 1º As condicionalidades referidas no caput deste artigo contemplarão:
I - provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios
técnicos de mérito e desempenho.
II - participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos estudantes de cada
ano escolar periodicamente avaliado em cada rede de ensino por meio dos
exames nacionais do sistema nacional de avaliação da educação básica;
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III - cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário-educação de que trata
o §6º do art. 212 da Constituição Federal;
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termos do art. 212, caput, da Constituição Federal;
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III - regime de colaboração estado-município formalizado na legislação estadual
e em execução, nos termos do disposto no inciso II do parágrafo único do art. 158
da Constituição Federal e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 108, de 2020;
IV - referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular,
aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino.
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§ 2º A metodologia de cálculo dos indicadores referidos no caput deste artigo
considerará obrigatoriamente:

III – as taxas de atendimento escolar das crianças e jovens na educação básica
presencial em cada ente federado. , definido de modo a captar, direta ou
indiretamente, a evasão no ensino fundamental e médio.
§ 3º A medida de equidade de aprendizagem, prevista no inciso I do § 2º, tomando
como base a escala de níveis de aprendizagem, definida pelo Inep, com relação
aos resultados dos estudantes nos exames nacionais referidos no mesmo
dispositivo, considerará em seu cálculo, a proporção de estudantes cujos
resultados de aprendizagem estejam em níveis abaixo do nível adequado, com
maior peso para os estudantes com resultados mais distantes desse nível.
Art. 15. A distribuição da complementação da União, em determinado exercício
financeiro, nos termos do Anexo desta Lei, levará em consideração:
I – complementação-VAAF, quando do cálculo do VAAF e do VAAF-MIN:
a) receitas dos Fundos, nos termos do art. 3º, estimadas para o exercício
financeiro de referência, conforme disposto no art. 16, até que ocorra o ajuste
previsto em seu § 3º;
b) receitas dos Fundos, nos termos do art. 3º, realizadas no exercício financeiro
de referência, quando do ajuste previsto no art. 16, § 3º.
II – complementação-VAAT, quando do cálculo do VAAT e do VAAT-MIN: receitas
dos Fundos, nos termos do art. 3º, complementação da União, nos termos do art.
5º, inciso I, e demais receitas e disponibilidades vinculadas à educação, nos
termos do art. 13, § 3º, realizadas no penúltimo exercício financeiro anterior ao de
referência;
III – complementação-VAAR: evolução de indicadores, nos termos do art. 14.
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II – as taxas de aprovação no ensino fundamental e médio em cada rede estadual
e municipal;
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I – o nível e o avanço, com maior peso para o avanço, dos resultados médios dos
estudantes de cada rede pública estadual e municipal nos exames nacionais
anuais do sistema nacional de avaliação da educação básica, ponderados pela
taxa de participação nesses exames e por medida de equidade de aprendizagem.
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Parágrafo único. Para fins de apuração do VAAT, os valores referidos no inciso II
serão corrigidos pelo percentual da variação nominal das receitas totais
integrantes dos Fundos, nos termos do art. 3º, para o período de vinte e quatro
meses encerrado em junho do exercício anterior ao da transferência.
Art. 16. O Poder Executivo federal publicará, até 31 de dezembro de cada
exercício, para vigência no exercício subsequente:
I - a estimativa da receita total dos Fundos, nos termos do art. 3º;
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II – a estimativa do valor da complementação da União, nos termos do art. 5º;

V – os valores anuais totais por aluno (VAAT) no âmbito das redes de ensino, nos
termos do art. 13, § 3º, anteriormente à complementação-VAAT;
VI - a estimativa do valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN) definido
nacionalmente, nos termos do art. 13 e correspondente distribuição de recursos
da complementação-VAAT às redes de ensino;
VII – as aplicações mínimas pelas redes de ensino em educação infantil, nos
termos do art. 28.
VIII – as redes beneficiadas com a complementação-VAAR e respectivos valores,
nos termos do art. 14.
§ 1º Após o prazo de que trata o caput, as estimativas serão atualizadas a cada
quatro meses ao longo do exercício de referência.
§ 2º A complementação da União observará o cronograma da programação
financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no
mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a serem realizados até
o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45%
(quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e cinco por cento)
até 31 de dezembro de cada ano e de 100% (cem por cento) até 31 de janeiro,
do exercício imediatamente subsequente.
§ 3º O valor da complementação da União, nos termos do art. 5º, em função da
diferença, a maior ou a menor, entre a receita estimada para o cálculo e a receita
realizada do exercício de referência, será ajustado, no 1º (primeiro) quadrimestre,
em parcela única, do exercício imediatamente subsequente e debitada ou
creditada à conta específica dos Fundos, conforme o caso.
§ 4º Para o ajuste da complementação da União, de que trata o § 3º deste artigo,
os Estados e o Distrito Federal deverão publicar em meio oficial e encaminhar à
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, até o dia 31 de
21
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IV - a estimativa do valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) definido
nacionalmente, nos termos do art. 12, e correspondente distribuição de recursos
da complementação-VAAF às redes de ensino;
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III – a estimativa dos valores anuais por aluno (VAAF) no âmbito do Distrito
Federal e de cada Estado, nos termos do art. 11;
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janeiro, os valores da arrecadação efetiva dos impostos e das transferências, nos
termos do art. 3º, referentes ao exercício imediatamente anterior.
Seção V
Da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de
Qualidade
Art. 17. Fica mantida, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão
Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade,
instituída pelo art. 12 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, nos seguintes
termos quanto a sua composição:
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III - 1 (um) representante dos secretários municipais de educação de cada uma
das 5 (cinco) regiões político-administrativas do Brasil indicado pelas seções
regionais da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME.
§ 1º As deliberações da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a
Educação Básica de Qualidade serão registradas em ata circunstanciada, lavrada
conforme seu regimento interno.
§ 2º As deliberações relativas à especificação das ponderações serão baixadas
em resolução publicada no Diário Oficial da União até o dia 31 de julho de cada
exercício, para vigência no exercício seguinte.
§ 3º A participação na Comissão Intergovernamental de Financiamento para a
Educação Básica de Qualidade é função não remunerada de relevante interesse
público, e seus membros, quando convocados, farão jus a transporte e diárias.
§ 4º Para cada um dos representantes referidos nos incisos I a III do caput deste
artigo, será designado o respectivo suplente.
Art. 18. No exercício de suas atribuições, compete à Comissão
Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade:
I - especificar anualmente, observados os limites definidos nesta Lei, as
diferenças e ponderações aplicáveis:
a) entre diferentes etapas, modalidades, duração de jornada e tipos de
estabelecimento de ensino da educação básica, observado o disposto no art. 9º,
levando em consideração a correspondência ao custo médio da respectiva etapa
e modalidade e tipo de estabelecimento de educação básica;
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II - 1 (um) representante dos secretários estaduais de educação de cada uma das
5 (cinco) regiões político-administrativas do Brasil indicado pelas seções regionais
do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação - CONSED;
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I - 5 (cinco) representantes do Ministério da Educação, incluindo 1 (um)
representante do Inep e 1 (um) representante do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE.
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b) ao nível socioeconômico dos educandos, aos indicadores de disponibilidade
de recursos vinculados à educação e aos indicadores de utilização do potencial
de arrecadação tributária de cada ente federado, nos termos do art. 10.
II – monitorar e avaliar as condicionalidades definidas no art. 14, § 1º, com base
em proposta tecnicamente fundamentada do Inep.
III – aprovar a metodologia de cálculo do custo médio das diferentes etapas,
modalidades, duração de jornada e tipos de estabelecimento de ensino da
educação básica, elaborada pelo Inep, consideradas as respectivas
especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade
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VI – aprovar a metodologia de aferição das condicionalidades referidas no inciso
III do caput do art. 5, elaborada pelo Inep, observado o disposto no § 1º do art.
14;
VII – aprovar a metodologia de cálculo elaborada pelo Inep, do indicador referido
no parágrafo único do art. 28, para aplicação, pelos Municípios, de recursos da
complementação-VAAT na educação infantil.
VIII - aprovar metodologia de apuração e monitoramento do exercício da função
redistributiva dos entes em relação a suas escolas, de que trata o art. 25, § 2º,
elaborada pelo Ministério da Educação.
IX – elaborar ou requisitar a elaboração de estudos técnicos pertinentes, sempre
que necessário;
X - elaborar seu regimento interno, baixado em portaria do Ministro de Estado da
Educação;
XI – exercer outras atribuições conferidas em lei.
§ 1º Serão adotados como base para a decisão da Comissão Intergovernamental
de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade os dados do censo
escolar anual mais atualizado realizado pelo Inep.
§ 2º A existência prévia de estudos sobre custos médios das etapas, modalidades
e tipos de ensino, nível socioeconômico dos estudantes, disponibilidade de
recursos vinculados à educação e potencial de arrecadação de cada ente
federado, anualmente atualizados e publicados pelo Inep, é condição
indispensável para decisão, pela Comissão Intergovernamental de Financiamento
para a Educação Básica de Qualidade, de promover alterações na especificação
das diferenças e ponderações referidas no inciso I do “caput” deste artigo.
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V – aprovar a metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento e melhoria
da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do sistema
nacional de avaliação da educação básica, referidos no inciso III do caput do art.
5º, elaborada pelo Inep, observado o disposto no § 2º do art. 14;
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IV – aprovar a metodologia de cálculo dos indicadores de nível socioeconômico
dos educandos, de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de
potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, elaborada pelo Inep,
com apoio dos demais órgãos responsáveis do Poder Executivo Federal;
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§ 3º A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica
de Qualidade exercerá suas competências em observância às garantias
estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal
e às metas do plano nacional de educação.
§ 4º No ato de publicação das ponderações do inciso I, a Comissão
Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade
deverá publicar relatório detalhado com a memória de cálculo sobre os custos
médios, fontes dos indicadores utilizados e as razões que levaram a definição
dessas ponderações.

PRLP n.1/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 08/12/2020 16:28 - PLEN
PRLP 1 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Art. 19. As despesas da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a
Educação Básica de Qualidade correrão à conta das dotações orçamentárias
anualmente consignadas ao Ministério da Educação.

Art. 20. Os recursos dos Fundos serão disponibilizados pelas unidades
transferidoras ao Banco do Brasil S.A., que realizará a distribuição dos valores
devidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
Parágrafo único. São unidades transferidoras a União, os Estados e o Distrito
Federal em relação às respectivas parcelas do Fundo cuja arrecadação e
disponibilização para distribuição sejam de sua responsabilidade.
Art. 21. Os recursos dos Fundos, provenientes da União, dos Estados e do Distrito
Federal, serão repassados automaticamente para contas únicas e específicas dos
Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao
respectivo Fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira de
que trata o art. 20 desta Lei.
§ 1º Os repasses aos Fundos provenientes das participações a que se refere o
inciso II do caput do art. 158 e as alíneas “a” e “b” do inciso I do caput e inciso II
do caput do art. 159 da Constituição Federal, constarão dos orçamentos da União,
dos Estados e do Distrito Federal e serão creditados pela União em favor dos
Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios nas contas específicas
a que se refere este artigo, respeitados os critérios e as finalidades estabelecidas
nesta Lei, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de divulgação
adotados para o repasse do restante dessas transferências constitucionais em
favor desses governos.
§ 2º Os repasses aos Fundos provenientes dos impostos previstos nos incisos I,
II e III do caput do art. 155 combinados com os incisos III e IV do caput do art. 158
da Constituição Federal constarão dos orçamentos dos Governos Estaduais e do
Distrito Federal e serão depositados pelo estabelecimento oficial de crédito
previsto no art. 4º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, no
momento em que a arrecadação estiver sendo realizada nas contas do Fundo
abertas na instituição financeira de que trata o caput deste artigo.
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CAPÍTULO IV

§ 4º Os recursos dos Fundos provenientes da parcela do imposto sobre produtos
industrializados, de que trata o inciso II do caput do art. 159 da Constituição
Federal, serão creditados pela União em favor dos Governos Estaduais e do
Distrito Federal nas contas específicas, segundo os critérios e respeitadas as
finalidades estabelecidas nesta Lei, observados os mesmos prazos,
procedimentos e forma de divulgação previstos na Lei Complementar nº 61, de
26 de dezembro de 1989.
§ 5º Do montante dos recursos do imposto sobre produtos industrializados de que
trata o inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal a parcela devida aos
Municípios, na forma do disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 61, de 26 de
dezembro de 1989, será repassada pelo Governo Estadual ao respectivo Fundo
e os recursos serão creditados na conta específica a que se refere este artigo,
observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de divulgação do restante
dessa transferência aos Municípios.
§ 6º A instituição financeira disponibilizará, permanentemente, em sítio na internet
disponível a público e em formato aberto e legível por máquina, os extratos
bancários referentes à conta do fundo, incluindo informações atualizadas sobre:
I - movimentação;
II - responsável legal;
III - data de abertura;
IV- agência e número da conta bancária.
§ 7º Os recursos depositados na conta específica a que se refere o caput deste
artigo serão depositados pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios na
forma prevista no § 5º do art. 69 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 22. Nos termos do § 4º do art. 211 da Constituição Federal, os Estados e os
Municípios poderão celebrar convênios para a transferência de alunos, recursos
humanos, materiais e encargos financeiros, assim como de transporte escolar,
acompanhados da transferência imediata de recursos financeiros
correspondentes ao número de matrículas assumido pelo ente federado.
Art. 23. Os recursos disponibilizados aos Fundos pela União, pelos Estados e pelo
Distrito Federal deverão ser registrados de forma detalhada a fim de evidenciar
as respectivas transferências.
Art. 24. Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas
específicas dos Fundos cuja perspectiva de utilização seja superior a 15 (quinze)
dias deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de
25
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§ 3º A instituição financeira de que trata o caput deste artigo, no que se refere aos
recursos dos impostos e participações mencionados no § 2º deste artigo, creditará
imediatamente as parcelas devidas ao Governo Estadual, ao Distrito Federal e
aos Municípios nas contas específicas referidas neste artigo, observados os
critérios e as finalidades estabelecidas nesta Lei, procedendo à divulgação dos
valores creditados de forma similar e com a mesma periodicidade utilizada pelos
Estados em relação ao restante da transferência do referido imposto.
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mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, na instituição financeira
responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de
compra.
Parágrafo único. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das aplicações
previstas no caput deste artigo deverão ser utilizados na mesma finalidade e de
acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para utilização do
valor principal do Fundo.
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CAPÍTULO V

§ 1º Observado o disposto nos arts. 27 e 28 e no § 2º deste artigo, os recursos
poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios indistintamente entre etapas,
modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus
respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º
do art. 211 da Constituição Federal.
§ 2º A aplicação dos recursos referida no caput deste artigo contemplará a ação
redistributiva dos Estados, Distrito Federal e Municípios em relação a suas
escolas, nos termos do art. 211, § 6º, da Constituição Federal.
§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos,
inclusive relativos à complementação da União, recebidos nos termos do art. 16,
§ 2º, desta Lei, poderão ser utilizados no 1º (primeiro) quadrimestre do exercício
imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
Art. 26. Excluídos os recursos de que trata art. 5º, inciso III, proporção não inferior
a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art.
1º, será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos
profissionais da educação básica em efetivo exercício.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação
básica, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função,
integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito
Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;
II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos termos do art. 61 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e demais profissionais em efetivo
exercício nas áreas pedagógica, técnica, administrativa, bem como aqueles
integrantes de equipes multiprofissionais, com atuação nas redes escolares de
educação básica vinculados a Secretaria de Educação;
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Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação
da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas
como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica
pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades dos
profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular vinculação
contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera,
não sendo descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos
em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação
jurídica existente.
Art. 27. Percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos recursos da
complementação-VAAT, previstos no art. 5º, inciso II, serão aplicados, em cada
rede de ensino beneficiada, em despesas de capital.
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I - o déficit de cobertura, levando-se em conta a oferta e demanda anual pelo
ensino;
II - a vulnerabilidade socioeconômica da população a ser atendida;
Art. 29. É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:
I - no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e
desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996;
II – para pagamento de aposentadorias e pensões, nos termos do art. 212, § 7º,
da Constituição Federal;
III - como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas,
contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios que não se
destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como
ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica.
CAPÍTULO VI
DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE
SOCIAL, COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS
Seção I
Da Fiscalização e Controle
Art. 30. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art.
212 da Constituição Federal e do disposto nesta Lei, especialmente em relação à
aplicação da totalidade dos recursos dos Fundos, serão exercidos:
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Parágrafo único. Os recursos vinculados nos termos do caput serão aplicados
pelos Municípios, tendo como parâmetro indicador para educação infantil, que
estabelecerá percentuais mínimos de aplicação dos Municípios beneficiados com
a complementação-VAAT, de modo que se atinja a proporção especificada no
caput, que considerará obrigatoriamente:
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Art. 28. Procedida a distribuição da complementação-VAAT às redes de ensino,
segundo art. 13, será destinada à educação infantil, nos termos do Anexo desta
Lei, proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais a que se refere
o art. 5º, inciso II.
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I - pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle
interno no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II - pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
junto aos respectivos entes governamentais sob suas jurisdições;
III - pelo Tribunal de Contas da União, no que tange às atribuições a cargo dos
órgãos federais, especialmente em relação à complementação da União;
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IV – pelos respectivos conselhos de acompanhamento e controle social dos
fundos, referidos nos arts.33 e 34.

Art. 32. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais
e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno cumprimento desta Lei, compete
ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério
Público Federal, especialmente quanto às transferências de recursos federais.
§ 1º A legitimidade do Ministério Público prevista no caput deste artigo não exclui
a de terceiros para a propositura de ações a que se referem o inciso LXXIII do
caput do art. 5º e o § 1º do art. 129 da Constituição Federal, sendo-lhes
assegurado o acesso gratuito aos documentos mencionados nos arts. 31 e 35
desta Lei.
§ 2º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União,
do Distrito Federal e dos Estados para a fiscalização da aplicação dos recursos
dos Fundos que receberem complementação da União.
Seção II
Dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social
Art. 33. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a
transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos
respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.
§ 1º Os conselhos de âmbito estadual, distrital e municipal poderão, sempre que
julgarem conveniente:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo
manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos
gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da
internet;
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Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do
conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo
em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da
prestação de contas prevista no caput deste artigo.
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Art. 31. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos
recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de
Contas competentes, observada a regulamentação aplicável.
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II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário de Educação
competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo
de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade
convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão
imediatamente concedidos, (inclusão dessa previsão) devendo a resposta ocorrer
em um prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
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a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com
recursos do Fundo;

d) outros documentos e informações necessários ao desempenho de suas
funções;
IV - realizar visitas in loco para verificar, dentre outras questões pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições
escolares com recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com
recursos do Fundo para esse fim.
§ 2º Aos conselhos incumbe, ainda:
I – elaborar parecer das prestações de contas a que se refere o par. Único do art.
31.
II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária
anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o
objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento
dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos
Fundos.
III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do Programa
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses
Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses
recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE.
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c) documentos referentes aos convênios com as instituições a que se refere o art.
7º desta Lei;

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
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b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão
discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o
respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam
vinculados;
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§ 3º Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação
institucional ao Poder Executivo local e serão renovados periodicamente ao final
de cada mandato dos seus membros.
§ 4º Os conselhos não contarão com estrutura administrativa própria, incumbindo
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios garantir infraestrutura
e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos
conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à
criação e composição dos respectivos conselhos.
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Art. 34 Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no
pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de
composição:
I - em âmbito federal, sendo:

c) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Educação;
d) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Secretários de Estado da
Educação - CONSED;
e) 1 (um) representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação - CNTE;
f) 1 (um) representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
- UNDIME;
g) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
h) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos
quais indicado pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas - UBES;
i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil.
II - em âmbito estadual, sendo:
a) 3 (três) representantes do Poder Executivo estadual, dos quais pelo menos 1
(um) do órgão estadual responsável pela educação básica;
b) 2 (dois) representantes dos Poderes Executivos Municipais;
c) 2 ( dois) representantes do Conselho Estadual de Educação;
d) 1 (um) representante da seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação - UNDIME;
e) 1 (um) representante da seccional da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação - CNTE;
f) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
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b) 2 (dois) representantes do Ministério da Economia;
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a) 3 (três) representantes do Ministério da Educação;
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g) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 1 (um) dos
quais indicado pela entidade estadual de estudantes secundaristas;
i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil.
j) - 1 (um) representante das escolas indígenas, quando houver;
k) - 1 (um) representante das escolas quilombolas, quando houver;
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III - no Distrito Federal, sendo a composição determinada pelo disposto no inciso
II deste parágrafo, excluídos os membros mencionados nas suas alíneas “b” e “d”;
IV - em âmbito municipal, sendo:

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas
básicas públicas;
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos
quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
§ 1º Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver:
I -1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação;
II -1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, indicados por seus pares;
III -2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
IV - 1 (um) representante das escolas indígenas;
V - 1 (um) representante das escolas do campo;
VI -1 (um) representante das escolas quilombolas
§ 2º Os membros dos conselhos previstos no caput deste artigo, observados os
impedimentos previsto no § 5º, serão indicados até 20 (vinte) dias antes do
término do mandato dos conselheiros anteriores:
I - pelos dirigentes dos órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal
e das entidades de classes organizadas, nos casos das representações dessas
instâncias;
II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo
conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito nacional, estadual ou
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b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
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a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1
(um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
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municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim, pelos
respectivos pares;
III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades
sindicais da respectiva categoria;
IV – nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo dotado
de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como
beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da
Administração da localidade a título oneroso.
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§ 3º As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei
13.019 de julho de 2014

III – desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos
gastos públicos;
IV - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou
como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.
§ 4º Indicados os conselheiros, na forma dos incisos I e II do § 3º deste artigo, o
Ministério da Educação designará os integrantes do conselho previsto no inciso I
do § 1º deste artigo, e o Poder Executivo competente designará os integrantes
dos conselhos previstos nos incisos II, III e IV do § 1º deste artigo.
§ 5º São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput deste artigo:
I – titulares dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, de
Ministro de Estado, de Governador e de Vice- Governador, de Prefeito e de VicePrefeito, e de Secretário Estadual, Difstrital ou Municipal, bem como seus
cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau;
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria
que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos
recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 3º
(terceiro) grau, desses profissionais;
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no
âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou
b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que
atuam os respectivos conselhos.
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II - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da
data de publicação de edital;
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II - desenvolvem atividades voltadas para a localidade do respectivo Conselho;

Dezembro de 2020

§ 6º O presidente dos conselhos previstos no caput deste artigo será eleito por
seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o
representante do governo gestor dos recursos do Fundo no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 7º A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:
I - não será remunerada;
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II - é considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações
recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro
e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do
conselho;
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do
término do mandato para o qual tenha sido designado;
V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em
atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas
atividades escolares.
§ 8º Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante
da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que
substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus
afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.
§ 9º O mandato dos membros dos conselhos do Fundeb será de 4 (quatro) anos,
vedada a recondução para o próximo mandato, e se iniciará em 1º de janeiro do
terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo.
§ 10 Na hipótese da inexistência de estudantes emancipados, representação
estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz.
§ 11 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão em
sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e funcionamento
dos respectivos Conselhos de que trata esta lei, incluindo:
I – nomes dos Conselheiros e entidades ou segmentos que representam
II- correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;
II – atas de reuniões;
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a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
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IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e
diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
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III – relatórios e pareceres;
IV – outros documentos produzidos pelo Conselho.
§ 12 Os Conselhos se reunirão, no mínimo, trimestralmente ou por convocação
de seu respectivo presidente.
Art. 35. O Poder Executivo Federal poderá criar e manter redes de conhecimento
dos Conselheiros, com o objetivo de, entre outros:
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I - gerar, compartilhar e disseminar conhecimento e experiências;
II - formular propostas de padrões, políticas, guias e manuais;

§ 1º Será assegurada a participação de todos os conselheiros de todas as esferas
de governo às redes de conhecimento, admitida a participação de instituições
científicas, tecnológicas e de inovação interessadas;
§ 2º Será estabelecido canal de comunicação permanente com o FNDE, a quem
cabe a coordenação das atividades previstas neste artigo.
§ 3º Serão facilitadas a integração entre conselheiros do mesmo estado da
federação, de modo a dinamizar o fluxo de comunicação entre os conselheiros.
§ 4º O Poder Executivo Federal poderá criar redes de conhecimento e de
inovação dirigidas a outros atores envolvidos no FUNDEB, como gestores
públicos e comunidade escolar.
Seção III
Do Registro de Dados Contábeis, Orçamentários e Fiscais
Art. 36 Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais,
atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta dos Fundos
assim como os referentes às despesas realizadas ficarão permanentemente à
disposição dos conselhos responsáveis, bem como dos órgãos federais,
estaduais e municipais de controle interno e externo, e ser-lhes-á dada ampla
publicidade, inclusive por meio eletrônico.
Art. 37 As informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais
disponibilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme previsto
no art. 163-A da Constituição Federal, deverão conter os detalhamentos
relacionados ao Fundeb e à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Art. 38 A verificação do cumprimento dos percentuais de aplicação dos recursos
do Fundeb, estabelecidos nos artigos 212 e 212-A da Constituição Federal, em
ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, nas esferas estadual, distrital
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IV - prospectar novas tecnologias para o fornecimento de informações e o controle
e participação social por meios digitais.
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III - discutir sobre os desafios enfrentados e as possibilidades de ação quanto aos
gastos públicos do FUNDEB e sua eficiência;

Dezembro de 2020

e municipal, será realizada por meio de registro bimestral das informações em
sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação, mantido pelo
Ministério da Educação.
§ 1º A ausência de registro das informações de que trata o caput, no prazo de até
30 dias após o encerramento de cada bimestre, ocasionará a suspensão das
transferências voluntárias e da contratação de operações de crédito, exceto as
destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária, até
que a situação seja regularizada.
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Seção IV
Do Apoio Técnico e da Avaliação
Art. 39 O Ministério da Educação atuará:
I - no apoio técnico relacionado aos procedimentos e critérios de aplicação dos
recursos dos Fundos, junto aos Estados, Distrito Federal e Municípios e às
instâncias responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e controle interno e
externo;
II - na coordenação de esforços para capacitação dos membros dos conselhos e
para elaboração de materiais e guias de apoio a sua função, com a possibilidade
de cooperação com instâncias de controle interno, Tribunais de Contas e
Ministério Público;
III - na divulgação de orientações sobre a operacionalização do Fundo e de dados
sobre a previsão, a realização e a utilização dos valores financeiros repassados,
por meio de publicação e distribuição de documentos informativos e em meio
eletrônico de livre acesso público;
IV - na realização de estudos técnicos com vistas à definição do valor referencial
anual por aluno que assegure padrão mínimo de qualidade do ensino;
V - no monitoramento da aplicação dos recursos dos Fundos, por meio de sistema
de informações orçamentárias e financeiras e de cooperação com os Tribunais
de Contas dos Estados e Municípios e do Distrito Federal;
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§ 3º O Sistema de que trata o caput deverá observar padrões de
interoperabilidade e a necessidade de integração de dados com os demais
sistemas eletrônicos de dados contábeis, orçamentários e fiscais no âmbito do
Poder Executivo federal e dos Tribunais de Contas, como formas de simplificação
e eficiência nos processos de preenchimento e disponibilização dos dados, e
garantir o acesso irrestrito aos dados, os quais devem ser legíveis por máquina
e estar disponíveis em formato aberto, respeitadas as Leis n˚s 12.527, de 12 de
novembro de 2011, e 13.709, de 13 de agosto de 2018.
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§ 2º O Sistema de que trata o caput deve possibilitar o acesso e a análise dos
dados pelos presidentes dos conselhos de controle social do Fundeb e pelos
Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
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VI - na realização de avaliações dos resultados da aplicação desta Lei, com vistas
à adoção de medidas operacionais e de natureza político-educacional corretivas,
devendo a primeira dessas medidas se realizar em até 2 (dois) anos após a
implantação do Fundo.
Art. 40 A partir da vigência dos Fundos, a cada 2 (dois) anos o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep realizará:
a) a avaliação dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores
educacionais e da ampliação do atendimento.
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§ 2º As revisões a que se refere o art. 60-A do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias considerarão os resultados das avaliações previstas no caput.
§ 3º Em até 24 (vinte e quatro) meses do início da vigência desta lei, o MEC
deverá expedir normas para orientar sua atuação de forma a incentivar e
estimular, inclusive com destinação de recursos, a realização de pesquisas
científicas voltadas a avaliar e inovar as políticas públicas educacionais
direcionadas à educação infantil, devendo agir em colaboração com as fundações
de amparo à pesquisa – FAPs estaduais, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Seção I
Disposições Transitórias
Art. 41 A complementação da União referida no art. 4º será implementada
progressivamente até alcançar a proporção estabelecida no art. 5º, a partir do
primeiro ano subsequente ao da vigência desta Lei, nos seguintes valores
mínimos:
I – 12% (doze por cento), no primeiro ano;
lI – 15% (quinze por cento), no segundo ano;
III – 17% (dezessete por cento), no terceiro ano;
IV – 19% (dezenove por cento), no quarto ano;
V – 21% (vinte e um por cento), no quinto ano;
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§ 1º. Os dados utilizados nas análises da avaliação disposta no caput deverão ser
divulgados em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não
proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das
informações por terceiros.
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b) estudos para avaliação da eficiência, eficácia e da efetividade na aplicação dos
recursos dos fundos.
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VI – 23% (vinte e três por cento), no sexto ano;
§ 1º A parcela da complementação de que trata o art. 5º, inciso II, observará, no
mínimo, os seguintes valores:
I – 2 (dois) pontos percentuais, no primeiro ano;
II – 5 (cinco) pontos percentuais, no segundo ano;
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III – 6,25 (seis inteiros e vinte e cinco centésimos) pontos percentuais, no terceiro
ano;
IV – 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, no quarto ano;
V – 9 (nove inteiros) pontos percentuais, no quinto ano;

I – 0,75 (setenta e cinco centésimos) ponto percentual, no terceiro ano;
II – 1,5 (um inteiro e cinco décimos) pontos percentuais, no quarto ano;
III – 2 (dois) pontos percentuais, no quinto ano;
IV – 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, no sexto ano;
§ 3º No primeiro ano de vigência dos Fundos:
I - os entes disponibilizarão as informações e dados contábeis, orçamentários e
fiscais, de que trata o art. 13, § 4º, relativos ao exercício financeiro de 2019, nos
termos do regulamento.
II - o cronograma mensal de pagamentos da complementação-VAAT, referido no
art. 16, § 2º, iniciar-se-á em julho e será ajustado pelo Tesouro Nacional, de modo
que se cumpra o prazo previsto para o seu pagamento integral.
III – O Poder Executivo federal publicará até 30 de junho as estimativas previstas
nos incisos V e VI do artigo 16 relativas às transferências da complementação
VAAT em 2021.
Art. 42 Os novos conselhos dos Fundos serão instituídos no prazo de 90
(noventa) dias contados da vigência dos Fundos.
§ 1º Até que sejam instituídos os novos conselhos, no prazo referido no caput,
caberá aos conselhos existentes na data de publicação desta Lei exercer as
funções de acompanhamento e controle previstas na legislação.
§ 2º No caso dos conselhos municipais, o primeiro mandato dos conselheiros
extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022.
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§ 2º A parcela da complementação de que trata o art. 5º, inciso III, observará os
seguintes valores:
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Art. 43 Nos termos do art. 60, § 3º, do ADCT e do art. 212-A, § 2º, da Constituição
Federal, esta Lei será atualizada até 31 de outubro de 2021, com relação a:
I - diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas,
modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, nos
termos do art. 7º;
II - diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno relativas ao nível
socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos
vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente
federado, nos termos do art. 10;
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III – indicador para educação infantil, nos termos do art. 28.
§ 1º No exercício financeiro de 2021, serão atribuídos:

a1) pública: 1,30; e
a2) conveniada: 1,10;
b) Creche em tempo parcial:
b1) pública: 1,20; e
b2) conveniada: 0,80;
c) pré-escola em tempo integral: 1,30;
d) pré-escola em tempo parcial: 1,10;
e) anos iniciais do ensino fundamental urbano: 1,00;
f) anos iniciais do ensino fundamental no campo: 1,15;
g) anos finais do ensino fundamental urbano: 1,10;
h) anos finais do ensino fundamental no campo: 1,20;
i) ensino fundamental em tempo integral: 1,30;
j) ensino médio urbano: 1,25;
k) ensino médio no campo: 1,30;
l) ensino médio em tempo integral: 1,30;
m) ensino médio articulado à educação profissional: 1,30;
n) educação especial: 1,20;
38
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a) Creche em tempo integral:
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o) educação indígena e quilombola: 1,20;
p) educação de jovens e adultos com avaliação no processo: 0,80;
q) educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio,
com avaliação no processo: 1,20;
r) formação técnica e profissional prevista no art. 36, inciso V, da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996: 1,30.
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II – para as diferenças e ponderações de que trata o art. 10: valores unitários, nos
termos especificados no Anexo desta Lei;

b) caso não haja a definição prevista na alínea “a”, será adotado o número de
matrículas em educação infantil de cada rede municipal beneficiária da
complementação-VAAT.
§ 2º Para fins de distribuição da complementação-VAAT, no exercício financeiro
de 2021, as diferenças e ponderações especificadas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”
do inciso I do § 1º terão a aplicação de fator multiplicativo de 1,5.
§ 3º Para vigência em 2022, as deliberações de que trata o art. 17, § 2º, serão
baixadas em resolução publicada no Diário Oficial da União até o dia 31 de
outubro de 2021, com base em estudos elaborados pelo Inep e encaminhados à
Comissão Intergovernamental até 31 de julho de 2021.
Art. 44 No primeiro trimestre de 2021, será mantida a sistemática de repartição
de recursos prevista na Lei nº 11.494, de 2007, mediante a utilização dos
coeficientes de participação do Distrito Federal, de cada Estado e dos Municípios,
referentes ao exercício de 2020.
Parágrafo único. Em relação à complementação da União, será adotado o
cronograma de distribuição estabelecido para o primeiro trimestre de 2020.
Art. 45 A partir de 1º de abril de 2021, a distribuição dos recursos dos Fundos será
realizada na forma prevista por esta Lei.
Art. 46 O ajuste da diferença observada entre a distribuição dos recursos
realizada no primeiro trimestre de 2021 e a distribuição conforme a sistemática
estabelecida nesta Lei, será realizado no mês de maio de 2021.
Art. 47 Os repasses e a movimentação dos recursos dos Fundos de que trata
esta lei deverão ocorrer por meio das contas únicas e específicas mantidas na
instituição financeira de que trata o art. 20.
§ 1º Os saldos dos recursos dos Fundos instituídos pela Lei nº 11.494, de 20 de
junho 2007, porventura existentes em contas correntes mantidas em instituição
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a) poderá ser adotada metodologia provisória de cálculo definida pelo Inep,
observado o disposto no art. 28, nos termos de regulamento do Ministério da
Educação;
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financeira diversa daquela de que trata o art. 20 desta Lei, deverão ser
integralmente transferidos, até 31 de janeiro de 2021, para as contas de que trata
o caput deste artigo.
§ 2º Os ajustes de que trata o art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494, de 20 de junho de
2007, realizados a partir de 1º de janeiro de 2021, serão processados nas contas
de que trata o caput deste artigo, devendo os valores processados a crédito ser
utilizados nos termos desta lei.
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Seção II

§ 1º A câmara específica de acompanhamento e controle social sobre a
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb terá
competência deliberativa e terminativa.
§ 2º Aplicar-se-ão para a constituição dos Conselhos Municipais de Educação as
regras previstas no § 5º do art. 34 desta Lei.
Art. 49 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar
no financiamento da educação básica, previsto no art. 212 da Constituição
Federal, a melhoria da qualidade do ensino, de forma a garantir padrão mínimo
de qualidade definido nacionalmente.
§ 1º É assegurada a participação popular e da comunidade educacional no
processo de definição do padrão nacional de qualidade referido no caput deste
artigo.
§ 2º As diferenças e ponderações aplicáveis entre etapas, modalidades, duração
de jornada e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, bem como
seus custos médios, de que trata esta Lei, considerará as condições adequadas
de oferta e terá como referência o Custo Aluno Qualidade (CAQ), quando
regulamentado, nos termos do art. 211, § 7º, da Constituição Federal
Art. 50 A União desenvolverá e apoiará políticas de estímulo às iniciativas de
melhoria de qualidade do ensino, acesso e permanência na escola, promovidas
pelas unidades federadas, em especial aquelas voltadas para a inclusão de
crianças e adolescentes em situação de risco social.
Parágrafo único. A União, os Estados e o Distrito Federal desenvolverão, em
regime de colaboração, programas de apoio ao esforço para conclusão da
40
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Art. 48 Os Municípios poderão integrar, nos termos da legislação local específica
e desta Lei, o Conselho do Fundo ao Conselho Municipal de Educação, instituindo
câmara específica para o acompanhamento e o controle social sobre a
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, observado o
disposto no inciso IV e nos §§ 1º, 2º, 4º e 5º do art. 34 desta Lei.
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educação básica dos alunos regularmente matriculados no sistema público de
educação:
I - que cumpram pena no sistema penitenciário, ainda que na condição de presos
provisórios;
II - aos quais tenham sido aplicadas medidas socioeducativas nos termos da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
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Art. 51 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar Planos
de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a
assegurar:
I - a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede pública;

IV - medidas de incentivo para que profissionais mais bem avaliados exerçam
suas funções em escolas de locais com piores indicadores socioeconômicos
ou que atendam estudantes com
deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
Parágrafo único. Os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação
profissional especialmente voltada à formação continuada com vistas na melhoria
da qualidade do ensino.
Art. 52 Na hipótese do previsto no art. 212, § 8º, da Constituição Federal, inclusive
quanto a isenções tributárias, deverão ser avaliados os impactos nos Fundos e
meios para que não haja perdas ao financiamento da educação básica.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput, deve-se buscar meios para
que o montante dos recursos vinculados ao FUNDEB nos entes federativos seja
no mínimo igual à média aritmética dos três últimos exercícios, na forma de
regulamento.
Art. 53 Fica revogada, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 11.494, 20 de
junho de 2007, ressalvado o art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se
refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020.
Art. 54 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

ANEXO
Cálculos e procedimentos para a distribuição de recursos do Fundeb

Sala das Sessões, em

de

de 2020.
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III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.
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+∅

*,-

*"#

Em que
.: Estado ou Distrito Federal [2];
/: rede de educação básica pública do Distrito
Federal, do Estado . e de seus Municípios [3];
$&"# : indicador de disponibilidade de recursos
vinculados à educação de cada ente federado
responsável pele rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal [4];
$%"# : indicador de utilização do potencial de
arrecadação tributária de cada ente federado
responsável pela rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal [5];
$'"# : fator de diferenciação relativo ao nível
sócio econômico dos estudantes matriculados na
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [6];
∅* : fator de diferenciação aplicável em cada j
etapa, modalidade, duração de jornada e tipo
de estabelecimento de ensino [7];
*"# : número de matrículas, na rede de ensino k,
no Estado i ou no Distrito Federal, em cada j
etapa, modalidade, duração de jornada e tipo
de estabelecimento de ensino [8] e
0∅ : número de etapas, modalidades, durações
de jornada e tipos de estabelecimento de
ensino [9].
!# : número de matrículas do Estado i,
ponderadas pelos fatores de diferenciação e
demais indicadores [10]:
+2 3-

!# = (

",-

2. Distribuição da complementação da União
2.1 Complementação-VAAF
a) Definição do valor anual mínimo por aluno
nacional (899;<>?)
@65: valor da complementação-VAAF [19];
O cálculo para a distribuição dos recursos da
complementação-VAAF, é realizado em 4
(quatro) etapas subsequentes:
i) ordenação decrescente dos valores anuais por
aluno (6775# ) obtidos nos Fundos de cada
Estado i e do Distrito Federal;
ii) complementação do último Fundo até que seu
valor anual por aluno se iguale ao valor anual por
aluno do Fundo imediatamente superior;
iii) uma vez equalizados os valores anuais por
aluno dos Fundos, conforme operação ii), a
complementação da União será distribuída a

!"#

Em que
0# : número de Municípios do Estado i ou do
Distrito Federal [11];
b) Distribuição de recursos entre as redes de
ensino
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1. Distribuição no âmbito dos Fundos de cada
Estado e do Distrito Federal
a) Cálculo das matrículas ponderadas
!"# : número de matrículas da rede de ensino k,
no Estado i ou no Distrito Federal, ponderadas
pelos fatores de diferenciação e indicadores [1]:
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4"# : coeficiente de distribuição de recursos da
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, no âmbito do Fundo 5# [12]:
!"#
4"# =
!#
5"# : valor transferido para a rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal no âmbito do
Fundo 5# [13]:
5"# = 4"# 5#
Em que
5# : valor do Fundo do Estado i ou no Distrito
Federal [14]
c) Valores anuais por aluno (VAAF)
resultantes
6775# : valor anual por aluno do Estado i ou do
Distrito Federal, referenciado nos anos iniciais
do
ensino
fundamental,
antes
da
complementação-VAAF [15] e
6775"# : valor anual por aluno da rede de ensino
k, no Estado i ou no Distrito Federal,
referenciado nos anos iniciais do ensino
fundamental, antes da complementação-VAAF
[16]:
5#
5"#
6775# =
= 6775"# =
!#
!"#
6775*# : valor anual por aluno do Estado i ou do
Distrito Federal, em cada j etapa, modalidade,
duração de jornada e tipo de estabelecimento
de ensino [17] e
6775*"# : valor anual por aluno da rede de ensino
k, no Estado i ou no Distrito Federal, em cada j
etapa, modalidade, duração de jornada e tipo
de estabelecimento de ensino [18]:
6775*# = ∅* 6775# = 6775*"# = ∅* 6775"#

ANEXO
Cálculos e procedimentos para a distribuição
de recursos do Fundeb

$%"#
( ∅*
!"# =
$&"# $'"#
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2.2 Complementação-VAAT
a) Cálculo das matrículas ponderadas
∗
!"#
: número de matrículas da rede de ensino k,
no Estado i ou no Distrito Federal, ponderadas
pelos fatores de diferenciação e indicadores, para
fins de distribuição da complementação-VAAT
[30]:

Em que
0IJ : número de Fundos no âmbito dos Estados
e do Distrito Federal beneficiados com a
complementação-VAAF [21];
b) Distribuição de recursos entre as redes de
ensino no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal
@65# : valor da complementação-VAAF
transferido para o Fundo do Estado i ou do
Distrito Federal [22]:
@65# = !# (6775BCD − 6775# )
5#∗ : valor do Fundo do Estado i ou do Distrito
Federal, após a complementação-VAAF [23]:
5#∗ = 5# + @65#
@65"# : valor da complementação-VAAF
transferido para a rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal [24]:
@65"# = 4"# @65#
∗
: valor transferido para a rede de ensino k, no
5"#
Estado i ou no Distrito Federal, após a
complementação-VAAF [25]:
∗
= 5"# + @65"#
5"#
c) Resultado da equalização pelo parâmetro
VAAF
6775#∗ : valor anual por aluno do Estado i ou do
Distrito Federal, referenciado nos anos iniciais
do
ensino
fundamental,
após
complementação-VAAF [26] e
∗
: valor anual por aluno da rede de ensino
6775"#
k, no Estado i ou no Distrito Federal,
referenciado nos anos iniciais do ensino
fundamental, após a complementação-VAAF
[27]:
∗
5#∗
5"#
∗
6775#∗ =
= 6775"#
=
!#
!"#

∗
!"#

+∅

∗
$%"#
= ∗ ( ∅∗*
$'"#
*,-

*"#

Em que
∗
: indicador de utilização do potencial de
$%"#
arrecadação tributária de cada ente federado
responsável pela rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal, para aplicação do critério
VAAT [31];
∗
$'"#
: fator de diferenciação relativo ao nível
sócio econômico dos estudantes matriculados na
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, para aplicação do critério VAAT [32];
∅∗* : fator de diferenciação aplicável em cada j
etapa, modalidade, duração de jornada e tipo
de estabelecimento de ensino, para fins de
distribuição da complementação-VAAT [33];
b) Cálculo do valor aluno ano total (VAAT)
NO"# : receitas e transferências vinculadas à
educação da rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal [34]:
∗
+ @SR"# +
NO"# = 5"# + @65"# + PQR"#
!RO"# + 5 QR"#
Em que
∗
: 5% do montante dos impostos e
PQR"#
transferências que compõem a cesta de recursos
do Fundeb, a que se refere o art. 3º desta Lei, e
25% dos demais impostos e transferências, nos
termos do art. 212, caput, da Constituição
Federal, de aplicação pela rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal [35];

44

PRLP n.1/0

Para
os
Fundos
que
receberam
complementação-VAAF,
∗
= 6775BCD
6775#∗ = 6775"#
∗
6775*# : valor anual por aluno do Estado i ou do
Distrito Federal, em cada j etapa, modalidade,
duração de jornada e tipo de estabelecimento
de ensino, após a complementação-VAAF [28]
e
∗
6775*"#
: valor anual por aluno da rede de ensino
k, no Estado i ou no Distrito Federal, em cada j
etapa, modalidade, duração de jornada e tipo
de estabelecimento de ensino, após a
complementação-VAAF[29]:
∗
∗
= ∅* 6775*"#
6775*#∗ = ∅* 6775*#∗ = 6775*"#
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esses 2 (dois) Fundos até que seu valor anual por
aluno se iguale ao valor anual por aluno do Fundo
imediatamente superior;
iv) as operações ii) e iii) são repetidas tantas
vezes quantas forem necessárias até que a
complementação-VAAF (@65) tenha sido
integralmente distribuída, de forma que o valor
anual mínimo por aluno resulte definido
nacionalmente (6775BCD ) em função dessa
complementação;
6775BCD : valor anual mínimo por aluno
nacional, decorrente da distribuição da
complementação-VAAF, referenciado nos anos
iniciais do ensino fundamental [20]:
+GH
@65 + ∑#,!# 6775#
6775BCD =
+GH
∑#,- !#
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e) Resultados da equalização pelo parâmetro
VAAT
∗
: valor anual total por aluno em cada rede
677O"#
de ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal,
após complementação-VAAT [44]:
NO"# + @6O"#
∗
677O"#
=
∗
!"#
Para as redes de ensino que receberem
complementação-VAAT,
∗
677O"#
= 677OBCD
f) Destinação à educação infantil
@6OWC"# : valor da complementação-VAAT,
transferido para rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal, destinado à educação infantil
[45]:
@6OWC"# = 4WC"# 0,5@6O
Em que
4WC"# : coeficiente de destinação de recursos da
complementação-VAAT, da rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal, à educação
infantil [46].
2.3 Complementação-VAAR
a) Distribuição de recursos entre as redes de
ensino
@6N: valor da complementação-VAAR [47];
@6N"# : valor da complementação-VAAR,
transferido para a rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal [48]:
@6N"# = 4["# @6N
Em que
4["# : coeficiente de destinação de recursos da
complementação-VAAR, da rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal, definido
segundo evolução de indicadores de
atendimento e melhoria da aprendizagem com
redução das desigualdades [49].
b) Resultados da distribuição de recursos por
resultado (VAAR)
677N"# : acréscimo no valor anual total por aluno
em cada rede de ensino k, no Estado i ou no
∗
Distrito Federal (677O"#
) em decorrência da
complementação-VAAR [50]:
@6N"#
677N"# =
∗
!"#

Em que
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0IV : número de redes de ensino beneficiadas
com a complementação-VAAT [42];
d) Distribuição de recursos entre as redes de
ensino
@6O"# : valor da complementação-VAAT,
transferido para rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal, beneficiada [43]:
∗ (677O
@6O"# = !"#
BCD − 677O"# )

@SR"# : cota estadual ou municipal da arrecadação
do salário-educação de que trata o §6º do art. 212
da Constituição Federal, transferido para a rede
de ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal
[36];
!RO"# : vinculações legais à educação, transferido
para rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, de parcela da participação no resultado
ou da compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural [37];
5 QR"# : recursos transferidos pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, para
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, por meio dos programas de distribuição
universal [38].
677O"# : valor anual total por aluno na rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal, após
complementação-VAAF [39]:
NO"#
677O"# =
∗
!"#
c) Definição do valor aluno ano total mínimo
nacional (899T<>? )
@6O: valor da complementação-VAAT [40];
O cálculo para a distribuição dos recursos da
complementação-VAAT, é realizado em 4
(quatro) etapas subsequentes:
i) ordenação decrescente dos valores anuais totais
por aluno (677O"# ) obtidos em cada rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal;
ii) complementação da última rede de ensino até
que seu valor anual total por aluno se iguale ao
valor anual total por aluno da rede de ensino
imediatamente superior;
iii) uma vez equalizados os valores anuais totais
por aluno das redes de ensino, conforme operação
ii), a complementação da União será distribuída a
essas 2 (duas) redes de ensino até que seu valor
anual total por aluno se iguale ao valor anual total
por aluno da rede imediatamente superior;
iv) as operações ii) e iii) são repetidas tantas
vezes quantas forem necessárias até que a
complementação-VAAT (@6O)
tenha
sido
integralmente distribuída, de forma que o valor
aluno ano total resulte definido nacionalmente
(677OBCD ) em função dessa complementação;
677OBCD : valor aluno ano total nacional das rede
de ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal,
decorrente
da
distribuição
da
complementação-VAAT, referenciado nos
anos iniciais do ensino fundamental [41]:
+GU
∗
677O"#
@6O + ∑",!"#
677OBCD =
+GU
∗
∑",- !"#
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Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.
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$'"# : fator de diferenciação relativo ao nível
sócio econômico dos estudantes matriculados na
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [6];
∗
$%"#
: indicador de utilização do potencial de
arrecadação tributária de cada ente federado
responsável pela rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal, para aplicação do critério
VAAT [31];
∗
: fator de diferenciação relativo ao nível
$'"#
sócio econômico dos estudantes matriculados na
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, para aplicação do critério VAAT [32]
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Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

3. Indicadores e ponderadores
Até a atualização desta Lei, nos termos do art. 42,
será adotado valor unitário para os seguintes
indicadores e ponderadores:
$&"# : indicador de disponibilidade de recursos
vinculados à educação de cada ente federado
responsável pele rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal [4];
$%"# : indicador de utilização do potencial de
arrecadação tributária de cada ente federado
responsável pela rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal [5];
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PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020

Regulamenta o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá outras
providências.

EMENDA Nº

Acrescente-se parágrafo único ao artigo 29 do Projeto, com a
seguinte redação:
“Art. 29.................................................................................
§ Em observância ao art. 212,§ 7º da Constituição Federal, é
vedada a aplicação de recursos do Fundeb em fundos de
previdência ou na contribuição patronal ou contribuição
previdenciária suplementar relativa aos servidores públicos.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal determinou que é vedado o uso dos
recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino (que incluem a
subvinculação referente ao Fundeb), para pagamento de aposentadorias e de
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Documento eletrônico assinado por Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT), através do ponto SDR_56403, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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educacionais e proteção de suas fontes, de pedaladas e maquiagens, vem
sendo desafiada por propostas que desconsideram a opção do legislador.
Eventuais dificuldades de entes que praticavam aquela
conduta, já em desarmonia com a Constituição mesmo antes da EC 108/2020,
podem ser sanadas pelos instrumentos legais regulares, como os termos de
ajuste de conduta, a partir de fundamentação que possa ser analisada pelos

*CD203136279800*

pensões. Essa medida, fundamental para a transparência dos gastos

ministérios públicos, inclusive o de contas, a quem cabe estabelecer

cronogramas e prazos para sanar as irregularidades.

Sala da Comissão, em
de
de 2020.

Deputado EMANUEL PINHEIRO NETO
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Documento eletrônico assinado por Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT), através do ponto SDR_56403, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Emanuel Pinheiro Neto)

Regulamenta o Fundo de
Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD203136279800, nesta ordem:
1 Dep. Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT)
2 Dep. Pedro Lucas Fernandes (PTB/MA) - VICE-LÍDER do Bloco PSL, PTB, PROS *(P_5425)
3 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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Regulamenta o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá outras
providências.

EMENDA Nº

Acrescente-se ao artigo 21 do Projeto, parágrafo com a
seguinte redação:
“Art.21..................................................................................
§ Sem prejuízo do disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de
1997, serão disponibilizados pelos poderes executivos de todas
esferas federativas, nos seus sites de internet, dados acerca do
recebimento e aplicações dos recursos do FUNDEB.

JUSTIFICAÇÃO

A disponibilização pelos poderes executivos de todas esferas
federativas, nos seus sites de internet, de dados acerca do recebimento e
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Documento eletrônico assinado por Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT), através do ponto SDR_56403, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
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acompanhamento e controle pela sociedade.
Sala da Comissão, em
de
de 2020.

Deputado EMANUEL PINHEIRO NETO
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na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Emanuel Pinheiro Neto)

Regulamenta o Fundo de
Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD205182524600, nesta ordem:
1 Dep. Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT)
2 Dep. Pedro Lucas Fernandes (PTB/MA) - VICE-LÍDER do Bloco PSL, PTB, PROS *(P_5425)
3 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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Documento eletrônico assinado por Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT), através do ponto SDR_56403, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
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Regulamenta o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá outras
providências.

EMENDA Nº

Dê-se ao caput do art.21 do Projeto a seguinte redação:
“Art. 21. Os recursos dos Fundos, provenientes da União, dos
Estados e do Distrito Federal, serão transferidos
automaticamente para contas únicas e específicas dos
Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios,
vinculadas ao respectivo Fundo, instituídas para esse fim, e
serão nelas executados, vedada a transferência para outras
contas.

JUSTIFICAÇÃO
A conta do Fundeb é definida como única e específica, sendo o
objetivo desse desenho a maior transparência.
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Documento eletrônico assinado por Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT), através do ponto SDR_56403, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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passagem”, dificulta a rastreabilidade dos recursos e o controle de sua correta
aplicação.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado EMANUEL PINHEIRO NETO
2020-11095
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A transformação da conta Fundeb em apenas uma “conta de
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Documento eletrônico assinado por Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT), através do ponto SDR_56403, e (ver rol anexo),
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Emanuel Pinheiro Neto)

Regulamenta o Fundo de
Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD208240996800, nesta ordem:
1 Dep. Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT)
2 Dep. Pedro Lucas Fernandes (PTB/MA) - VICE-LÍDER do Bloco PSL, PTB, PROS *(P_5425)
3 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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Documento eletrônico assinado por Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT), através do ponto SDR_56403, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dezembro de 2020

Regulamenta o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá outras
providências.

EMENDA Nº

Acrescente-se os §§ 1º e 2º ao art. 36 do Projeto e dê-se a
seguinte redação ao inciso V :
“Art.36.......................................................................................
.................................................................................................
V – no monitoramento da aplicação dos recursos dos Fundos,
por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Educação (SIOPE) e de cooperação com os
Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal;

..................................
§ 1º o envio tempestivo de informações ao Siope será condição
para a celebração de convênios e termos de cooperação com o
Ministério da Educação ou órgãos da administração indireta a
ele vinculados.
§ 2º Serão apuradas as responsabilidades dos agentes
públicos, nos casos do descumprimento no envio dos dados
completos e atualizados ao SIOPE pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios e suspensas as transferências voluntárias
para o ente, até a regularização das informações.
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Documento eletrônico assinado por Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT), através do ponto SDR_56403, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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O SIOPE é o principal instrumento de monitoramento acerca
dos dados educacionais, no que se refere à aplicação dos recursos.
Com o novo Fundeb a fidedignidade dos dados e sua entrega
tempestiva ganham maior relevância, considerando que são a base para uma
das modalidades da complementação da União –a complementação a partir do
valor aluno ano total- VAAT- e para a ponderação referente à disponibilidade
de recursos.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado EMANUEL PINHEIRO NETO
2020-11095
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JUSTIFICAÇÃO
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Documento eletrônico assinado por Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT), através do ponto SDR_56403, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Emanuel Pinheiro Neto)

Regulamenta o Fundo de
Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD206188566500, nesta ordem:
1 Dep. Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT)
2 Dep. Pedro Lucas Fernandes (PTB/MA) - VICE-LÍDER do Bloco PSL, PTB, PROS *(P_5425)
3 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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Documento eletrônico assinado por Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT), através do ponto SDR_56403, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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PROJETO DE LEI º 4.372, DE 2020
(DA SRA. PROFESSORA DORINHA)

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA DE PLENÁRIO Nº

Dê-se ao § 1º do art. 7º do projeto a seguinte redação:

“Art. 7º..................................................................................
.............................................................................................
§ 1º Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos
previstos no caput do art. 212-A da Constituição Federal,
o cômputo das matrículas das instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e
conveniadas com o poder público que atuem na educação
básica.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa incluir toda a educação básica
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Documento eletrônico assinado por Joice Hasselmann (PSL/SP), através do ponto SDR_56364, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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lucrativos e conveniadas com o poder público, no cômputo das matrículas a
serem consideradas para efeito da distribuição de recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Fundeb.
Tais instituições sempre apresentaram bons resultados na
concretização do direito constitucional à educação universal e democrática
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ofertada por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins

Dezembro de 2020
2

suprindo não raras vezes a ausência do Poder Público no atendimento às
desigualdades regionais existentes e, na dificuldade, dos entes subnacionais
aumentarem a capacidade de atendimento das redes públicas.
Segundo dados estatísticos do Censo Escolar da Educação
Básica de 2019, disponibilizado pela Diretoria de Estatísticas Educacionais
(Deed) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
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em instituições particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas
conveniadas com o poder público.
Portanto, imprescindível o incentivo a maior participação das
entidades privadas, sem fins lucrativos, a garantir maior acesso à educação.
Impende salientar que os recursos destinados a essas instituições sofrem forte
controle institucional (interno e externo), somados ao controle social, o que
garante o seu regular e eficaz funcionamento.
Convictos de que a medida ora proposta é necessária ao
atendimento

da

universalização

do

direito

fundamental

a

educação,

indispensável ao desenvolvimento humano, contamos com o apoio dos Ilustres
Pares para a aprovação.

Sala da Comissão, em

FELIPE FRANCISCHINI
PSL/PR
Líder

de

JOICE HASSELMANN
PSL/SP

de 2020.

JUNIOR BOZELLA
PSL/SP

*CD204817600800*

etapas de ensino (2015 a 2019), das matrículas da rede privada, 29,4% estão

Documento eletrônico assinado por Joice Hasselmann (PSL/SP), através do ponto SDR_56364, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Teixeira (Inep), na evolução do número de matrículas da educação infantil –
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Joice Hasselmann)

Regulamenta o Fundo de
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Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD204817600800, nesta ordem:
1 Dep. Joice Hasselmann (PSL/SP)
2 Dep. Bozzella (PSL/SP)
3 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
4 Dep. Pedro Lucas Fernandes (PTB/MA) - VICE-LÍDER do Bloco PSL, PTB, PROS *(P_5425)
5 Dep. Cezinha de Madureira (PSD/SP)
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Documento eletrônico assinado por Joice Hasselmann (PSL/SP), através do ponto SDR_56364, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020
Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
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Valorização dos Profissionais da Educação
Federal;

e

dá

outras

providências.
EMENDA MODIFICATIVA Nº

DE 2020

(Do Sr. Tiago Mitraud)
Modifique-se o art. 26 do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26……....…………………………………………………………....
..........................................................................................................
II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos
termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e todos os
demais profissionais em efetivo exercício nas redes escolares de educação
básica nas áreas pedagógica, técnica, administrativa, bem como aqueles
integrantes de equipes multiprofissionais, incluídos os terceirizados e os das
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
conveniadas com o Poder Público.
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das
atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo, não sendo
descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com
ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica
existente.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

*CD204854372900*

Constituição

Documento eletrônico assinado por Tiago Mitraud (NOVO/MG), através do ponto SDR_56264, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

- FUNDEB, de que trata o art. 212-A da

Sexta-feira 11 555

A prestação do serviço público de educação, tal qual a maioria dos
serviços públicos no Brasil, não precisa ser realizada pelo Estado. Isto é, o ente público
pode manter sua titularidade sobre o serviço, resguardando todas as características
que lhe são próprias - como o dever de universalização -, mas delegar sua prestação
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do art. 213 da Constituição Federal, a possibilidade de prestação não estatal é bastante
reduzida.
Nos termos do dispositivo constitucional, ela somente pode ocorrer
“quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da
residência do educando”. Além disso, deve ser demonstrada a insuficiência de recursos
do aluno; somente escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas é que poderão
ser contratadas pelo Poder Público; e a remuneração destas instituições deve ser
estruturada no modelo de bolsas de estudo.
Se de um lado o modelo constitucional é bastante restritivo, de outro ele
implica em dizer que a ordem constitucional brasileira não faz distinção entre os alunos
das redes públicas de ensino e os alunos beneficiados pelo serviço público de
educação prestado de forma não estatal. Ambos são igualmente usuários do serviço
público de educação.
Por este motivo é que entende-se que se do ponto da natureza do serviço
e da concretização de direitos fundamentais individuais, os alunos da rede estatal e da
rede conveniada são iguais, do ponto de vista do financiamento também devem ser.
Não se pode tratar o FUNDEB, cujo foco está na melhoria da qualidade
da educação e na redução das desigualdades, como um projeto de dirigismo do
modelo prestacional da educação. É a Constituição Federal que estabelece quais são
os requisitos para o administrador público poder optar pela prestação estatal ou não
estatal do serviço público de educação. Por isso, entende-se que o sistema de
financiamento da educação deve ser neutro, relegando ao administrador público gestor da rede de ensino - o dever e a responsabilidade de, cumprindo a Constituição,
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estabelecer as melhores políticas públicas para a concretização dos direitos
fundamentais.
Assim, reconhecida a similaridade entre o aluno que usufrui o serviço
público de educação prestado pela via estatal e não estatal, esta emenda pretende
igualar o tratamento conferido aos professores das redes conveniadas ao conferido aos
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valorização dos profissionais da educação básica por meio da sua remuneração
condigna. Neste sentido, é imperioso reconhecer também a igualdade entre os
profissionais da rede estatal e os profissionais da rede conveniada que prestam serviço
por convênio com o Estado, sob pena de preterição não expressa na Constituição
Federal.
Certo da compreensão e apoio dos colegas parlamentares, submeto esta
Emenda Modificativa.

Sala das sessões, em

de dezembro de 2020.

Deputado TIAGO MITRAUD (NOVO-MG)
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professores da rede estatal.
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Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD204854372900, nesta ordem:
1 Dep. Tiago Mitraud (NOVO/MG)
2 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
3 Dep. Paulo Ganime (NOVO/RJ) - LÍDER do NOVO
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020
EMENDA DE PLENÁRIO Nº
(Dos Srs. e Sras. Eduardo Barbosa, Professora Dorinha Seabra Rezende,
Soraya Santos, Pedro Cunha Lima, Tereza Nelma)

Dê-se aos arts. 7º e 42 do Projeto de Lei nº 4372, de 2020,
a redação a seguir:
“Art. 7º .............................................................................
.........................................................................................
§ 3º ..................................................................................
I - .....................................................................................
.........................................................................................
f) no contraturno, como complementação da jornada
escolar de estudantes matriculados na rede pública, para oferta
de educação básica em tempo integral.
..........................................................................................
Art. 42 .................................................................................
.............................................................................................
§ 1º ...................................................................................
.............................................................................................
I - ......................................................................................
s) contraturno prestado por entidades conveniadas como
complementação da jornada escolar para educação em tempo
integral: 0,30.
.........................................................................................”
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Por meio da presente emenda, objetivamos deflagrar o
processo de ampliação do tempo de permanência de estudantes matriculados
na rede pública, mediante a oferta de contraturno para implementação da
educação básica em tempo integral.

*CD204507448400*

JUSTIFICAÇÃO

2
O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece, em sua
meta 6, o objetivo de “oferecer educação em tempo integral em, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica”.
No entanto, estamos ainda muito longe de cumprir a
referida meta: em 2019, apenas 13,9% das matrículas eram em tempo integral.
Isso se deve muito à incapacidade das escolas públicas em ofertar educação
em tempo integral a seus alunos, seja por deficiências de infraestrutura física,
ou mesmo problemas de quantitativo ou capacitação técnica de pessoal.
É sabido que enfrentamos o desafio de ampliação da
jornada escolar, pois os equipamentos de ensino público, em sua expressiva
maioria, são utilizados nos turnos matutino, vespertino e noturno por distintos
estudantes.
A ampliação da oferta demanda a construção de novos
equipamentos públicos ou ampliação das salas de aula hoje existentes. A
ausência de estrutura física pode ser suprida por meio da oferta de contraturno
fora de espaços escolares: por meio do uso de outros equipamentos públicos,
com o apoio de bibliotecas públicas, praças, parques, dentre outros; ou
mediante o estabelecimento de parcerias locais com órgãos públicos das áreas
de esporte, cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente e de juventude, sem
prejuízo de outros órgãos e entidades dos Poderes Executivo e Legislativo, em
âmbito federal, estadual e municipal, Poder Judiciário, Ministério Público,
universidades e sociedade civil em geral.
A medida prevista nesta emenda está relacionada,
inclusive, à estratégia 6.5 do PNE, a qual visa a “estimular a oferta de
atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) matriculados
nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades
privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino”.
Portanto, esperamos que a emenda contribua para a
melhoria da aprendizagem e cumprimento da meta nacional de implementação
da educação em tempo integral, propiciando a articulação das disciplinas
curriculares com diferentes campos do conhecimento e práticas socioculturais,
razão pela qual conto com o apoio dos pares para a sua aprovação.

*CD204507448400*
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Sala das Sessões, em .......... de........................de 2020.

Deputado EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM-TO)
Deputada SORAYA SANTOS (PL-RJ)
Deputado PEDRO CUNHA LIMA (PSDB – PB)
Deputada TEREZA NELMA (PSDB-AL)
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Assinaram eletronicamente o documento CD204507448400, nesta ordem:
1 Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG)
2 Dep. Tereza Nelma (PSDB/AL)
3 Dep. Soraya Santos (PL/RJ)
4 Dep. Pedro Cunha Lima (PSDB/PB)
5 Dep. Carlos Sampaio (PSDB/SP) - LÍDER do PSDB
6 Dep. Efraim Filho (DEM/PB) - LÍDER do DEM
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7 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020
EMENDA DE PLENÁRIO
(Dos Srs. e Sras. Eduardo Barbosa, Professora Dorinha Seabra Rezende,
Soraya Santos, Pedro Cunha Lima, Tereza Nelma)

Acrescente-se os seguintes parágrafos ao art. 7º do Projeto de
Lei nº 4.372, de 2020:
“Art. 7º......................................................................................
.................................................................................................
§..... Ainda serão computadas as seguintes matrículas:
I) decorrentes do resultado da avaliação biopsicossocial, a
partir da qual a instituição responsável pela matrícula discutirá
com a respectiva família a modalidade educacional mais
adequada para o perfil do aluno, caso em que pode ser
necessária a educação especial substitutiva; ou
II) de aluno que esteja em escola especializada ou em escola
comum, em programas de educação ao longo da vida.
§.... A avaliação biopsicossocial do aluno prevista no inciso I do
art. 6º, de caráter educacional, será de responsabilidade do
gestor público municipal de educação em articulação com as
áreas de saúde e de assistência social e poderá ser realizada
por equipe própria do setor público ou por meio de parceria
com organizações da sociedade civil especializadas no
atendimento de pessoas com deficiência, sob coordenação da
gestão municipal de educação.
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A presente emenda pretende estabelecer expressamente os
critérios para que as matrículas de alunos com deficiência, na educação
especial, oferecida pelas instituições com atuação exclusiva nessa modalidade,
sejam computadas para fins de distribuição dos recursos do FUNDEB. Propõe,
ainda, atribuir a responsabilidade ao órgão gestor municipal quanto à avaliação

*CD203236546100*

JUSTIFICAÇÃO

2

biopsicossocial do aluno, a fim de definir a modalidade educacional mais
adequada para o aluno com deficiência.

Sala das Sessões, em ........... de ....................... de 2020.

Deputado EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM-TO)
Deputada SORAYA SANTOS (PL-RJ)
Deputado PEDRO CUNHA LIMA (PSDB – PB)
Deputada TEREZA NELMA (PSDB-AL)

*CD203236546100*

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMP n.8/0

Sexta-feira 11 563
Apresentação: 09/12/2020 11:55 - PLEN
EMP 8 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Eduardo Barbosa (PSDB/MG), através do ponto SDR_56230, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dezembro de 2020

Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Acrescenta §§ ao art. 7º do PL

EMP n.8/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 11:55 - PLEN
EMP 8 => PL 4372/2020

564 Sexta-feira 11

Assinaram eletronicamente o documento CD203236546100, nesta ordem:
1 Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG)
2 Dep. Tereza Nelma (PSDB/AL)
3 Dep. Soraya Santos (PL/RJ)
4 Dep. Pedro Cunha Lima (PSDB/PB)
5 Dep. Professora Dorinha Seabra Reze (DEM/TO)
6 Dep. Carlos Sampaio (PSDB/SP) - LÍDER do PSDB
7 Dep. Efraim Filho (DEM/PB) - LÍDER do DEM

*-(P_113862)

8 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020
EMENDA DE PLENÁRIO
(Dos Srs. e Sras. Eduardo Barbosa, Professora Dorinha Seabra Rezende, Soraya
Santos, Pedro Cunha Lima, Tereza Nelma)

O §2o do art. 7º do PL 4372, de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 7º ............................................................................................
§2º...................................................................................................
........................................................................................................
V - ter Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social,
na forma do regulamento.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O Projeto de Lei n. 4372, de 2020, de autoria da Deputada
Professora Dorinha Seabra Rezende, cuida de regulamentar o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB), de que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.
No §2o do art. 7º do PL 4372/2020, são elencados os cinco
requisitos que as instituições de ensino filantrópicas, confessionais e
comunitárias deverão obrigatória e cumulativamente preencher, para efeito da
distribuição dos recursos do Fundeb.
De um modo geral, os requisitos foram mantidos em comparação
com a legislação atual, exceto com relação ao requisito previsto no inciso V do
referido dispositivo do PL 4372/2020, o qual passou a exigir “Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação, na forma do
regulamento do MEC”.

*CD207577450400*
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Na lei atual do Fundeb, qual seja, Lei nº 11.494, de 20 de junho
de 2007, exige-se certificado do Conselho Nacional de Assistência Social ou
órgão equivalente, na forma do regulamento.
Atualmente, a concessão do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social é regido pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro e 2009,
portanto posterior à edição da Lei 11.494, supra citada, regulamentada pelo
Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014. De acordo com o regulamento, as
entidades de atendimento a pessoas com deficiência que atuem em mais de
uma área terão seus requerimentos de concessão do Certificado analisados pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, hoje Ministério da
Cidadania, salvo quando atuarem exclusivamente nas áreas de saúde ou de
educação (art. 10, § 4º).
Diante do exposto, propõe-se a modificação do inciso V do §2 o
do art. 7º do Projeto de Lei nº 4372, de 2020, e pedimos a aprovação da
presente emenda para que entidades de atendimento a pessoas com deficiência,
com atuação em mais de uma área, não fiquem impedidas de terem as
matrículas de seus alunos consideradas no cômputo para a distribuição dos
recursos do Fundeb.

Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputado EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM-TO)
Deputada SORAYA SANTOS (PL-RJ)
Deputado PEDRO CUNHA LIMA (PSDB – PB)
Deputada TEREZA NELMA (PSDB-AL)

*CD207577450400*

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMP n.9/0

Dezembro de 2020
Apresentação: 09/12/2020 11:56 - PLEN
EMP 9 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Eduardo Barbosa (PSDB/MG), através do ponto SDR_56230, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

566 Sexta-feira 11

Sexta-feira 11 567

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Altera o §2º do art. 7º do PL

EMP n.9/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 11:56 - PLEN
EMP 9 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Assinaram eletronicamente o documento CD207577450400, nesta ordem:
1 Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG)
2 Dep. Tereza Nelma (PSDB/AL)
3 Dep. Soraya Santos (PL/RJ)
4 Dep. Pedro Cunha Lima (PSDB/PB)
5 Dep. Professora Dorinha Seabra Reze (DEM/TO) - VICE-LÍDER do DEM
6 Dep. Carlos Sampaio (PSDB/SP) - LÍDER do PSDB
7 Dep. Efraim Filho (DEM/PB) - LÍDER do DEM

*-(P_113862)

8 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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PROJETO DE LEI Nº 4.372/2020
Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal e dá outras
providências.
EMENDA Nº
Modifique-se o art. 7º Projeto de Lei nº 4.372, de 2020, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º. (…)
(…)
§ 3º Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos
previstos no caput do art. 212-A da Constituição Federal:
I - em relação às instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder
público, o cômputo das matrículas:
(…)
f) no ensino fundamental e no ensino médio regulares,
limitadas a 10% (dez por cento) do total de vagas ofertadas
pelo ente federado em cada uma dessas etapas de ensino. (…)
§ 4º As instituições a que se refere o inciso I do § 3º deste
artigo deverão obrigatória e cumulativamente:

CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV, GABINETE 324, BRASÍLIA – DF
(61) 3215-5324 – (61) 3215-1324
dep.sorayasantos@camara.leg.br
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II - comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus
excedentes financeiros em educação na etapa ou modalidade
previstas no § 3º deste artigo;
III - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola
comunitária, filantrópica ou confessional com atuação na etapa
ou modalidade previstas no § 3º deste artigo ou ao poder
público no caso do encerramento de suas atividades;
IV - atender a padrões mínimos de qualidade definidos pelo
órgão normativo do sistema de ensino, inclusive,
obrigatoriamente, ter aprovados seus projetos pedagógicos;
V – assegurar, no caso de escolas de ensino fundamental e
médio, a participação dos estudantes nos exames do sistema
nacional de avaliação da educação básica e demonstrar
resultados satisfatórios nessas avaliações;
VI - ter Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência
Social na Área de Educação, na forma do regulamento.
(...)
§ 6º Os recursos repassados por aluno para as instituições
referidas no § 3°, incluídos os correspondentes a eventuais
profissionais e bens materiais cedidos, não poderão ser
superiores aos gastos por aluno nas instituições de ensino
públicas nas respectivas modalidades da rede, de acordo com
o regulamento.
§ 7º As informações relativas aos convênios firmados nos
termos do § 3°, com a especificação do número de alunos
considerados
e
valores
repassados,
incluídos
os
correspondentes a eventuais profissionais e bens materiais
cedidos, serão declaradas anualmente ao Ministério da
Educação, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, no
âmbito do sistema de informações sobre orçamentos públicos
em educação, na forma do regulamento.
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I - oferecer igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola aos alunos que demonstram
insuficiência de recursos, vedada a seleção para ingresso;
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As instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos são de fundamental importância ao funcionamento do sistema
educacional brasileiro, prestando um grande serviço à população.
A Constituição Federal, em seu art. 213, já assegura a participação
efetiva das referidas entidades na prestação de serviços educacionais. Assim
sendo, não há razão para limitar essa prestação em toda sua extensão.
Motivo pelo qual propomos a presente emenda, esperando contar com o
apoio desta casa.

Sala das sessões, em

de dezembro de 2020.

Deputado Soraya Santos
PL/RJ
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Profissionais da Educação – FUNDEB, de
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Federal e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD206328216700, nesta ordem:
1 Dep. Soraya Santos (PL/RJ)
2 Dep. Wellington Roberto (PL/PB) - VICE-LÍDER do Bloco PL, PP, PSD,
SOLIDARIEDADE, AVANTE
3 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
4 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
5 Dep. Baleia Rossi (MDB/SP) - LÍDER do MDB
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de

dezembro de 1996.
“IX - programas suplementares de alimentação e despesas com
aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados na
merenda escolar.”
Art. 2º O inciso IV do artigo 71, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art.

71.

Não

constituirão

despesas

de

manutenção

e

desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:
...
IV

-

assistência

médico-odontológica,

farmacêutica

e

psicológica, e outras formas de assistência social;”
JUSTIFICATIVA
Alterar o art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB),
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, de forma
a inserir um novo inciso, para considerar como de manutenção e
desenvolvimento
suplementares

do
de

ensino

alimentação

as
e

despesas
com

com

aquisição

programas
de

gêneros
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4372/20, para incluir o inciso IX ao artigo
artigo 71, ambos da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.

Assinaram eletronicamente o documento CD208748759100, nesta ordem:
1 Dep. Ted Conti (PSB/ES)
2 Dep. Rose Modesto (PSDB/MS)
3 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
4 Dep. João H. Campos (PSB/PE)
5 Dep. Beto Pereira (PSDB/MS)

Documento eletrônico assinado por Ted Conti (PSB/ES), através do ponto SDR_56531, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
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70 e dar nova redação ao inciso IV do

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

O art. 25 do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 4372, de 2020, através
do Parecer Preliminar de Plenário n. 1 PLEN, passa a vigorar acrescido dos §§ 3º e 4º,
renumerando-se o atual § 3º para § 5º:

“Art. 25 ........................................................................................................
.................................................................................................................................
§
1º ...............................................................................................................
.................................................................................................................................
§
2º ...............................................................................................................
.................................................................................................................................
§ 3º A função redistributiva da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios em relação a suas escolas perseguirá a equiparação das
condições de oferta do ensino nas escolas públicas, de modo a garantir número
adequado de alunos por turma, profissionais da educação efetivos, concursados e
com planos de valorização das carreiras, biblioteca ou sala de leitura com
acervo, laboratórios de ciências e de informática, internet banda larga, quadra
poliesportiva coberta, cozinha, refeitório, acessibilidade, saneamento básico,
acesso à luz elétrica e à água potável, em sintonia com o Custo Aluno Qualidade
(CAQ).
§ 4º A função redistributiva não implica transferência de
responsabilidades dos órgãos centrais de gestão das redes estaduais, distrital e
municipais para as escolas públicas atinentes à contratação de pessoal,

*CD205817493900*
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respeitando-se o regime jurídico único da administração direta, sendo vedada a
contratação de assessorias e consultorias para a prestação de serviços
educacionais diretamente pelas unidades escolares, e compreendendo,
exclusivamente, a transferência de recursos para programas suplementares
relativos a:
I – manutenção de prédios;
II – aquisição, instalação e manutenção de equipamentos;
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III – material de consumo;

§ 5º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos,
inclusive relativos à complementação da União, recebidos nos termos do art. 16,
§ 2º, desta Lei, poderão ser utilizados no 1º (primeiro) quadrimestre do exercício
imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda aditiva busca delimitar o significado da função redistributiva
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação a suas escolas,
nos termos do art. 211, § 6º, da Constituição Federal, de modo a explicitar que não se
trata de uma transferência de responsabilidades das redes estaduais, distrital e
municipais para as escolas públicas, mas sim de uma função suplementar, que busca
equiparar as condições de oferta do ensino nas escolas públicas, de modo a garantir
número adequado de alunos por turma, profissionais da educação efetivos, concursados
e com planos de valorização das carreiras, biblioteca ou sala de leitura com acervo,
laboratórios de ciências e de informática, internet banda larga, quadra poliesportiva
coberta, cozinha, refeitório, acessibilidade, saneamento básico, acesso à luz elétrica e à
água potável, em sintonia com o Custo Aluno Qualidade (CAQ).
Desse modo, explicita que a função redistributiva não implica na transferência
de responsabilidades das redes estaduais, distrital e municipais para as escolas públicas,
vedando a possibilidade de contratação de pessoal e de serviços educacionais
diretamente pelas unidades escolares.
Tal delimitação se faria necessária antes mesmo de anunciada a reforma
administrativa, mas se torna ainda mais necessária após o anúncio da referida reforma,
que pretende, em última instância, substituir progressivamente os serviços públicos por
serviços privados.

*CD205817493900*

V – materiais didáticos e necessários a práticas desportivas, de iniciação
científica e culturais.
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1 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
2 Dep. Rogério Correia (PT/MG)
3 Dep. Pedro Uczai (PT/SC)
4 Dep. José Ricardo (PT/AM)
5 Dep. Patrus Ananias (PT/MG)
6 Dep. Maria do Rosário (PT/RS)
7 Dep. Professora Rosa Neide (PT/MT)
8 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB

*-(p_7204)

9 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
10 Dep. Perpétua Almeida (PCdoB/AC) - LÍDER do PCdoB
11 Dep. Waldenor Pereira (PT/BA)
12 Dep. Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB)
13 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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Assinaram eletronicamente o documento CD205817493900, nesta ordem:

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

O art. 8º do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 4372, de 2020, através
do Parecer Preliminar de Plenário n. 1 PLEN, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta Lei,
serão consideradas exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, conforme
os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep,
observadas as diferenças e ponderações mencionadas no arts. 7º e 10.
§ 1º Os recursos serão distribuídos ao Distrito Federal e aos Estados e
seus Municípios, considerando-se exclusivamente as matrículas nos respectivos
âmbitos de atuação prioritária, conforme os §§ 2º e 3º do art. 211 da
Constituição Federal, observado o disposto no § 1º do art. 25 desta Lei.
§ 2º Serão consideradas, para a educação especial, as matrículas na rede
regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais de escolas
regulares, e em escolas especiais ou especializadas, observado o disposto na
alínea “c” do § 3º do art. 7º.
§ 3º Para efeito da distribuição dos recursos dos Fundos, será admitida a
dupla matrícula dos estudantes da educação regular da rede pública que recebem
atendimento educacional especializado.
§ 4º Os profissionais do magistério da educação básica da rede pública de
ensino cedidos para as instituições a que se referem o § 3º do art. 7º desta Lei
não serão considerados como em efetivo exercício na educação básica pública
para fins do disposto no art. 26 desta Lei.
§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, no prazo de
30 (trinta) dias da publicação dos dados do censo escolar no Diário Oficial da
União, apresentar recursos para retificação dos dados publicados.” (NR)
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A presente emenda modificativa busca aperfeiçoar o conteúdo do art. 8º da 3ª
versão do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 4372, de 2020.
Não consideramos pertinente abrir mais uma janela de apropriação dos recursos
do Fundeb pelo setor privado, ainda que com a nobre intenção de fomentar a educação
profissional, de modo que rejeitamos, através da presente emenda, a destinação de
recursos do Fundeb ao Sistema S e a instituições de ensino profissionalizante privadas,
por meio da supressão do inciso II do § 3º e do § 6º do art. 8º.
Ademais, modificamos o § 4º do art. 8º, de modo a estabelecer que os
profissionais do magistério da educação básica da rede pública de ensino cedidos para
as instituições comunitárias, filantrópicas ou confessionais não serão considerados
como em efetivo exercício na educação básica pública para fins do disposto no art. 26
desta Lei.

*CD200733337400*
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1 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
2 Dep. Rogério Correia (PT/MG)
3 Dep. Pedro Uczai (PT/SC)
4 Dep. José Ricardo (PT/AM)
5 Dep. Patrus Ananias (PT/MG)
6 Dep. Maria do Rosário (PT/RS)
7 Dep. Professora Rosa Neide (PT/MT)
8 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
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9 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
10 Dep. Perpétua Almeida (PCdoB/AC) - LÍDER do PCdoB
11 Dep. Waldenor Pereira (PT/BA)
12 Dep. Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB)
13 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Assinaram eletronicamente o documento CD200733337400, nesta ordem:

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

O art. 7º do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 4372, de 2020, através
do Parecer Preliminar de Plenário n. 1 PLEN, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º A distribuição de recursos que compõem os Fundos, nos termos
do art. 3º, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal e da complementação
da União, conforme art. 5º, dar-se-á, na forma do Anexo desta Lei, em função do
número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública
presencial, observando-se as diferenças e ponderações quanto ao valor anual por
aluno (VAAF, VAAT ou VAAR) entre etapas, modalidades, duração da jornada
e tipos de estabelecimento de ensino, consideradas as respectivas especificidades
e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade, bem como o disposto
no art. 10.
§ 1º A ponderação entre diferentes etapas, modalidades, duração de
jornada e tipos de estabelecimento de ensino adotará como referência o fator 1
(um) para os anos iniciais do ensino fundamental urbano.
§ 2º O direito à educação infantil será assegurado às crianças até o
término do ano letivo em que completarem 6 (seis) anos de idade.
§ 3º Admitir-se-á, excepcionalmente, para efeito da distribuição dos
recursos previstos no caput do art. 212-A da Constituição Federal, em relação às
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos,
desde que conveniadas com o poder público, o cômputo das matrículas:
a) na educação infantil oferecida em creches para crianças de até três
anos, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão
de sua rede na localidade;
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b) na educação do campo oferecida em instituições reconhecidas como
centros familiares de formação por alternância, observado o disposto em
regulamento;
c) na educação especial, oferecida pelas instituições com atuação
exclusiva nessa modalidade para atendimento educacional especializado no
contraturno para estudantes matriculados na rede pública de educação básica.
§ 4º As instituições a que se refere o § 3º deste artigo deverão obrigatória
e cumulativamente:
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II - comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes
financeiros em educação na etapa ou modalidade previstas no § 3º deste artigo;
III - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária,
filantrópica ou confessional com atuação na etapa ou modalidade previstas no §
3º deste artigo ou ao poder público no caso do encerramento de suas atividades;
IV - atender a padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão
normativo do sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, ter aprovados seus
projetos pedagógicos;
V - ter Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na
Área de Educação, na forma do regulamento.
§ 5º Os recursos destinados às instituições de que trata o § 3º deste artigo
somente poderão ser destinados às categorias de despesa previstas no art. 70 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 6º As informações relativas aos convênios firmados nos termos do § 3°,
com a especificação do número de alunos considerados e valores repassados,
incluídos os correspondentes a eventuais profissionais e bens materiais cedidos,
serão declaradas anualmente ao Ministério da Educação, pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios, no âmbito do sistema de informações sobre orçamentos
públicos em educação, na forma do regulamento.” (NR)

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

I - oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola e atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos.

A presente emenda modificativa busca aperfeiçoar o conteúdo do art. 7º da 3ª
versão do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 4372, de 2020, uma vez que se
faz necessário delimitar, para efeito da distribuição dos recursos do Fundeb, o cômputo
de matrículas nas instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas.
A redação original do PL, assim como o substitutivo apresentado pelo deputado
Felipe Rigoni, enquadra as “instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas

*CD206319609000*

JUSTIFICAÇÃO

Fizemos questão de ressaltar o caráter excepcional do cômputo de matrículas em
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, uma vez que cabe ao Poder
Público assegurar, gradativamente, a universalização do acesso a todas as etapas e
modalidades da educação básica pública.
Outrossim, propomos a supressão da alínea “c” do inciso I do § 3º do art. 7º (3ª
versão do substitutivo apresentado pelo Relator), que estabelece, até a universalização
do acesso à pré-escola, no âmbito do Fundeb, o cômputo das matrículas nas pré-escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos que atendam às crianças
de 4 e 5 anos, uma vez que a Emenda Constitucional 59/2009 tornou possível a
universalização do acesso à pré-escola pública.
Ademais, não consideramos pertinente abrir mais uma janela de apropriação dos
recursos do Fundeb pelo setor privado, ainda que com a nobre intenção de fomentar a
educação profissional, de modo que rejeitamos, através da presente emenda, a
destinação de recursos do Fundeb ao Sistema S e a instituições de ensino
profissionalizante privadas, por meio da supressão da alínea “e” do inciso I do § 3º do
art. 7º; e supressão do inciso II do § 3º do art. 7º.

*CD206319609000*

sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público”, embora o art. 213 da
Constituição Federal verbalize que “os recursos públicos serão destinados às escolas
públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
definidas em lei”. Propomos, portanto, uma redação mais sintonizada com o texto
constitucional e menos sujeita a interpretações que podem resultar na drenagem de
recursos públicos para o setor privado.

EMP n.14/0

Sexta-feira 11 583
Apresentação: 09/12/2020 12:36 - PLEN
EMP 14 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dezembro de 2020

Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Enio Verri)

Altera o PL 4.372/2020.

EMP n.14/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:36 - PLEN
EMP 14 => PL 4372/2020
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1 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
2 Dep. Rogério Correia (PT/MG)
3 Dep. Pedro Uczai (PT/SC)
4 Dep. José Ricardo (PT/AM)
5 Dep. Patrus Ananias (PT/MG)
6 Dep. Maria do Rosário (PT/RS)
7 Dep. Professora Rosa Neide (PT/MT)
8 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB

*-(p_7204)

9 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
10 Dep. Perpétua Almeida (PCdoB/AC) - LÍDER do PCdoB
11 Dep. Waldenor Pereira (PT/BA)
12 Dep. Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB)
13 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Assinaram eletronicamente o documento CD206319609000, nesta ordem:
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PROJETO DE LEI Nº 4372, DE 2020

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

EMP n.15/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:36 - PLEN
EMP 15 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
Art. XX O Custo Aluno Qualidade – CAQ, a ser instituído via lei complementar, no
âmbito do Sistema Nacional de Educação, nos termos do § 7º do art. 211 da Constituição
Federal, deve contribuir para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação.

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, que instituiu o novo Fundeb,
incorporou o conceito denominado Custo Aluno Qualidade (CAQ), a ser regulamentado através de
Lei Complementar, como forma de assegurar o padrão mínimo de qualidade de que trata o § 1º do
art. 211 da Constituição Federal, aperfeiçoando o regime de colaboração interfederativa no âmbito
de um Sistema Nacional de Educação.
Embora não seja possível regulamentar o CAQ através do PL 4372/2020, por se tratar de
um projeto de lei ordinária, faz-se importante que a regulamentação do novo Fundeb faça
referência ao Custo Aluno Qualidade, ao Sistema Nacional de Educação e às metas do Plano
Nacional de Educação.
Sala das Sessões, em

de dezembro de 2020

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

EMENDA ADITIVA

*CD209278604200*

Dep. ENIO VERRI – PT/PR

Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Enio Verri)

Altera o PL 4.372/2020.

EMP n.15/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:36 - PLEN
EMP 15 => PL 4372/2020
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1 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
2 Dep. Rogério Correia (PT/MG)
3 Dep. Pedro Uczai (PT/SC)
4 Dep. José Ricardo (PT/AM)
5 Dep. Patrus Ananias (PT/MG)
6 Dep. Maria do Rosário (PT/RS)
7 Dep. Professora Rosa Neide (PT/MT)
8 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB

*-(p_7204)

9 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
10 Dep. Perpétua Almeida (PCdoB/AC) - LÍDER do PCdoB
11 Dep. Waldenor Pereira (PT/BA)
12 Dep. Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB)
13 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Assinaram eletronicamente o documento CD209278604200, nesta ordem:
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PROJETO DE LEI Nº 4372, DE 2020

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

EMP n.16/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:36 - PLEN
EMP 16 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

“Art. 14. A complementação-VAAR será distribuída às redes públicas de ensino
conforme condicionalidades a serem definidas em lei ordinária específica, a ser aprovada e
regulamentada até o segundo ano subsequente ao da vigência desta Lei.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Os critérios de distribuição dos recursos da complementação da União ao Fundeb na
modalidade VAAR (2,5%) não foram objeto de um amplo e democrático debate. Como essa
modalidade da complementação da União, nos termos do art. 41 da terceira versão do substitutivo
apresentado ao PL 4372/2020, somente será implementada a partir do terceiro ano subsequente ao
da vigência desta Lei, seria salutar que esse intervalo de tempo fosse explorado para o
aprofundamento do debate, de modo que os resultados em avaliações educacionais não sejam o
único fundamento da complementação VAAR.
A complementação VAAR necessita incorporar outras dimensões que incidem sobre a
qualidade da educação, como a valorização dos profissionais da educação, a gestão democrática, o
Custo Aluno Qualidade (CAQ) e a formação para o exercício da cidadania.
Cabe ressaltar que o artigo 158 da Constituição Federal, alterado pela Emenda
Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, que instituiu o novo Fundeb, já vincula percentual
de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios a indicadores de melhoria nos resultados de
aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos.
Faz-se necessário, para garantir a imediata regulamentação e operacionalização do
novo Fundeb, focar nos consensos e amadurecer, após a aprovação do PL 4372/2020, as questões
polêmicas, que necessitam de mais tempo para o debate e a construção de convergências. Assim
sendo, a presente emenda estabelece que a complementação-VAAR será distribuída às redes
públicas de ensino conforme condicionalidades a serem definidas em lei ordinária específica, a ser
aprovada e regulamentada até o segundo ano subsequente ao da vigência desta Lei.

*CD208833063500*

O art. 14, do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 4372, de 2020, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

EMENDA MODIFICATIVA

de dezembro de 2020

Dep. ENIO VERRI – PT/PR

*CD208833063500*

Sala das Sessões, em

EMP n.16/0

Apresentação: 09/12/2020 12:36 - PLEN
EMP 16 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Enio Verri)

Altera o PL 4.372/2020.

EMP n.16/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:36 - PLEN
EMP 16 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

1 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
2 Dep. Rogério Correia (PT/MG)
3 Dep. Pedro Uczai (PT/SC)
4 Dep. José Ricardo (PT/AM)
5 Dep. Patrus Ananias (PT/MG)
6 Dep. Maria do Rosário (PT/RS)
7 Dep. Professora Rosa Neide (PT/MT)
8 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB

*-(p_7204)

9 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
10 Dep. Perpétua Almeida (PCdoB/AC) - LÍDER do PCdoB
11 Dep. Waldenor Pereira (PT/BA)
12 Dep. Merlong Solano (PT/PI)
13 Dep. Capitão Fábio Abreu (PL/PI)
14 Dep. Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB)
15 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Assinaram eletronicamente o documento CD208833063500, nesta ordem:

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

O art. 26 do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 4372, de 2020, através
do Parecer Preliminar de Plenário n. 1 PLEN, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26. .......................................................................................................
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo,
considera-se:
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da
educação básica, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou
função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado,
Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais
incidentes;
II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos termos do art.
61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades dos
profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular
vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que
o remunera, não sendo descaracterizada por eventuais afastamentos temporários
previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento
da relação jurídica existente.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O relatório apresentado pelo deputado federal Felipe Rigoni, ao caracterizar os
profissionais da educação básica para fins de cumprimento da subvinculação de 70%

*CD201305537300*

PROJETO DE LEI Nº 4372, DE 2020

EMP n.17/0

Dezembro de 2020
Apresentação: 09/12/2020 12:37 - PLEN
EMP 17 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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O relator do PL 4372/2020, ao caracterizar como sendo profissionais da
educação básica não somente aqueles definidos nos termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, mas também os “demais profissionais em efetivo exercício nas
áreas pedagógica, técnica, administrativa, bem como aqueles integrantes de equipes
multiprofissionais, com atuação nas redes escolares de educação básica vinculados a
Secretaria de Educação”, promove um processo de desregulamentação da categoria
profissional, com efeitos catastróficos para educação básica pública e para os
profissionais da educação, na contramão das metas e estratégias do Plano Nacional de
Educação.
Uma caracterização tão abrangente abre uma avenida para retrocessos ainda
maiores, como o fim do piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica, e cria obstáculos severos para a regulamentação
do VIII do art. 206 da Constituição Federal, que prevê um piso salarial profissional
nacional para o conjunto dos profissionais da educação escolar pública.
Não é razoável que, diante dos desafios que estão colocados para a
regulamentação e operacionalização do novo Fundeb, a relatoria da matéria atue no
sentido de fomentar divergências ao invés de liderar consensos.
A presente emenda, portanto, resgata a redação original do PL 4372/2020, de
autoria da deputada federal Dorinha Seabra, no sentido de preservar o disposto na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

*CD201305537300*

dos recursos do Fundeb ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo
exercício, promove um imenso retrocesso, que atenta contra a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional e contra todo o acúmulo de debates que resultou na promulgação
da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020.

EMP n.17/0

Sexta-feira 11 591
Apresentação: 09/12/2020 12:37 - PLEN
EMP 17 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dezembro de 2020

Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Enio Verri)

Altera o PL 4.372/2020.

EMP n.17/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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EMP 17 => PL 4372/2020
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1 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
2 Dep. Rogério Correia (PT/MG)
3 Dep. Pedro Uczai (PT/SC)
4 Dep. José Ricardo (PT/AM)
5 Dep. Patrus Ananias (PT/MG)
6 Dep. Maria do Rosário (PT/RS)
7 Dep. Professora Rosa Neide (PT/MT)
8 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB

*-(p_7204)

9 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
10 Dep. Perpétua Almeida (PCdoB/AC) - LÍDER do PCdoB
11 Dep. Waldenor Pereira (PT/BA)
12 Dep. Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB)
13 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Assinaram eletronicamente o documento CD201305537300, nesta ordem:
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PROJETO DE LEI Nº 4372, DE 2020

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

EMP n.18/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:37 - PLEN
EMP 18 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

“Art. XX O poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de dezembro de
2021, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica pública,
conforme dispõe o inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Até que a legislação disposta no caput entre em vigor, considerarse-ão vigentes os dispositivos da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que aprovou o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica.”

JUSTIFICAÇÃO

A valorização dos profissionais da educação básica pública - um dos princípios
estruturantes do Fundeb – se encontra fragilizada no PL 4372/2020 e no substitutivo
correspondente, uma vez que as referidas propostas sequer mencionam o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei
11.738, de 16 de julho de 2008, nem tampouco o piso salarial profissional nacional para os
profissionais da educação básica pública, previsto no inciso VIII do art. 206 da Constituição
Federal.
Faz-se necessário assegurar, na regulamentação do novo Fundeb, a vigência dos
dispositivos da Lei do Piso Salarial do Magistério, até que uma nova legislação superveniente, em
sintonia com o já referido comando constitucional, institua o piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica.
A qualidade da educação está fundamentalmente vinculada à valorização de seus
profissionais, e por isso mesmo a Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020,
vinculou parcela significativa dos recursos do novo Fundeb ao pagamento dos profissionais da
educação básica em efetivo exercício, de modo a assegurar não apenas o piso do magistério, mas a
devida valorização do conjunto dos profissionais da educação básica pública.

*CD201806466600*

As disposições finais do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 4372, de 2020,
passam a vigorar acrescidas do seguinte artigo:

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

EMENDA ADITIVA

de dezembro de 2020

Dep. ENIO VERRI – PT/PR

*CD201806466600*

Sala das Sessões, em
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

594 Sexta-feira 11
Dezembro de 2020

Sexta-feira 11 595

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Enio Verri)

Altera o PL 4.372/2020.

EMP n.18/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:37 - PLEN
EMP 18 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

1 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
2 Dep. Rogério Correia (PT/MG)
3 Dep. Pedro Uczai (PT/SC)
4 Dep. José Ricardo (PT/AM)
5 Dep. Patrus Ananias (PT/MG)
6 Dep. Maria do Rosário (PT/RS)
7 Dep. Professora Rosa Neide (PT/MT)
8 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB

*-(p_7204)

9 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
10 Dep. Perpétua Almeida (PCdoB/AC) - LÍDER do PCdoB
11 Dep. Waldenor Pereira (PT/BA)
12 Dep. Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB)
13 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Assinaram eletronicamente o documento CD201806466600, nesta ordem:

Dezembro de 2020

PROJETO DE LEI Nº 4.372/2020
(Da Sra. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE E OUTROS)

Regulamenta o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais
da
Educação
–
FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal e dá outras
providências.

EMP n.19/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:38 - PLEN
EMP 19 => PL 4372/2020

596 Sexta-feira 11

EMENDA DE PLENÁRIO Nº

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda objetiva garantir a coerência entre as diferenças
e ponderações quanto ao valor anual por aluno (VAAF, VAAT ou VAAR) entre
etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de
ensino, e o mecanismo do Custo Aluno Qualidade (CAQ) inscrito no § 7º do art.
211 da Constituição.

O CAQ estabelece balizas objetivas e transparentes para a
estimativa do financiamento necessário à garantia do padrão mínimo de
qualidade em cada escola brasileira, considerando as diferenças de custo entre

*CD208329839500*

“Art. 7º. A distribuição de recursos que compõem os Fundos, nos
termos do art. 3º, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal e da
complementação da União, conforme art. 5º, dar-se-á, na forma do
Anexo desta Lei, em função do número de alunos matriculados nas
respectivas redes de educação básica pública presencial, observando-se
as diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno (VAAF,
VAAT ou VAAR) entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos
de estabelecimento de ensino, consideradas as respectivas
especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua
qualidade, tendo como referência o Custo Aluno Qualidade – CAQ
inscrito no § 7º do art. 211 da Constituição.

Chancela eletrônica do(a) Dep Perpétua Almeida (PCdoB/AC),
através do ponto p_7253, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Dê-se ao art. 7º do substitutivo do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020,
a seguinte redação:

etapas, modalidades de ensino e tipos de estabelecimentos. Sua premissa é a
eliminação, via financiamento, das desigualdades inaceitáveis nas condições
de oferta de ensino público.

Diante do exposto, solicitamos aos parlamentares que apoiem
esta Emenda, para aperfeiçoar o texto a ser consolidado e remetido ao Senado
Federal.

de dezembro de 2020.

Deputada Perpétua Almeida
PCdoB/AC

*CD208329839500*

Sala das Sessões, em

EMP n.19/0
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Apresentação: 09/12/2020 12:38 - PLEN
EMP 19 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Chancela eletrônica do(a) Dep Perpétua Almeida (PCdoB/AC),
através do ponto p_7253, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Dezembro de 2020

Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Perpétua Almeida)

Regulamenta o Fundo de

EMP n.19/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:38 - PLEN
EMP 19 => PL 4372/2020
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Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

1 Dep. Perpétua Almeida (PCdoB/AC) - LÍDER do PCdoB

*-(p_7253)

2 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
3 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
4 Dep. Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB)
5 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
6 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(p_7204)

Chancela eletrônica do(a) Dep Perpétua Almeida (PCdoB/AC),
através do ponto p_7253, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Assinaram eletronicamente o documento CD208329839500, nesta ordem:
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PROJETO DE LEI Nº 4.372/2020
(Da Sra. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE E OUTROS)

Regulamenta o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais
da
Educação
–
FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal e dá outras
providências.

EMP n.20/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:38 - PLEN
EMP 20 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

EMENDA DE PLENÁRIO Nº

Parágrafo único. Até que a legislação disposta no caput entre em vigor,
considerar-se-á vigente o disposto na Lei nº 11.738, de 16 de julho de
2008.”

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda objetiva garantir a fixação, até 31 de dezembro de
2021, do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica.

De acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 11.738 de 16 de
julho de 2008 o piso salarial dos professores é reajustado pelo mesmo índice da
variação do valor por aluno do Fundo Nacional da Educação Básica – Fundeb. A conta
é feita pelo Poder Executivo que divide o valor das receitas de estados e municípios
pelo número de alunos matriculados na educação básica.

Vale lembrar, que os profissionais do magistério público da educação
básica brasileira estão com suas remunerações há muito defasadas. A última pesquisa
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, intitulada

*CD206007474000*

“Art. ... O Poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de
dezembro de 2021, piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica.

Chancela eletrônica do(a) Dep Perpétua Almeida (PCdoB/AC),
através do ponto p_7253, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Inclua-se onde couber no texto do substitutivo do Projeto de Lei nº
4.372, de 2020, a seguinte redação:

Dezembro de 2020

Education at a Glance, posicionou o Brasil na última posição no ranking salarial do
magistério entre as 40 nações e blocos regionais analisados.
A mesma pesquisa, segundo informe da CNTE, revela que a
qualidade da educação está diretamente relacionada à valorização dos profissionais
da educação. Os países mais bem posicionados no Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (PISA) são os mesmos que mais investem no custo per
capita estudantil e nos salários do magistério.

EMP n.20/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:38 - PLEN
EMP 20 => PL 4372/2020
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Ademais, o Novo Fundeb reservou percentuais de subvinculação,
proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos Fundos para pagamento
da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. A medida
adotada está coerente com a necessidade de se valorizar os profissionais de
educação.

de dezembro de 2020.

Deputada Perpétua Almeida
PCdoB/AC

*CD206007474000*

Sala das Sessões, em

Chancela eletrônica do(a) Dep Perpétua Almeida (PCdoB/AC),
através do ponto p_7253, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Diante do exposto, solicitamos aos parlamentares que apoiem esta
Emenda, para aperfeiçoar o texto a ser consolidado e remetido ao Senado Federal.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Perpétua Almeida)

Regulamenta o Fundo de

EMP n.20/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:38 - PLEN
EMP 20 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

1 Dep. Perpétua Almeida (PCdoB/AC) - LÍDER do PCdoB

*-(p_7253)

2 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
3 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
4 Dep. Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB)
5 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
6 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(p_7204)

Chancela eletrônica do(a) Dep Perpétua Almeida (PCdoB/AC),
através do ponto p_7253, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Assinaram eletronicamente o documento CD206007474000, nesta ordem:

Regulamenta
o
Fundo
de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A
da Constituição Federal, e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA N.º
Dê-se ao Substitutivo do Projeto de Lei n.º 4371/2020, a seguinte
redação:
“Art. 1º ………………….
…………………………..
Art. 7º ………………….
………………………….
§ 3º Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos
previstos no caput do art. 212-A da Constituição Federal,
em relação às instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o
poder público, o cômputo das matrículas:
I - na educação infantil oferecida em creches para
crianças de até três anos;
II - na educação do campo oferecida em instituições
reconhecidas como centros familiares de formação por
alternância, observado o disposto em regulamento;
III - das pré-escolas, até a universalização desta etapa de
ensino, que atendam às crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco)
anos, observadas as condições previstas nos incisos I a V
do § 4o deste artigo, efetivadas, conforme o censo
escolar mais atualizado.
IV - na educação especial, oferecida por instituições com
atuação exclusiva nessa modalidade para atendimento
educacional especializado no contraturno para estudantes
matriculados na rede pública de educação básica.

*CD205696039600*

PROJETO DE LEI N.º 4372, DE 2020

EMP n.21/0

Dezembro de 2020
Apresentação: 09/12/2020 12:39 - PLEN
EMP 21 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Túlio Gadêlha (PDT/PE), através do ponto SDR_56163, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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JUSTIFICAÇÃO
O Substitutivo do Nobre Deputado Felipe Rigoni incluiu no Projeto de Lei
4372, de 2020, a possibilidade de distribuição de recursos do Fundeb para
instituições conveniadas na modalidade de ensino técnico e profissionalizante.
Em nosso entendimento, essa medida incentiva a privatização dessa
modalidade de ensino e cria uma concorrência artificial entre sistemas e
instituições de ensino, prejudicando os investimentos na ampliação do sistema
público de educação profissional.
Conto com o apoio dos Nobres Pares a esta Emenda.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

*CD205696039600*

§ 4º As instituições a que se refere o § 3º deste artigo
deverão obrigatória e cumulativamente:
………………………….
…………………………
Art. 8º …………………
…………………………
§ 2º Serão consideradas, para a educação especial, as
matrículas na rede regular de ensino, em classes comuns
ou em classes especiais de escolas regulares, e em
escolas especiais ou especializadas, observado o disposto
no inciso IV do § 3º do art. 7º.
§ 3º Para efeito da distribuição dos recursos dos Fundos,
será admitida a dupla matrícula dos estudantes da
educação regular da rede pública que recebem
atendimento educacional especializado.
4º Os profissionais do magistério da educação básica da
rede pública de ensino cedidos para as instituições a que
se refere o § 3º do art. 7º desta Lei serão considerados
como em efetivo exercício na educação básica pública
para fins do disposto no art. 26 desta Lei.
5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão,
no prazo de 30 (trinta) dias da publicação dos dados do
censo escolar no Diário Oficial da União, apresentar
recursos para retificação dos dados publicados.
Art. 9º …………………….
…………………………….” (NR)

EMP n.21/0
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Documento eletrônico assinado por Túlio Gadêlha (PDT/PE), através do ponto SDR_56163, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dezembro de 2020
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Túlio Gadêlha)

Dê-se ao substitutivo do Projeto

EMP n.21/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 12:39 - PLEN
EMP 21 => PL 4372/2020
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Assinaram eletronicamente o documento CD205696039600, nesta ordem:
1 Dep. Túlio Gadêlha (PDT/PE)
2 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
3 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
4 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB

*-(p_7204)

5 Dep. Perpétua Almeida (PCdoB/AC) - LÍDER do PCdoB

*-(p_7253)

6 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
7 Dep. Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB)
8 Dep. Sâmia Bomfim (PSOL/SP) - LÍDER do PSOL
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(p_6337)

Documento eletrônico assinado por Túlio Gadêlha (PDT/PE), através do ponto SDR_56163, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

de Lei 4372/2020 a seguinte redação:

PL 4372/2020

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Federal;

e

dá

outras

providências

EMENDA DE PLENÁRIO N.º ____________

Insira-se novo §3º no Art. 7º do Substitutivo do Relator, renumerando-se os
demais, conforme segue:

“Art. 7º............................................................................................
(...)
§3º. Os estabelecimentos de ensino que receberem recursos dos Fundos
deverão comprovar o cumprimento da Lei nº 10.639/2003.”

BIRA DO PINDARÉ (PSB/MA)
DEPUTADO FEDERAL

*CD203471552900*

Constituição

EMP n.22/0
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Documento eletrônico assinado por Bira do Pindaré (PSB/MA), através do ponto SDR_56071, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dezembro de 2020

A aprovação da Lei 10.639/2003 foi um grande avanço para o patrimônio
cultural brasileiro, ao dispor sobre o ensino da História e Cultura Afro-brasileiras e
africanas. Contudo, a efetiva aplicação da Lei requer que tomemos outras medidas
cautelares, também no arcabouço legislativo, como a proposta na presente Emenda,
que insere, entre as condicionalidades a serem cumpridas, a observância do
dispositivo legal em comento.
A divulgação e a produção de conhecimentos, bem a promoção de atitudes,
posturas e valores que capacitem os cidadãos no campo da pluralidade étnico-racional
são vitais para que esses se tornem competentes para interagir em sociedade,
garantido o respeito aos direitos legais e à valorização da identidade cultural brasileira
e africana, como outras que direta ou indiretamente contribuíram e contribuem para a
formação da identidade cultural brasileira.
Na forma em que foi proposta, como alteração do Inciso III do art. 5º, a
presente Emenda mantém aberta a discussão, proposição e aprovação dos
indicadores a serem adotados para mensurar essa dimensão. Entrementes, torna essa
uma das condicionalidades a serem observadas na distribuição dos recursos do
Fundeb, ensejando materialidade à perspectiva de cumprimento da Lei n.º
10.639/2003, o que se constituirá em tremendo avanço.

*CD203471552900*

JUSTIFICATIVA

EMP n.22/0

Dezembro de 2020
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Documento eletrônico assinado por Bira do Pindaré (PSB/MA), através do ponto SDR_56071, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Bira do Pindaré)

Insira-se novo §3º no Art. 7º do

EMP n.22/0
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EMP 22 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

estabelecer que os estabelecimentos de
ensino que receberem recursos dos
Fundos deverão comprovar o cumprimento
da Lei nº 10.639/2003.

Assinaram eletronicamente o documento CD203471552900, nesta ordem:
1 Dep. Bira do Pindaré (PSB/MA)
2 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
3 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
4 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
5 Dep. Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB)
6 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
7 Dep. Jorge Solla (PT/BA)
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(P_7693)

Documento eletrônico assinado por Bira do Pindaré (PSB/MA), através do ponto SDR_56071, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Substitutivo do Relator, a fim de

Dezembro de 2020

PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020.
Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá
outras providências.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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“Art. 25. ............................................................................................
..........................................................................................................
§4º Para fins do disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, são consideradas ações de manutenção e
desenvolvimento do ensino para a educação básica pública também
a aquisição e instalação de câmeras nas unidades de ensino da
educação básica.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo garantir a possibilidade de
aplicação dos recursos do Fundeb na melhoria da qualidade e da segurança
das unidades de ensino.
Infelizmente, não são raros casos de depredação do patrimônio
escolar, e até mesmo de atos de agressão e violência dentro dos
estabelecimentos de ensino. Assim, é urgente que medidas de reforço à
segurança sejam implementadas, o que inclui a instalação de câmeras de
vigilância na edificação das escolas.
O art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases já lista as ações consideradas
como de manutenção e desenvolvimento de ensino, mas apenas de forma
genérica, deixando para regulamentação infralegal do Ministério da Educação a
interpretação das ações pormenorizadas que se enquadram no permissivo.

*CD206167388400*

Insira-se o seguinte §4º no art. 25 do Projeto de Lei nº 4327, de 2020.

Documento eletrônico assinado por Renata Abreu (PODE/SP), através do ponto SDR_56330,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº

Entretanto, achamos adequado inserir na lei expressamente essa possibilidade
para evitar que parte importante desse serviço acessório não possa ser
atendida.
Assim, solicitamos aos nobres pares o apoio para a aprovação da
emenda.
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Dep. Renata Abreu
Podemos/SP

*CD206167388400*

Documento eletrônico assinado por Renata Abreu (PODE/SP), através do ponto SDR_56330,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dezembro de 2020

Projeto de Lei nº 4372, de 2020
Regulamenta
o
Fundo
de
Manutenção
e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação- FUNDEB, de que trata
o art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras
providências.

Emenda de Plenário nº ______

Modifique-se, onde couber, os seguintes dispositivos no PL nº 4372/2020:
“Art. 5º A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e
três por cento) do total de recursos a que se refere o art. 3º, nas seguintes
modalidades:
[...]
III - complementação-VAAR: 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos
percentuais nas redes públicas que, uma vez cumpridas condicionalidades de
melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem
definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das
desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação básica,
em especial, no enfrentamento das desigualdades raciais na educação;
[...]
Art. 6º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se, na forma do seu Anexo:
[...]
III – valor anual por aluno referente à evolução de indicadores (VAAR) decorrente
da complementação-VAAR: razão entre os recursos recebidos relativos às
1
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[...]
Art. 10. Além do disposto no art. 7º, a distribuição de recursos dar-se-á, na forma
do Anexo desta Lei, em função do número de alunos matriculados nas
respectivas redes de educação básica pública presencial, observando-se as
diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno (VAAF, VAAT e VAAR)
relativas:
I - ao nível socioeconômico dos educandos e a distribuição da população negra e
indígena nos territórios;
[...]
III – aos indicadores de utilização de potencial de arrecadação tributária de cada
ente federado.
§ 1º Os indicadores de que trata o inciso I serão calculados:
I – em relação ao nível socioeconômico dos educandos e às desigualdades
raciais na educação, conforme dados apurados e atualizados pelo Inep e IBGE,
observado o disposto no art. 18, inciso III.
[...]
Art. 14. A complementação-VAAR, nos termos do art. 5º, inciso III, será distribuída
às redes públicas de ensino, na forma do Anexo a esta Lei e deverá considerar
diversos fatores para construção do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica, entre eles fatores socioeconômicos e o enfrentamento das desigualdades
raciais na oferta educacional.
2
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Art. 7º A distribuição de recursos que compõem os Fundos, nos termos do art. 3º,
no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal e da complementação da União,
conforme art. 5º, dar-se-á, na forma do Anexo desta Lei, em função do número de
alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública
presencial, observando-se as diferenças e ponderações quanto ao valor anual por
aluno (VAAF, VAAT e VAAR) entre etapas, modalidades, duração da jornada e
tipos de estabelecimento de ensino, consideradas as respectivas especificidades
e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade, tendo como
referência o Custo Aluno Qualidade (CAQ) inscrito no § 7º do art. 211 da
Constituição.
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III - regime de colaboração estado-município formalizado na legislação estadual e
em execução, nos termos do disposto no inciso II do parágrafo único do art. 158
da Constituição Federal e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 108, de 2020;
IV - referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular,
aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino.
§ 2º A metodologia de cálculo dos indicadores referidos no caput deste artigo
considerará obrigatoriamente:
I – o nível e o avanço, com maior peso para o avanço, dos resultados médios dos
estudantes de cada rede pública estadual e municipal nos exames nacionais
anuais do sistema nacional de avaliação da educação básica, ponderados pela
taxa de participação nesses exames e por medida de equidade de aprendizagem.
II – as taxas de aprovação no ensino fundamental e médio em cada rede estadual
e municipal;
III – as taxas de atendimento escolar das crianças e jovens na educação básica
presencial em cada ente federado, definido de modo a captar, direta ou
indiretamente, a evasão no ensino fundamental e médio.
§ 3º A medida de equidade de aprendizagem, prevista no inciso I do § 2º,
tomando como base a escala de níveis de aprendizagem, definida pelo Inep, com
relação aos resultados dos estudantes nos exames nacionais referidos no mesmo
dispositivo, considerará em seu cálculo, a proporção de estudantes cujos
resultados de aprendizagem estejam em níveis abaixo do nível adequado, com
maior peso para os estudantes com resultados mais distantes desse nível.
[...]
Art. 43. Nos termos do art. 60, § 3º, do ADCT e do art. 212-A, § 2º, da
Constituição Federal, esta Lei será atualizada até 2022, para que, a partir do
exercício financeiros de 2023 constem desta regulamentação:
I – condicionalidades de melhoria de gestão e indicadores de atendimento e
3

*CD206458801200*

II - participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos estudantes de cada
ano escolar periodicamente avaliado em cada rede de ensino por meio dos
exames nacionais do sistema nacional de avaliação da educação básica;
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melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades e implementação da
LDB alterada pelas leis 10.639/2003 e 11.645/2008, para fins de distribuição da
complementação-VAAR, de que trata o art. 5º, inciso III;
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[...]
Art. 49. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar
no financiamento da educação básica, previsto no art. 212 da Constituição
Federal, a melhoria da qualidade do ensino, de forma a garantir padrão mínimo de
qualidade definido nacionalmente.
§ 1° A forma de cálculo anual do adicional Custo Aluno Qualidade (CAQ), definido
como o percentual de complementação suplementar da União, variável a cada
ano, devido a cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital que não
seja capaz de alcançar, com recursos vinculados à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino, consideradas as complementações VAAF, VAAT e
VAAR, o valor mínimo nacional equivalente ao CAQ.” (N.R.)

Justificativa
O texto aprovado na Emenda Constitucional nº108/2020 preconiza a
complementação de 2,5% com base no Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica compreendendo atendimento, aprendizagem e equidade. Dessa
forma, a modificação proposta para coadunar com o texto constitucional que
compreende uma avaliação da educação para além de resultados, com fim de
garantir mais: equidade.

4
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IV - a incorporação do adicional Custo Aluno Qualidade (CAQ), definido como o
percentual de complementação suplementar da União ao Fundeb, variável a cada
ano, devido a cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital que não
seja capaz de alcançar, com recursos vinculados à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino, consideradas as complementações VAAF, VAAT e
VAAR, o valor mínimo nacional equivalente ao CAQ, na forma do Anexo desta
Lei;

Documento eletrônico assinado por Bacelar (PODE/BA), através do ponto SDR_56184, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

[...]

Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2020.

Dep. Bacelar

Podemos/BA

5

*CD206458801200*

CÂMARA DOS DEPUTADOS

ERD n.1/0

Apresentação: 09/12/2020 15:16 - PLEN
ERD 1 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Bacelar (PODE/BA), através do ponto SDR_56184, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

614 Sexta-feira 11
Dezembro de 2020

Sexta-feira 11 615

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Redação em Plenário
(Do Sr. Bacelar)

Regulamenta o Fundo de

ERD n.1/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Profissionais da Educação- FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD206458801200, nesta ordem:
1 Dep. Bacelar (PODE/BA)
2 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
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da Mesa n. 80 de 2016.
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Projeto de Lei nº 4372, de 2020
Regulamenta
o
Fundo
de
Manutenção
e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação- FUNDEB, de que trata
o art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras
providências.

Emenda de Plenário nº ______

Insira-se, no Artigo 5º, o seguinte dispositivo no PL nº 4372/2020:
“Art. 5º. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e
três por cento) do total de recursos a que se refere o art. 3º, nas seguintes
modalidades:
[...]
Y - complementação adicional Custo Aluno Qualidade (CAQ): percentual variável
a cada ano, conforme apuração do valor necessário, em cada rede pública de
ensino municipal, estadual ou distrital, para a garantia de condições adequadas
de oferta, pactuadas conforme lei complementar a que se refere o parágrafo único
do art. 23 desta Constituição.
§ 1º Os indicadores de atendimento devem contemplar a garantia progressiva de
condições adequadas de oferta em todas as unidades de ensino públicas do país,
considerando, ao menos, os seguintes insumos indispensáveis:
I - Número adequado de alunos por turma;
II – Valorização dos profissionais da educação básica pública;
III - Biblioteca ou sala de leitura com acervo;
IV - Laboratórios de Ciências e de Informática;
1
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V - Internet banda larga;
VI - Quadra poliesportiva coberta;
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VII – Acessibilidade;

X - Acesso a água potável.” (N.R.)

Justificativa
O texto da Emenda Constitucional nº 108/2020 determina a garantia de padrão
mínimo de qualidade e do Custo Aluno Qualidade (CAQ) como referências para o
Fundeb permanente. A utilização de outro conceito para Custo Aluno Qualidade,
substituindo-o por “custo médio”, o que é incongruente com o legado das
disposições normativas sobre o Fundef e o Fundeb atual e com os avançados
estudos e propostas de CAQ, amplamente legitimados no debate público e junto à
academia. Dessa forma propomos reestabelecer o CAQ como referência para o
Fundeb, especificando os insumos indispensáveis para qualidade na educação.

Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2020.

Dep. Bacelar
Podemos/BA

2
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Assinaram eletronicamente o documento CD204847627400, nesta ordem:
1 Dep. Bacelar (PODE/BA)
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Documento eletrônico assinado por Bacelar (PODE/BA), através do ponto SDR_56184, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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Projeto de Lei nº 4372, de 2020
Regulamenta
o
Fundo
de
Manutenção
e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação- FUNDEB, de que trata
o art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras
providências.

Emenda de Plenário nº ______

Modifique-se, onde couber, os seguintes dispositivos no PL nº 4372/2020:
“Art. 5º A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e
três por cento) do total de recursos a que se refere o art. 3º, nas seguintes
modalidades:
[...]
III - complementação-VAAE: 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos
percentuais nas redes públicas que, uma vez cumpridas condicionalidades de
melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem
definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das
desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação básica,
em especial, no enfrentamento das desigualdades raciais na educação;
[...]
Art. 6º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se, na forma do seu Anexo:
[...]
III – valor anual por aluno referente à evolução de indicadores (VAAE) decorrente
da complementação-VAAE: razão entre os recursos recebidos relativos às
receitas definidas no art. 5º, incisos III, e o número de alunos matriculados nas
respectivas redes de ensino;
1
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[...]
Art. 7º A distribuição de recursos que compõem os Fundos, nos termos do art. 3º,
no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal e da complementação da União,
conforme art. 5º, dar-se-á, na forma do Anexo desta Lei, em função do número de
alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública
presencial, observando-se as diferenças e ponderações quanto ao valor anual por
aluno (VAAF, VAAT e VAAE) entre etapas, modalidades, duração da jornada e
tipos de estabelecimento de ensino, consideradas as respectivas especificidades
e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade, tendo como
referência o Custo Aluno Qualidade (CAQ) inscrito no § 7º do art. 211 da
Constituição.
[...]
Art. 10. Além do disposto no art. 7º, a distribuição de recursos dar-se-á, na forma
do Anexo desta Lei, em função do número de alunos matriculados nas
respectivas redes de educação básica pública presencial, observando-se as
diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno (VAAF, VAAT e VAAE)
relativas:
[...]
Art. 14. A complementação-VAAE, nos termos do art. 5º, inciso III, será distribuída
às redes públicas de ensino, na forma do Anexo a esta Lei e deverá considerar
diversos fatores para construção do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica, entre eles fatores socioeconômicos e o enfrentamento das desigualdades
raciais na oferta educacional.
[...]
Art. 15. A distribuição da complementação da União, a ser distribuída em
determinado exercício financeiro, será apurada, nos termos do Anexo a esta Lei,
considerando-se:
[...]
III – complementação-VAAE: evolução de indicadores, nos termos do art. 14.
[...]
Art. 16. O Poder Executivo federal publicará, até 31 de dezembro de cada
exercício, para vigência no exercício subsequente:
[...]
2
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I – condicionalidades de melhoria de gestão e indicadores de atendimento e
melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades e implementação da
LDB alterada pelas leis 10.639/2003 e 11.645/2008, para fins de distribuição da
complementação-VAAE, de que trata o art. 5º, inciso III;
[...]
IV - a incorporação do adicional Custo Aluno Qualidade (CAQ), definido como o
percentual de complementação suplementar da União ao Fundeb, variável a cada
ano, devido a cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital que não
seja capaz de alcançar, com recursos vinculados à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino, consideradas as complementações VAAF, VAAT e
VAAE, o valor mínimo nacional equivalente ao CAQ, na forma do Anexo desta
Lei;
[...]
Art. 49. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar
no financiamento da educação básica, previsto no art. 212 da Constituição
Federal, a melhoria da qualidade do ensino, de forma a garantir padrão mínimo de
qualidade definido nacionalmente.
[...]
II – a forma de cálculo anual do adicional Custo Aluno Qualidade (CAQ), definido
como o percentual de complementação suplementar da União, variável a cada
ano, devido a cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital que não
seja capaz de alcançar, com recursos vinculados à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino, consideradas as complementações VAAF, VAAT e
VAAE, o valor mínimo nacional equivalente ao CAQ.” (N.R.)

Justificativa
O texto aprovado na Emenda Constitucional nº108/2020 preconiza a
complementação de 2,5% com base no Sistema Nacional de Avaliação da
3
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Art. 43. Nos termos do art. 60, § 3º, do ADCT e do art. 212-A, § 2º, da
Constituição Federal, esta Lei será atualizada até 2022, para que, a partir do
exercício financeiros de 2023 constem desta regulamentação:

Documento eletrônico assinado por Bacelar (PODE/BA), através do ponto SDR_56184, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

[...]

Educação Básica compreendendo atendimento, aprendizagem e equidade. Dessa
forma, a modificação proposta para coadunar com o texto constitucional que
compreende uma avaliação da educação para além de resultados, com fim de
garantir mais: equidade. Sugerimos, portanto, modificar nomenclatura de Valor
Aluno Ano Resultado (VAAR) para Valor Aluno Ano Equidade (VAAE),
compreendendo este último garantir o conceito aprovado na EC 108/2020.

Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2020.

Dep. Bacelar
Podemos/BA

4

*CD204370306100*

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMP n.26/0

Dezembro de 2020
Apresentação: 09/12/2020 15:16 - PLEN
EMP 26 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Bacelar (PODE/BA), através do ponto SDR_56184, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

622 Sexta-feira 11

Sexta-feira 11 623

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Bacelar)

Regulamenta o Fundo de

EMP n.26/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 15:16 - PLEN
EMP 26 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Profissionais da Educação- FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD204370306100, nesta ordem:
1 Dep. Bacelar (PODE/BA)
2 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
3 Dep. Sâmia Bomfim (PSOL/SP) - LÍDER do PSOL

Documento eletrônico assinado por Bacelar (PODE/BA), através do ponto SDR_56184, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Educação Básica e de Valorização dos

PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020.
Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá
outras providências.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº

Substitua-se, em todo o texto do Projeto de Lei nº 4327, de 2020, a sigla
“VAAR” pela sigla “VAAE”, fazendo-se os ajustes redacionais porventura
necessários.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo substituir a sigla “VAAR”, que
faz referência à parcela de complementação da União ao Fundeb com base
nos indicadores de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das
desigualdades, pela sigla “VAAE”.
Isso porque a letra “R” ao final da expressão sugere que o indicador
teria como fundamentos aspectos de “resultado”, que remontam a aferições
simples e meramente quantitativas que não se coadunam com os objetivos
sociais e de redução de desigualdades do Fundeb e da educação básica
brasileira.
Nesse sentido, propomos a substituição para a sigla “VAAE”, cuja
vogal “E” faz referência ao vocábulo “equidade”, em clara homenagem a

*CD208598091800*
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Documento eletrônico assinado por Bacelar (PODE/BA), através do ponto SDR_56184, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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princípios e valores que almejam a melhoria da qualidade de ensino e a
redução das desigualdades sociais do Brasil por meio da educação.
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Dep. Bacelar
Podemos/BA
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Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2020.

Documento eletrônico assinado por Bacelar (PODE/BA), através do ponto SDR_56184, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Assim, diante do exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação
da presente emenda.
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Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD208598091800, nesta ordem:
1 Dep. Bacelar (PODE/BA)
2 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
3 Dep. Sâmia Bomfim (PSOL/SP) - LÍDER do PSOL
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da Mesa n. 80 de 2016.
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Projeto de Lei nº 4372, de 2020
Regulamenta
o
Fundo
de
Manutenção
e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação- FUNDEB, de que trata
o art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras
providências.

Emenda de Plenário nº ______

Insira-se, no Artigo 43, o seguinte dispositivo no PL nº 4372/2020:
“Art. 43. Nos termos do art. 60, § 3º, do ADCT e do art. 212-A, § 2º, da
Constituição Federal, esta Lei será atualizada até 2022, para que, a partir do
exercício financeiros de 2023 constem desta regulamentação:
V – indicador para educação infantil, nos termos do art. 28.
§ 1º Até a atualização de que trata o caput serão atribuídos:
I – para as diferenças e ponderações de que trata o inciso II:
a) Creche em tempo integral:
a1) pública: 2,0; e
[...]
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[...]
f) anos iniciais do ensino fundamental no campo: 1,50;
[...]
h) anos finais do ensino fundamental no campo: 1,50;
i) ensino fundamental em tempo integral: 1,50;
1
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c) pré-escola em tempo integral: 1,50;

Dezembro de 2020
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[...]
k) ensino médio no campo: 1,50;
l) ensino médio em tempo integral: 1,50;
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m) ensino médio articulado à educação profissional: 2,0;

p) educação de jovens e adultos com avaliação no processo: 1,20;
q) educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível
médio, com avaliação no processo: 2,0;” (N.R.)

Justificativa

Os fatores de ponderação do novo Fundeb, que determinam como parte dos
investimentos do principal de financiamento da educação básica deve variar entre
modalidades e etapas de ensino, precisam ser elevados para além do que prevê
o relatório de plenário em análise. O relatório, em grande parte, mantém os
fatores de ponderação atuais para distribuição de recursos do fundo e consolida
uma incongruência entre os custos reais dos diferentes seguimentos da
educação, o que é sabidamente insuficiente para atender as diferenças de custos
seja da educação infantil seja do ensino em tempo integral ou das escolas do
campo. Os ajustes apresentados nesta emenda desmobilizam este caráter inócuo
e avança para garantia de efeitos equalizadores entre os entes federados. Com
estes fatores propostos, pelo menos metade dos entes federativos terão aumento
de receita de até 16%, de modo a contemplar, de forma mais adequada, os
custos das etapas e modalidades que ofertam. Nesta proposta os maiores
beneficiários são os municípios entre 10 mil e 100 mil habitantes que representam
o seguimento com maior participação na oferta e menor valor disponível por
aluno, reforçando o caráter equalizador do novo complemento da União. Ainda
que tais fatores devam ser provisórios posto que o Fundeb deve balizar-se pelos
mecanismos de padrão mínimo de qualidade e Custo Aluno Qualidade (CAQ) é
fundamental que sejam corrigidas tais distorções nas ponderações para garantir o
enfrentamento às desigualdades e financiamento adequado a partir do primeiro
2
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o) educação indígena e quilombola: 1,50;

Documento eletrônico assinado por Bacelar (PODE/BA), através do ponto SDR_56184, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

n) educação especial: 1,50;

ano de vigência do novo Fundeb.

Dep. Bacelar

Podemos/BA
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Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2020.
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Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Profissionais da Educação- FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD202485815100, nesta ordem:
1 Dep. Bacelar (PODE/BA)
2 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
3 Dep. Sâmia Bomfim (PSOL/SP) - LÍDER do PSOL

Documento eletrônico assinado por Bacelar (PODE/BA), através do ponto SDR_56184, e (ver rol anexo),
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Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá
outras providências.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº

Insira-se o seguinte §4º no art. 25 do Projeto de Lei nº 4327, de 2020.

“Art. 25. ............................................................................................
..........................................................................................................
§4º Para fins do disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, são consideradas ações de manutenção e
desenvolvimento do ensino para a educação básica pública também
a aquisição e instalação de câmeras nas unidades de ensino da
educação básica.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo garantir a possibilidade de
aplicação dos recursos do Fundeb na melhoria da qualidade e da segurança
das unidades de ensino.
Infelizmente, não são raros casos de depredação do patrimônio
escolar, e até mesmo de atos de agressão e violência dentro dos
estabelecimentos de ensino. Assim, é urgente que medidas de reforço à
segurança sejam implementadas, o que inclui a instalação de câmeras de
vigilância na edificação das escolas.
O art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases já lista as ações consideradas
como de manutenção e desenvolvimento de ensino, mas apenas de forma
genérica, deixando para regulamentação infralegal do Ministério da Educação a
interpretação das ações pormenorizadas que se enquadram no permissivo.
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Assim, solicitamos aos nobres pares o apoio para a aprovação da
emenda.

Dep. Renata Abreu
Podemos/SP
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Entretanto, achamos adequado inserir na lei expressamente essa possibilidade
para evitar que parte importante desse serviço acessório não possa ser
atendida.
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Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Renata Abreu)

Regulamenta o Fundo de
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Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD206959116800, nesta ordem:
1 Dep. Renata Abreu (PODE/SP)
2 Dep. Léo Moraes (PODE/RO) - LÍDER do PODE

*-(P_7397)

3 Dep. Baleia Rossi (MDB/SP) - LÍDER do MDB
4 Dep. Felipe Francischini (PSL/PR) - LÍDER do Bloco PSL, PTB, PROS *-(P_7689)
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020

Regulamenta

o

Fundo

de

Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A
da Constituição Federal; e dá outras
providências.

EMENDA Nº
Acrescente-se o art. 27-A ao Substitutivo apresentado ao
Projeto de Lei 4.372/2020, com a seguinte redação:
Art. 27-A. Percentual mínimo de 10% (dez por cento) dos
recursos da complementação-VAAT, previstos no art. 5º, inciso
II, serão aplicados para capacitação e contratação de
profissionais

voltados

para

inclusão

de

alunos

com

necessidades educacionais especiais.
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A presente emenda visa incluir recursos para capacitação e
contratação de profissionais da educação inclusiva. O professor deve ser
preparado

adequadamente

por

meio

de

processo

permanente

de

desenvolvimento profissional, envolvendo formação inicial e continuada

*CD208582858900*

JUSTIFICAÇÃO

baseada em princípios e leis, com o objetivo de contemplar as necessidades de

alunos com necessidades especiais.

Sala das Sessões, em
de
de 2020.

*CD208582858900*
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DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
PROJETO DE LEI Nº 4.372/2020
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Senhor Presidente, nos termos do parágrafo único do artigo 182 do
RICD, DECLARO QUE, na votação nominal do Substitutivo do Senado Federal
oferecido ao Projeto de Lei nº 4.372/2020 (FUNDEB), na Sessão Deliberativa
Extraordinária, (VIRTUAL), do dia 17/12/2020, votei SIM.

Sala das sessões, em 17 de dezembro de 2020.

*CD206143964900*

BOZZELLA
Deputado Federal (PSL/SP)

Documento eletrônico assinado por Bozzella (PSL/SP), através do ponto SDR_56365,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal e dá outras providências.
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Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação- FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de
natureza contábil, nos termos do art.212-A da Constituição Federal.
Parágrafo único. A instituição dos Fundos previstos no caput deste
artigo e a aplicação de seus recursos não isentam os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios da obrigatoriedade da aplicação na
manutenção e no desenvolvimento do ensino, na forma prevista no
art. 212 da Constituição Federal e no inciso VI do caput e parágrafo
único do art. 10 e no inciso V do caput do art. 11 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, de:
I – no mínimo 5% (cinco por cento) do montante da receita
resultante
de
impostos,
compreendida
a
proveniente
de
transferências, que compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se
referem os incisos I a IX do caput e o § 1º do art. 3ª desta Lei, de
modo que os recursos previstos no art. 3º desta Lei somados aos
referidos neste inciso garantam a aplicação do mínimo de 25% (vinte
1
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Dê-se ao PL nº 4372, de 2020, a seguinte redação:

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Emenda Substitutiva nº ______

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO FINANCEIRA
Seção I
Das Fontes de Receita dos Fundos
Art. 3º Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, são compostos por 20% (vinte por cento) das seguintes
fontes de receita:
I - imposto sobre transmissão causa mortis e doação de
quaisquer bens ou direitos previsto no inciso I do caput do art. 155 da
Constituição Federal;
II - imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes
interestadual e intermunicipal e de comunicação previsto no inciso II
do caput do art. 155 combinado com o inciso IV do caput do art. 158
da Constituição Federal;
III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores
previsto no inciso III do caput do art. 155 combinado com o inciso III
do caput do art. 158 da Constituição Federal;
IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a União
eventualmente instituir no exercício da competência que lhe é
atribuída pelo inciso I do caput do art. 154 da Constituição Federal
prevista no inciso II do caput do art. 157 da Constituição Federal;
V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a
propriedade territorial rural, relativamente a imóveis situados nos
Municípios, prevista no inciso II do caput do art. 158 da Constituição
Federal;
VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos
2
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e cinco por cento) da receita resultante desses impostos e
transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino;
II – no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita
resultante
de
impostos,
compreendida
a
proveniente
de
transferências, que não compõem a cesta de recursos do Fundeb a
que se refere o inciso anterior;
Art. 2º Os Fundos destinam-se à manutenção e ao
desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos
profissionais em educação, incluindo sua condigna remuneração,
observado o disposto nesta Lei.

EMP n.32/0

Sexta-feira 11 639
Apresentação: 09/12/2020 17:34 - PLEN
EMP 32 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.
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Seção II
Da Complementação da União
Art. 4º A União complementará os recursos dos Fundos a que se
refere o art. 3º, conforme disposto nesta Lei.
§ 1º A complementação da União destina-se exclusivamente a
assegurar recursos financeiros aos Fundos, aplicando-se o disposto no
caput do art. 160 da Constituição Federal.
§ 2º É vedada a utilização dos recursos oriundos da arrecadação
da contribuição social do salário-educação a que se refere o § 5º do
art. 212 da Constituição Federal na complementação da União aos
Fundos.
3
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industrializados devida ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal - FPE e prevista na alínea a do inciso I do caput do art.
159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que
trata a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos
industrializados devida ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM
e prevista na alínea b do inciso I do caput do art. 159 da Constituição
Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172,
de 25 de outubro de 1966;
VIII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal e
prevista no inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal e na
Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989; e
IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos
previstos neste artigo, bem como juros e multas eventualmente
incidentes.
§ 1º Inclui-se na base de cálculo dos recursos referidos nos
incisos do caput deste artigo o montante de recursos financeiros
transferidos pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, provenientes de compensação da União a Estados e
Municípios decorrente da desoneração do imposto referido no inciso II
do art. 155 da Constituição Federal, conforme disposto na Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
§ 2º Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no §
1º deste artigo, os Fundos contarão com a complementação da União,
nos termos da Seção II deste Capítulo.

EMP n.32/0

Dezembro de 2020
Apresentação: 09/12/2020 17:34 - PLEN
EMP 32 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

640 Sexta-feira 11

§ 1º Os indicadores de atendimento devem contemplar a garantia
progressiva de condições adequadas de oferta em todas as unidades
de ensino públicas do país, considerando, ao menos, os seguintes
insumos indispensáveis:
I - Número adequado de alunos por turma;
II – Valorização dos profissionais da educação básica pública;
III - Biblioteca ou sala de leitura com acervo;
IV - Laboratórios de Ciências e de Informática;
V - Internet banda larga;
VI - Quadra poliesportiva coberta;
4
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§ 3º A vinculação de recursos para manutenção e
desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 212 da Constituição
Federal suportará, no máximo, 30% (trinta por cento) da
complementação da União.
§ 4º O não-cumprimento do disposto neste artigo importará em
crime de responsabilidade da autoridade competente.
Art. 5º A complementação da União será equivalente a, no
mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total de recursos a que se
refere o art. 3º, nas seguintes modalidades:
Icomplementação-VAAF: 10 (dez) pontos percentuais no
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual
por aluno (VAAF), nos termos do art. 6º, inciso I, alínea a, não
alcançar o mínimo definido nacionalmente;
II complementação-VAAT: no mínimo, 10,5 (dez inteiros e
cinco décimos) pontos percentuais, em cada rede pública de ensino
municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por
aluno (VAAT), nos termos do art. 6º, inciso II, alínea a, não alcançar o
mínimo definido nacionalmente;
III - complementação-VAAE: 2,5 (dois inteiros e cinco décimos)
pontos percentuais nas redes públicas que, uma vez cumpridas
condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem
evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria
da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do
sistema nacional de avaliação da educação básica.
IV – complementação adicional Custo Aluno Qualidade (CAQ):
percentual variável a cada ano, conforme apuração do valor
necessário, em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou
distrital, para a garantia de condições adequadas de oferta, pactuadas
conforme lei complementar a que se refere o parágrafo único do art.
23 desta Constituição.
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CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
Seção I
Definições
Art. 6º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se, na forma
do Anexo desta Lei:
I – valor anual por aluno (VAAF):
a) decorrente da distribuição de recursos que compõem os
Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal: razão entre
os recursos recebidos relativos às receitas definidas no art. 3º e o
número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino,
observadas as diferenças e ponderações mencionadas no arts. 7º e
10;
b) decorrente da distribuição de recursos de que trata a
complementação-VAAF: razão entre os recursos recebidos relativos às
receitas definidas no art. 3º e no art. 5º, inciso I, e o número de
alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, observadas as
diferenças e ponderações mencionadas no arts. 7º e 10;
II – valor anual total por aluno (VAAT):
a) apurado após distribuição da complementação-VAAF e antes da
distribuição da complementação-VAAT: razão entre os recursos
recebidos relativos às receitas definidas no art. 3º e no art. 5º, inciso
I, acrescidas das disponibilidades elencadas no art. 13, § 3º, e o
número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino,
observadas as diferenças e ponderações mencionadas nos arts. 7º e
10;
5
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VII – Acessibilidade;
VIII - Saneamento básico;
IX - Acesso a luz elétrica;
X - Acesso a água potável.
§ 2º Constituem-se em valores de referência, definidos
nacionalmente, relativo aos anos iniciais do ensino fundamental
urbano, observadas as diferenças e ponderações de que tratam os
arts. 7º e 10, e serão determinados contabilmente em função da
correspondente parcela da complementação da União:
I - O valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN);
II – O valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN).
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Seção II
Matrículas e ponderações

Art. 7º A distribuição de recursos que compõem os Fundos, nos
termos do art. 3º, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal e da
complementação da União, conforme art. 4º, dar-se-á, na forma do
Anexo desta Lei, em função do número de alunos matriculados nas
respectivas redes de educação básica pública presencial, observandose as diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno
(VAAF, VAAT ou VAAE) entre etapas, modalidades, duração da jornada
e tipos de estabelecimento de ensino, consideradas as respectivas
especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua
qualidade, tendo como referência o Custo Aluno Qualidade (CAQ)
inscrito no § 7º do art. 211 da Constituição.
§ 1º Admitir-se-á excepcionalmente, para efeito da distribuição
dos recursos previstos no caput do art. 212-A da Constituição Federal,
em relação às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público, o cômputo das
matrículas:
I – pelo prazo de 8 (oito) anos, na educação infantil oferecida em
creches para crianças de até três anos;
6
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b) decorrente da distribuição de recursos após complementaçãoVAAT: razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas
no art. 3º e no art. 5º, incisos I e II, acrescidas das disponibilidades
elencadas no art. 13, § 2º, e o número de alunos matriculados nas
respectivas redes de ensino, observadas as diferenças e ponderações
mencionadas nos arts. 7º e 10;
III – valor anual por aluno (VAAE) decorrente da
complementação-VAAE: razão entre os recursos recebidos relativos às
receitas definidas no art. 5º, incisos III, e o número de alunos
matriculados nas respectivas redes de ensino, observadas as
diferenças e ponderações mencionadas nos arts. 7º e 10.
IV – complementação adicional Custo Aluno Qualidade (CAQ),
percentual variável a cada ano, conforme apuração do valor
necessário, em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou
distrital, para a garantia de condições adequadas de oferta inscritas no
Custo Aluno Qualidade.
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§ 3º Os recursos destinados às instituições de que trata o § 1º
deste artigo somente poderão ser destinados às categorias de despesa
previstas no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 8º Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta
Lei, serão consideradas exclusivamente as matrículas presenciais
efetivas, conforme os dados apurados no censo escolar mais
atualizado, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, considerando as
ponderações aplicáveis.
§ 1º Os recursos serão distribuídos entre o Distrito Federal, os
Estados e seus Municípios, considerando-se exclusivamente as
7
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II – pelo prazo de 8 (oito) anos, no atendimento educacional
especializado a que se refere o art. 8º, §§ 2º e 3º, quando oferecido
em caráter complementar ou suplementar por instituições conveniadas
com atuação exclusiva na modalidade educação especial, desde que
assegurada a matrícula dos respectivos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação na educação regular da rede pública.
III - na educação do campo oferecida em instituições
reconhecidas como centros familiares de formação por alternância,
observado o disposto em regulamento;
§ 2º As instituições a que se referem o § 1º deste artigo deverão
obrigatória e cumulativamente:
I - oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola e atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos;
II - comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes
financeiros em educação na etapa ou modalidade previstas nos §§ 1º,
3º e 4º deste artigo;
III - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola
comunitária, filantrópica ou confessional com atuação na etapa ou
modalidade previstas nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo ou ao poder
público no caso do encerramento de suas atividades;
IV - atender a condicionalidades de gestão democrática e a
padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão normativo do
sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, ter aprovados seus
projetos pedagógicos;
V - ter Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência
Social na Área de Educação, na forma do regulamento do MEC;
VI – respeitar, na oferta do ensino, o princípio da laicidade da
educação pública.
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matrículas nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme os
§§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal, observado o disposto
no § 1º do art. 25 desta Lei.
§ 2º Serão consideradas, para a educação especial, as matrículas
na rede pública regular de ensino, em classes comuns e,
exclusivamente para o atendimento educacional especializado
complementar ou suplementar, em classes especiais de escolas
públicas regulares e em escolas públicas especiais ou especializadas.
§ 3º Para efeito da distribuição dos recursos dos Fundos, será
admitida a dupla matrícula dos estudantes da educação regular da
rede pública em classes comuns de escolas regulares que recebem
atendimento educacional especializado.
§ 4º Os profissionais do magistério da educação básica da rede
pública de ensino cedidos para as instituições a que se referem o § 1º
do art. 7º desta Lei não serão considerados para fins de cumprimento
do disposto no art. 26 desta Lei, sem prejuízo de todos os direitos e
garantias decorrentes do efetivo exercício do magistério.
§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, no
prazo de 30 (trinta) dias da publicação dos dados do censo escolar no
Diário Oficial da União, apresentar recursos para retificação dos dados
publicados.
Art. 9º A distribuição de recursos dos Fundos, inclusive
complementação da União, levará em conta, as diferenças entre
etapas, modalidades, duração de jornada e tipos de estabelecimento
de ensino da educação básica.
§ 1º A ponderação entre diferentes etapas, modalidades, duração
de jornada e tipos de estabelecimento de ensino adotará como
referência o fator 1 (um) para os anos iniciais do ensino fundamental
urbano.
§ 2º O direito à educação infantil será assegurado às crianças até
o término do ano letivo em que completarem 6 (seis) anos de idade.
Art. 10. Além do disposto no art. 7º, a distribuição de recursos
levará em consideração, na forma do Anexo desta Lei, as seguintes
diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno (VAAF,
VAAT ou VAAE) relativas:
I - ao nível socioeconômico dos educandos;
II - aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à
educação de cada ente federado;
III – aos indicadores de potencial de arrecadação tributária de
cada ente federado.
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Art. 11. A distribuição de recursos que compõem os Fundos, nos
termos do art. 3º, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal,
dar-se-á, na forma do Anexo desta Lei, entre o governo estadual e os
seus Municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas
respectivas redes de educação básica pública presencial, observadas
as diferenças e ponderações de que tratam os arts. 7º e no art. 10.
Parágrafo único. A distribuição de que trata o caput resultará no
valor anual por aluno (VAAF) no âmbito de cada Fundo, anteriormente
à complementação-VAAF, nos termos do art. 6º, inciso I, alínea “a”.
Seção IV
Distribuição da complementação da União
Art. 12. A complementação-VAAF será distribuída tendo como
parâmetro o valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) definido
nacionalmente, na forma do Anexo desta Lei.
§ 1º O valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) constitui-se em
valor de referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental
urbano, observadas as diferenças e ponderações de que tratam os
arts. 7º e 10, e será determinado contabilmente a partir da
distribuição de que trata o art. 11 e em função do montante destinado
à complementação-VAAF, nos termos do art. 4º, inciso I.
§ 2º Definidos os Fundos beneficiados, no âmbito de cada Estado
e do Distrito Federal, com a complementação-VAAF, os recursos serão
distribuídos entre o governo estadual e os seus Municípios segundo a
mesma proporção obtida no art. 11, de modo a resultar no valor anual
mínimo por aluno (VAAF-MIN).
Art. 13. A complementação-VAAT será distribuída tendo como
parâmetro o valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN), definido
nacionalmente, na forma do Anexo desta Lei.
§ 1º O valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN) constituise em valor de referência relativo aos anos iniciais do ensino
fundamental urbano, observadas as diferenças e ponderações de que
tratam os arts. 7º e 10, e será determinado contabilmente a partir da
distribuição de que tratam os arts. 11 e 12, consideradas as demais
receitas e transferências vinculadas à educação, nos termos do § 3º, e
em função do montante destinado à complementação-VAAT, nos
termos do art. 5º, inciso II.
9
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Seção III
Distribuição intraestadual
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§ 2º Os recursos serão distribuídos às redes de ensino, de modo a
resultar no valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN).
§ 3º O cálculo do valor anual total por aluno (VAAT) das redes de
ensino deverá considerar, além do resultado da distribuição de que
tratam os arts. 11 e 12, as seguintes receitas e disponibilidades:
I - receitas de Estados, Distrito Federal e Municípios vinculadas à
manutenção e desenvolvimento do ensino, equivalente a 25% (vinte e
cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, nos termos do art. 212, caput, da
Constituição Federal, não integrantes dos Fundos referidos no art. 3º;
II - cotas estaduais e municipais da arrecadação do salárioeducação de que trata o §6º do art. 212 da Constituição Federal;
III – parcela da participação pela exploração de petróleo e gás
natural vinculada à educação, nos termos da Lei nº 12.858, de 9 de
setembro de 2013.
IV – transferências decorrentes dos programas de distribuição
universal geridos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
§ 4º Somente são habilitados a receber a complementação-VAAT
os entes que disponibilizarem as informações e dados contábeis,
orçamentários e fiscais, nos termos do art. 163-A da Constituição
Federal.
Art. 14. A complementação-VAAE, nos termos do art. 5º, inciso
III, será distribuída às redes públicas de ensino, na forma do Anexo a
esta Lei.
Art. 15. A complementação da União, a ser distribuída em
determinado exercício financeiro, será apurada, nos termos do Anexo
a esta Lei, considerando-se:
I – complementação-VAAF: receitas dos Fundos, nos termos do
art. 3º, estimadas para o exercício financeiro de referência;
II – complementação-VAAT: receitas dos Fundos, nos termos do
art. 3º, complementação da União, nos termos do art. 5º, inciso I, e
demais receitas e disponibilidades vinculadas à educação, nos termos
do art. 13, § 3º, realizadas dois exercícios financeiros anteriores ao de
referência;
III – complementação-VAAE: evolução de indicadores, nos termos
do art. 14.
§ 1º A complementação da União observará o cronograma da
programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará
pagamentos mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da
complementação anual, a serem realizados até o último dia útil de
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cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% (quarenta e
cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e cinco por cento)
até 31 de dezembro de cada ano, e de 100% (cem por cento) até 31
de janeiro do exercício imediatamente subsequente.
§ 2º A complementação-VAAF, nos termos do inciso I do caput
deste artigo, a maior ou a menor em função da diferença entre a
receita utilizada para o cálculo e a receita realizada do exercício de
referência, será ajustada a partir do 1º (primeiro) quadrimestre, em
três parcelas mensais, do exercício imediatamente subsequente e
debitada ou creditada à conta específica dos Fundos, conforme o caso.
§ 3º Para o ajuste da complementação-VAAF, de que trata o § 2º
deste artigo, os Estados e o Distrito Federal deverão publicar na
imprensa oficial e encaminhar à Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, até o dia 31 de janeiro, os valores da
arrecadação efetiva dos impostos e das transferências, nos termos do
art. 3º, referentes ao exercício imediatamente anterior.
§ 4º Para fins de apuração do VAAT, os valores referidos no inciso
II serão corrigidos pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo,
acumulada nos dois exercícios anteriores ao da transferência.
Art. 16. O Poder Executivo federal publicará, até 31 de dezembro
de cada exercício, para vigência no exercício subsequente:
I - a estimativa da receita total dos Fundos, nos termos do art.
3º;
II - a estimativa do valor da complementação da União, nos
termos do art. 5º;
III - a estimativa dos valores anuais por aluno (VAAF) no âmbito
do Distrito Federal e de cada Estado, nos termos do art. 15, inciso I;
IV - o valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) definido
nacionalmente, nos termos do art. 12, § 1º, e correspondente
distribuição de recursos da complementação-VAAF às redes de ensino;
V - a estimativa dos valores anuais totais por aluno (VAAT) no
âmbito das redes de ensino, nos termos do art. 13, inciso II e § 4º,
anteriormente à complementação-VAAT;
VI - o valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN) definido
nacionalmente, nos termos do art. 13, § 1º, e correspondente
distribuição de recursos da complementação-VAAT às redes de ensino;
VII – as aplicações mínimas pelas redes de ensino em educação
infantil, nos termos do art. 28.
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CAPÍTULO IV
DA TRANSFERÊNCIA E DA GESTÃO DOS RECURSOS
Art. 17. Os recursos dos Fundos serão disponibilizados pelas
unidades transferidoras ao Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica
Federal, que realizará a distribuição dos valores devidos aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios.
Parágrafo único. São unidades transferidoras a União, os Estados
e o Distrito Federal em relação às respectivas parcelas do Fundo cuja
arrecadação e disponibilização para distribuição sejam de sua
responsabilidade.
Art. 18. Os recursos dos Fundos, provenientes da União, dos
Estados e do Distrito Federal, serão repassados automaticamente para
contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal
e dos Municípios, vinculadas ao respectivo Fundo, instituídas para esse
fim e mantidas na instituição financeira de que trata o art. 20 desta
Lei.
§ 1º Os repasses aos Fundos provenientes das participações a
que se refere o inciso II do caput do art. 158 e as alíneas a e b do
inciso I do caput e inciso II do caput do art. 159 da Constituição
Federal, bem como os repasses aos Fundos à conta das compensações
financeiras aos Estados, Distrito Federal e Municípios a que se refere a
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, constarão dos
orçamentos da União, dos Estados e do Distrito Federal e serão
creditados pela União em favor dos Governos Estaduais, do Distrito
Federal e dos Municípios nas contas específicas a que se refere este
artigo, respeitados os critérios e as finalidades estabelecidas nesta Lei,
observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de divulgação
adotados para o repasse do restante dessas transferências
constitucionais em favor desses governos.
§ 2º Os repasses aos Fundos provenientes dos impostos previstos
nos incisos I, II e III do caput do art. 155 combinados com os incisos
III e IV do caput do art. 158 da Constituição Federal constarão dos
orçamentos dos Governos Estaduais e do Distrito Federal e serão
depositados pelo estabelecimento oficial de crédito previsto no art. 4º
da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, no momento
em que a arrecadação estiver sendo realizada nas contas do Fundo
abertas na instituição financeira de que trata o caput deste artigo.
12
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VIII – as redes beneficiadas com a complementação-VAAE e
respectivos valores, nos termos do art. 14.
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§ 3º A instituição financeira de que trata o caput deste artigo, no
que se refere aos recursos dos impostos e participações mencionados
no § 2º deste artigo, creditará imediatamente as parcelas devidas ao
Governo Estadual, ao Distrito Federal e aos Municípios nas contas
específicas referidas neste artigo, observados os critérios e as
finalidades estabelecidas nesta Lei, procedendo à divulgação dos
valores creditados de forma similar e com a mesma periodicidade
utilizada pelos Estados em relação ao restante da transferência do
referido imposto.
§ 4º Os recursos dos Fundos provenientes da parcela do imposto
sobre produtos industrializados, de que trata o inciso II do caput do
art. 159 da Constituição Federal, serão creditados pela União em favor
dos Governos Estaduais e do Distrito Federal nas contas específicas,
segundo os critérios e respeitadas as finalidades estabelecidas nesta
Lei, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de
divulgação previstos na Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro
de 1989.
§ 5º Do montante dos recursos do imposto sobre produtos
industrializados de que trata o inciso II do caput do art. 159 da
Constituição Federal a parcela devida aos Municípios, na forma do
disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de
1989, será repassada pelo Governo Estadual ao respectivo Fundo e os
recursos serão creditados na conta específica a que se refere este
artigo, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de
divulgação do restante dessa transferência aos Municípios.
§ 6º A instituição financeira disponibilizará, permanentemente,
aos conselhos referidos nos incisos II, III e IV do § 1º do art. 30 desta
Lei os extratos bancários referentes à conta do fundo.
§ 7º Os recursos depositados na conta específica a que se refere
o caput deste artigo serão depositados pela União, Distrito Federal,
Estados e Municípios na forma prevista no § 5º do art. 69 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 19. Nos termos do § 4º do art. 211 da Constituição Federal,
os Estados e os Municípios poderão celebrar convênios para a
transferência de alunos, recursos humanos, materiais e encargos
financeiros, assim como de transporte escolar, acompanhados da
transferência imediata de recursos financeiros correspondentes ao
número de matrículas assumido pelo ente federado.
Art. 21. Os recursos disponibilizados aos Fundos pela União, pelos
Estados e pelo Distrito Federal deverão ser registrados de forma
detalhada a fim de evidenciar as respectivas transferências.
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Art. 22. Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis
nas contas específicas dos Fundos cuja perspectiva de utilização seja
superior a 15 (quinze) dias deverão ser aplicados em operações
financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos
da dívida pública, na instituição financeira responsável pela
movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de
compra.
Parágrafo único. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência
das aplicações previstas no caput deste artigo deverão ser utilizados
na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições
estabelecidas para utilização do valor principal do Fundo.
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Art. 23. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de
complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem
creditados, em ações consideradas como de manutenção e
desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme
disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 1º Observado o disposto no art. 27 e no § 2º deste artigo, os
recursos poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios
indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento
de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de
atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211
da Constituição Federal.
§ 2º A aplicação dos recursos referida no caput deste artigo
contemplará a ação redistributiva dos Estados, Distrito Federal e
Municípios em relação a suas escolas, nos termos do art. 211, § 6º, da
Constituição Federal.
§ 3º A autorização de que trata o § 1º não exime Estados e
Municípios de assegurar condições adequadas de funcionamento e
transparência no financiamento de cada uma das etapas, modalidades
e tipos de estabelecimento e de exercer ação redistributiva em relação
a suas escolas.
§ 4º Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos
Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos
termos do § 1º do art. 15 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º
(primeiro) trimestre do exercício imediatamente subsequente,
mediante abertura de crédito adicional.
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Art. 24. Excluídos os recursos de que trata art. 5º, inciso III,
proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais
totais dos Fundos referidos no art. 1º, será destinada ao pagamento,
em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da
educação básica em efetivo exercício.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo,
considera-se:
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais
da educação básica, em decorrência do efetivo exercício em cargo,
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de
servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso,
inclusive os encargos sociais incidentes;
II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos
termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das
atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo
associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária,
com o ente governamental que o remunera, não sendo
descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos
em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento
da relação jurídica existente.
Art. 25. Percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos
recursos da complementação-VAAT, previstos no art. 5º, inciso II,
serão aplicados, em cada rede de ensino beneficiada, em despesas de
capital.
Art. 26. Procedida a distribuição da complementação-VAAT às
redes de ensino, segundo art. 13, será destinada à educação infantil,
nos termos do Anexo a esta Lei, proporção de 50% (cinquenta por
cento) dos recursos globais a que se refere o art. 5º, inciso II.
Parágrafo único. Nos âmbitos de atuação prioritária, conforme
disposto no art. 25, § 1º, os recursos vinculados nos termos do caput
serão aplicados pelos Municípios, tendo como parâmetro indicador
para educação infantil, definido no Anexo desta Lei, que estabelecerá
percentuais mínimos de aplicação dos Municípios beneficiados com a
complementação-VAAT, de modo que se atinja a proporção
especificada no caput.
Art. 27. É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:
I - no financiamento das despesas não consideradas como de
manutenção e desenvolvimento do ensino na educação básica,
conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
II – para pagamento de aposentadorias e pensões, nos termos do
art. 212, § 7º, da Constituição Federal, inclusive para a cobertura de
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déficit financeiro ou déficit atuarial de regime próprio de previdência
social.
III - como garantia ou contrapartida de operações de crédito,
internas ou externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal
ou pelos Municípios que não se destinem ao financiamento de
projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção
e desenvolvimento do ensino para a educação básica.
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Art. 28. O acompanhamento e o controle social sobre a
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos, de
forma a assegurar condições adequadas de oferta por etapa,
modalidade e tipo de estabelecimento de ensino, serão exercidos,
junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos
especificamente para esse fim.
§ 1º Os conselhos serão criados por legislação específica, editada
no pertinente âmbito governamental, observados os seguintes
critérios de composição:
I - em âmbito federal, por no mínimo 16 (dezesseis) membros,
sendo:
a) até 4 (quatro) representantes do Ministério da Educação;
b) 1 (um) representante do Ministério da Economia;
c) 1 (um) representante do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;
d) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Educação;
e) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Secretários de
Estado da Educação - CONSED;
f) 1 (um) representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação - CNTE;
g) 1 (um) representante da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação - UNDIME;
h) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica
pública;
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i) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica
pública, um dos quais indicado pela União Brasileira de Estudantes
Secundaristas – UBES;
j) 2 (dois) representantes de organizações civis com reconhecida
atuação em defesa da educação pública, excluídas entidades religiosas
e partidos políticos, a serem indicadas pelo Fórum Nacional de
Educação a que se refere o art. 6º da Lei nº 13.005/2014;
II - em âmbito estadual, por no mínimo 13 (treze) membros,
sendo:
a) 3 (três) representantes do Poder Executivo estadual, dos quais
pelo menos 1 (um) do órgão estadual responsável pela educação
básica;
b) 2 (dois) representantes dos Poderes Executivos Municipais;
c) 1 (um) representante do Conselho Estadual de Educação;
d) 1 (um) representante da seccional da União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME;
e) 1 (um) representante da seccional da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação - CNTE;
f) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica
pública;
g) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica
pública, 1 (um) dos quais indicado pela entidade estadual de
estudantes secundaristas;
h) 1 (um) representante de organização civil com reconhecida
atuação em defesa da educação pública estadual, excluídas entidades
religiosas e partidos políticos, a ser indicada pelo Fórum Estadual de
Educação;
III - no Distrito Federal, por no mínimo 10 (dez) membros, sendo
a composição determinada pelo disposto no inciso II deste parágrafo,
excluídos os membros mencionados nas suas alíneas b e d;
IV - em âmbito municipal, por no mínimo 10 (dez) membros,
sendo:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos
quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou
órgão educacional equivalente;
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica
pública;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos
das escolas básicas públicas;
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e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica
pública;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica
pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes
secundaristas.
g) 1 (um) representante de organização civil com reconhecida
atuação em defesa da educação pública municipal, excluídas entidades
religiosas e partidos políticos, a ser indicada pelo Fórum Municipal de
Educação;
§ 2º Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos,
quando houver, 1 (um) representante do respectivo Conselho
Municipal de Educação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a
que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicados por
seus pares.
§ 3º Os membros dos conselhos previstos no caput deste artigo
serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos
conselheiros anteriores:
I - pelos dirigentes dos órgãos federais, estaduais, municipais e
do Distrito Federal e das entidades de classes organizadas, nos casos
das representações dessas instâncias;
II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e
estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de
âmbito nacional, estadual ou municipal, conforme o caso, em processo
eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares;
III - nos casos de representantes de professores e servidores,
pelas entidades sindicais da respectiva categoria.
§ 4º Indicados os conselheiros, na forma dos incisos I e II do § 3º
deste artigo, o Ministério da Educação designará os integrantes do
conselho previsto no inciso I do § 1º deste artigo, e o Poder Executivo
competente designará os integrantes dos conselhos previstos nos
incisos II, III e IV do § 1º deste artigo.
§ 5º São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o
caput deste artigo:
I - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro)
grau, do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Ministros
de Estado, do Governador e do Vice-Governador, do Prefeito e do
Vice-Prefeito, e dos Secretários Estaduais, Distritais ou Municipais;
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria
ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou
controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes
consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, desses profissionais;
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III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e
exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo
gestor dos recursos; ou
b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes
Executivos em que atuam os respectivos conselhos.
§ 6º O presidente dos conselhos previstos no caput deste artigo
será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de
ocupar a função os representantes do governo gestor dos recursos do
Fundo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 7º Os conselhos dos Fundos atuarão com autonomia, sem
vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e
serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus
membros.
§ 8º A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:
I - não será remunerada;
II - é considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre
informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas
atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou
deles receberem informações;
IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de
professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso
do mandato:
a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa
ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que
atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das
atividades do conselho;
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de
conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido
designado;
V - veda, quando os conselheiros forem representantes de
estudantes em atividades do conselho, no curso do mandato,
atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.
§ 9º Aos conselhos incumbe, ainda, supervisionar o censo escolar
anual, a elaboração da proposta orçamentária anual, a garantia
condições adequadas de oferta por etapa, modalidade e tipo de
estabelecimento de ensino, no âmbito de suas respectivas esferas
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governamentais de atuação, com o objetivo de concorrer para o
regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados
estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos
Fundos.
§ 10. Os conselhos dos Fundos não contarão com estrutura
administrativa própria, incumbindo à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios garantir infraestrutura e condições materiais
adequadas à execução plena das competências dos conselhos e
oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à
criação e composição dos respectivos conselhos.
§ 11. Os membros dos conselhos de acompanhamento e controle
terão mandato de, no máximo, 2 (dois) anos, permitida 1 (uma)
recondução por igual período.
§ 12. Na hipótese da inexistência de estudantes emancipados,
representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho
com direito a voz.
§ 13. Aos conselhos incumbe, também, acompanhar a aplicação
dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos
e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses
Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação
desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE.
§ 14. Incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, isoladamente ou em regime de colaboração, garantir
programas de apoio e formação aos conselheiros de que trata esta
Lei, assegurada a participação destes na definição dos conteúdos.
Art. 29. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais
mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à
conta dos Fundos assim como os referentes às despesas realizadas
ficarão permanentemente à disposição dos conselhos responsáveis,
bem como dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle
interno e externo, assim como das entidades legitimadas a que se
refere o § 1º do art. 35, e ser-lhes-á dada ampla publicidade, inclusive
por meio eletrônico.
Parágrafo único. Os conselhos referidos nos incisos II, III e IV do
§ 1º do art. 30 desta Lei poderão, sempre que julgarem conveniente:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle
interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e
dos demonstrativos gerenciais do Fundo;
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II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o
Secretário de Educação competente ou servidor equivalente para
prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das
despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se
em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos
referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e
serviços custeados com recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais
deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e
indicar instituição de lotação, respectivo nível, modalidade ou tipo de
estabelecimento a que estejam vinculados;
c) documentos referentes aos convênios com as instituições a que
se refere o art. 7º desta Lei;
d) outros documentos necessários ao desempenho de suas
funções;
IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas
instituições escolares com recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens
adquiridos com recursos do Fundo.
Art. 30. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do
disposto no art. 212 da Constituição Federal e do disposto nesta Lei,
especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos
Fundos, serão exercidos:
I - pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos
órgãos de controle interno no âmbito dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, junto aos respectivos entes governamentais sob suas
jurisdições;
III - pelo Tribunal de Contas da União, no que tange às
atribuições a cargo dos órgãos federais, especialmente em relação à
complementação da União.
Art. 31. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão
contas dos recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados
pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regulamentação
aplicável.
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Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com
parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao
Poder Executivo respectivo em até 30 (trinta) dias antes do
vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas
prevista no caput deste artigo.
Art. 32. O descumprimento do disposto no art. 212 da
Constituição Federal e do disposto nesta Lei sujeitará os Estados e o
Distrito Federal à intervenção da União, e os Municípios à intervenção
dos respectivos Estados a que pertencem, nos termos da alínea e do
inciso VII do caput do art. 34 e do inciso III do caput do art. 35 da
Constituição Federal.
Art. 33. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno
cumprimento desta Lei, compete ao Ministério Público dos Estados e
do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério Público Federal,
especialmente quanto às transferências de recursos federais.
§ 1º A legitimidade do Ministério Público prevista no caput deste
artigo não exclui a de terceiros para a propositura de ações a que se
referem o inciso LXXIII do caput do art. 5º e o § 1º do art. 129 da
Constituição Federal, sendo-lhes assegurado o acesso gratuito aos
documentos mencionados nos arts. 31 e 33 desta Lei.
§ 2º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios
Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados para a fiscalização
da aplicação dos recursos dos Fundos que receberem complementação
da União.
Art. 34. O Ministério da Educação atuará:
I - no apoio técnico relacionado aos procedimentos e critérios de
aplicação dos recursos dos Fundos, junto aos Estados, Distrito Federal
e Municípios e às instâncias responsáveis pelo acompanhamento,
fiscalização e controle interno e externo;
II - na capacitação dos membros dos conselhos;
III - na divulgação de orientações sobre a operacionalização do
Fundo e de dados sobre a previsão, a realização e a utilização dos
valores financeiros repassados, por meio de publicação e distribuição
de documentos informativos e em meio eletrônico de livre acesso
público;
IV - na realização de estudos técnicos com vistas na definição do
valor referencial anual por aluno que assegure padrão mínimo de
qualidade do ensino, consideradas as condições adequadas de oferta e
tendo como referência o Custo Aluno Qualidade (CAQ), conforme § 7º
do art. 211 da Constituição.
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CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Seção I
Disposições Transitórias
Art. 36. A complementação da União referida no art. 4º será
implementada progressivamente até alcançar a proporção estabelecida
no art. 5º, a partir do primeiro ano subsequente ao da vigência desta
Lei, nos seguintes valores mínimos:
I – 12% (doze por cento), no primeiro ano;
II – 15% (quinze por cento), no segundo ano;
III – 17% (dezessete por cento), no terceiro ano;
IV – 19% (dezenove por cento), no quarto ano;
V – 21% (vinte e um por cento), no quinto ano;
VI – 23% (vinte e três por cento), no sexto ano;
§ 1º A parcela da complementação de que trata o art. 5º, inciso
II, observará, no mínimo, os seguintes valores:
I – 2 (dois) pontos percentuais, no primeiro ano;
II – 5 (cinco) pontos percentuais, no segundo ano;
III – 6,25 (seis inteiros e vinte e cinco centésimos) pontos
percentuais, no terceiro ano;
IV – 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, no
quarto ano;
V – 9 (nove inteiros) pontos percentuais, no quinto ano;
23
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V - no monitoramento da aplicação dos recursos dos Fundos, por
meio de sistema de informações orçamentárias e financeiras e de
cooperação com os Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal;
VI - na realização de avaliações dos resultados da aplicação desta
Lei, com vistas na adoção de medidas operacionais e de natureza
político-educacional corretivas, devendo a primeira dessas medidas se
realizar em até 2 (dois) anos após a implantação do Fundo.
Art. 35. A partir da vigência dos Fundos, a cada 2 (dois) anos o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
- Inep procederá à avaliação dos efeitos redistributivos, da melhoria
dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento.
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VI – 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, no
sexto ano;
§ 2º A parcela da complementação de que trata o art. 5º, inciso
III, observará os seguintes valores:
I – 0,75 (setenta e cinco centésimos) ponto percentual, no
terceiro ano;
II – 1,5 (um inteiro e cinco décimos) pontos percentuais, no
quarto ano;
III – 2 (dois) pontos percentuais, no quinto ano;
IV – 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, no
sexto ano;
§ 3º No primeiro ano de vigência dos Fundos, os entes terão
prazo até 31 de janeiro de 2021 para disponibilizarem as informações
e dados contábeis, orçamentários e fiscais, de que trata o art. 13, §
4º, relativos ao exercício financeiro de 2019.
§ 4º Em decorrência do disposto no § 1º deste artigo, o
cronograma mensal de pagamentos a que se refere o art. 15, § 1º,
será ajustado pelo Tesouro Nacional, de modo que se cumpra o prazo
previsto para o pagamento integral da complementação-VAAT.
Art. 37. Os novos conselhos dos Fundos serão instituídos no prazo
de 60 (sessenta) dias contados da vigência dos Fundos.
Parágrafo único. Até que sejam instituídos os novos conselhos, no
prazo referido no caput, caberá aos conselhos existentes na data de
publicação desta Lei exercer as funções de acompanhamento e
controle previstas na legislação.
Art. 38. Nos termos do art. 60, § 2º, do ADCT e do art. 212-A, §
2º, da Constituição Federal, esta Lei será atualizada até 2022, para
que, a partir do exercício financeiros de 2023 constem desta
regulamentação:
I – condicionalidades de melhoria de gestão e indicadores de
atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das
desigualdades, para fins de distribuição da complementação-VAAE, de
que trata o art. 5º, inciso III;
II - diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno
entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de
estabelecimento de ensino, nos termos do art. 7º, tendo como
referência o Custo Aluno Qualidade (CAQ) inscrito no § 7º do art. 211
da Constituição;
III - diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno
relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de
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V – indicador para educação infantil, nos termos do art. 28.
§ 1º Até a atualização de que trata o caput serão atribuídos:
I – para as diferenças e ponderações de que trata o inciso II:
a) Creche em tempo integral:
a1) pública: 1,50; e
a2) conveniada: 1,10;
b) Creche em tempo parcial:
b1) pública: 1,20; e
b2) conveniada: 0,80;
c) pré-escola em tempo integral: 1,40;
d) pré-escola em tempo parcial: 1,10;
e) anos iniciais do ensino fundamental urbano: 1,00;
f) anos iniciais do ensino fundamental no campo: 1,50;
g) anos finais do ensino fundamental urbano: 1,10;
h) anos finais do ensino fundamental no campo: 1,50;
i) ensino fundamental em tempo integral: 1,30;
j) ensino médio urbano: 1,25;
k) ensino médio no campo: 1,50;
l) ensino médio em tempo integral: 1,30;
m) ensino médio articulado à educação profissional: 1,50;
n) educação especial: 1,50;
o) educação indígena e quilombola: 1,50;
p) educação de jovens e adultos com avaliação no processo:
1,20;
q) educação de jovens e adultos integrada à educação profissional
de nível médio, com avaliação no processo: 1,50;
r) formação técnica e profissional prevista no art. 36, inciso V, da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: 1,30.
25

*CD201552616000*

disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de
arrecadação tributária de cada ente federado, nos termos do art. 10;
IV - a incorporação do adicional Custo Aluno Qualidade (CAQ),
definido como o percentual de complementação suplementar da União
ao Fundeb, variável a cada ano, devido a cada rede pública de ensino
municipal, estadual ou distrital que não seja capaz de alcançar, com
recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino,
consideradas as complementações VAAF, VAAT e VAAE, o valor
mínimo nacional equivalente ao CAQ, na forma do Anexo desta Lei;
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II – para as diferenças e ponderações de que trata o inciso III:
valores unitários, nos termos especificados no Anexo a esta Lei;
III – para indicador de que trata o inciso IV: o número de
matrículas em educação infantil de cada rede municipal beneficiária da
complementação-VAAT.
§ 2º Para o ensino médio articulado à educação profissional, na
forma concomitante, nos termos dispostos no inciso II do art. 36-C da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pelo menos uma das
matrículas do estudante deverá ocorrer no ensino médio presencial em
instituição da rede pública, sendo a ponderação prevista no § 1º,
inciso I, alínea “m”, deste artigo, aplicada somente a essa matrícula.
§ 3º No caso de itinerário de formação técnica e profissional
desenvolvido em parceria com outras instituições de ensino, na forma
do disposto no § 8º do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, o estudante deverá estar matriculado no ensino médio
presencial em instituição da rede pública, sendo a ponderação prevista
no § 1º, inciso I, alínea “m”, deste artigo, aplicada somente a essa
matrícula.
§ 4º A definição das condicionalidades e dos indicadores referidos
no inciso I do caput levará em consideração os indicadores previstos
no art. 11, § 1º, incisos I e II da Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014, referentes aos sistema nacional de avaliação da educação
básica, além, dentre outras, das seguintes dimensões:
I - a disponibilidade de recursos vinculados à educação dos entes
federados;
II - a vigência de plano estadual ou municipal de educação
aprovado por lei;
III – a realização de busca ativa e a adoção de políticas de
combate à evasão;
IV – o exercício da ação redistributiva entre as escolas.
V – o progresso quanto à garantia de condições adequadas de
oferta;
VI – o estabelecimento de mecanismos complementares de
correção de desigualdades intrarredes de ensino e intramunicípios em
favor de escolas situadas em territórios de alta vulnerabilidade social e
em territórios indígenas ou quilombolas, ou com significativa matrícula
dessas populações;
VII – a implementação do art. 26-A da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), alterada pelas Lei nº 10.639/2003 e pela
Lei nº 11.645/2008, como mecanismos de enfrentamento do racismo
nas políticas educacionais;
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Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão assegurar no financiamento da educação básica, previsto no
art. 212 da Constituição Federal, a melhoria da qualidade do ensino,
de forma a garantir padrão mínimo de qualidade definido
nacionalmente.
§ 1º O padrão mínimo de qualidade de que tratam os §§ 1º e 7º
do art. 211 da Constituição será definido pelo Custo Aluno Qualidade
(CAQ) como expressão, para cada etapa, modalidade, duração da
jornada e tipo de estabelecimento de ensino, das condições adequadas
de oferta do ensino a serem asseguradas, em regime de colaboração,
por União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 2º. A forma de pactuação das condições adequadas de oferta
serão reguladas, no prazo de 1 (um) ano, na lei a que se refere o § 7º
do art. 211 da Constituição.
§ 3º. É assegurada a participação popular e da comunidade
educacional no processo de definição das condições adequadas de
oferta, referida no inciso I do § 1º deste artigo.
Art. 40. Na regulamentação a que se refere o art. 38, serão
estabelecidos
mecanismos complementares de correção de
desigualdades intrarredes de ensino e intramunicípios voltados a
assegurar recursos adicionais para escolas situadas em territórios de
alta vulnerabilidade social, e em territórios indígenas ou quilombolas,
ou com significativa matrícula dessas populações.
Parágrafo único. Entre os mecanismos a que refere este artigo
devem ser contemplados:
I - a previsão de complementação adicional CAQ específica para
as modalidades de educação indígena e quilombola, e para territórios
de alta vulnerabilidade social, a ser contemplada no mecanismo de
que tratam o inciso IV do art. 5º e o inciso II do § 1º art. 41 desta Lei.
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§ 5º Nos 8 (oito) primeiros anos de vigência desta Lei, os
percentual mínimo a que se refere o art. 25 deve ser aplicado
prioritariamente em despesas de capital voltadas a suprir as
demandas de expansão do atendimento público decorrentes da
transição de matrículas imposta nos incisos I e II do § 1º art. 7º;
§ 6º As ponderações dos valores adicionais relativos ao Custo
Aluno Qualidade, consideradas as diferenças de etapas, modalidades,
duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, serão
definidas na Lei a que se refere caput deste artigo.
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II a possibilidade de repasses adicionais às comunidades
quilombolas, conforme previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais
de Educação Quilombola, aprovadas na Resolução CNE/CEB nº
8/2012, e às comunidades indígenas, por meio dos Territórios
Etnoeducacionais criados no Decreto nº 6.861/2009, como forma de
fortalecer a integridade dos respectivos territórios em colaboração com
os diferentes municípios e estados em que se situam.
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Art. 41. Os Municípios poderão integrar, nos termos da legislação
local específica e desta Lei, o Conselho do Fundo ao Conselho
Municipal de Educação, instituindo câmara específica para o
acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a
transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, observado o
disposto no inciso IV do § 1º e nos §§ 2º, 3º, 4º e 5º do art. 30 desta
Lei.
§ 1º A câmara específica de acompanhamento e controle social
sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do
Fundeb terá competência deliberativa e terminativa.
§ 2º Aplicar-se-ão para a constituição dos Conselhos Municipais
de Educação as regras previstas no § 5º do art. 30 desta Lei.
Art. 42. A União desenvolverá e apoiará políticas de estímulo às
iniciativas de melhoria de qualidade do ensino, acesso e permanência
na escola, promovidas pelas unidades federadas, em especial aquelas
voltadas para a inclusão de crianças e adolescentes em situação de
risco social e com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação.
Parágrafo único. A União, os Estados e o Distrito Federal
desenvolverão, em regime de colaboração, programas de apoio ao
esforço para conclusão da educação básica dos alunos regularmente
matriculados no sistema público de educação:
I - que cumpram pena no sistema penitenciário, ainda que na
condição de presos provisórios;
II - aos quais tenham sido aplicadas medidas socioeducativas nos
termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
Art. 43. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
implantar Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da
educação básica, de modo a assegurar:
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Seção II
Disposições Finais

ANEXO
Cálculos e procedimentos para a distribuição de recursos do Fundeb
ANEXO
Cálculos e procedimentos para a
distribuição de recursos do
Fundeb

Distrito Federal, ponderadas pelos
fatores de diferenciação e indicadores
[1]:
n∅

fp ki
NP ki=
∑∅ N
fd ki fs ki j=1 j jki

1. Distribuição no âmbito dos
Fundos de cada Estado e do
Distrito Federal
a)
Cálculo
das
matrículas
ponderadas

Em que

i : Estado ou Distrito Federal [2];
k : rede de educação básica pública
do Distrito Federal, do Estado i e

NP ki : número de matrículas da

de seus Municípios [3];

rede de ensino k, no Estado i ou no
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I – a valorização real do piso salarial profissional nacional, como
vencimento inicial das carreiras;
II - a remuneração condigna dos profissionais na educação básica
da rede pública, com a equiparação de seus rendimentos médios ao
dos demais profissionais com escolaridade equivalente;
III - integração entre o trabalho individual e a proposta
pedagógica da escola, com implantação progressiva do cumprimento
da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar;
IV - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem;
V – licenças remuneradas e incentivos para qualificação
profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu;
VI – a consideração das especificidades socioculturais das escolas
do campo e das comunidades indígenas e quilombolas no provimento
de cargos efetivos para essas escolas.
Parágrafo único. Os Planos de Carreira deverão contemplar
capacitação profissional especialmente voltada à formação continuada
com vistas na melhoria da qualidade do ensino.
Art. 44. Fica revogada, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei
nº 11.494, 20 de junho de 2007, mantidos seus efeitos financeiros no
que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020.
Art. 45. Nos 2 (dois) primeiros anos de vigência do Fundeb, a
União alocará, além dos destinados à complementação ao Fundeb,
recursos orçamentários para a compensação emergencial dos efeitos
da pandemia Covid-19.
Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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F ki : valor transferido para a rede

de recursos vinculados à educação de
cada ente federado responsável pele
rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal [4];

de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Fi
Federal no âmbito do Fundo
[13]:

F ki =c ki F i

fp ki : indicador de utilização do

Em que

potencial de arrecadação tributária de
cada ente federado responsável pela
rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal [5];

F i : valor do Fundo do Estado i ou
no Distrito Federal [14]
c) Valores anuais
(VAAF) resultantes

fs ki : fator de diferenciação relativo

por

aluno

VAAF i : valor anual por aluno do

ao
nível
sócio
econômico
dos
estudantes matriculados na rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [6];

Estado i ou do Distrito Federal,
referenciado nos anos iniciais do
ensino
fundamental,
antes
da
complementação-VAAF [15] e

VAAF ki : valor anual por aluno da
rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal, referenciado nos anos
iniciais do ensino fundamental, antes
da complementação-VAAF [16]:

N jki : número de matrículas, na
rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal, em cada j etapa,
modalidade, duração de jornada e tipo
de estabelecimento de ensino [8] e

VAAF i=

Fi
F
¿ VAAF ki= ki
NP i
NP ki

VAAF ji : valor anual por aluno do

n∅ : número

de
etapas,
modalidades, durações de jornada e
tipos de estabelecimento de ensino
[9].

Estado i ou do Distrito Federal, em
cada j etapa, modalidade, duração de
jornada e tipo de estabelecimento de
ensino [17] e

NP i : número de matrículas do
Estado i, ponderadas pelos fatores de
diferenciação e demais indicadores
[10]:

VAAF jki : valor anual por aluno da
rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal, em cada j etapa,
modalidade, duração de jornada e tipo
de estabelecimento de ensino [18]:

ni + 1

NP i =∑ NP ki

VAAF ji =∅ j VAAF i ¿ VAAF jki =∅ j VAAF ki

k =1

2.
Distribuição
complementação da União

Em que

ni :

número de Municípios do
Estado i ou do Distrito Federal [11];

2.1 Complementação da
segundo parâmetro VAAF

b) Distribuição de recursos entre
as redes de ensino

da
União

a) Definição do valor anual
mínimo por aluno nacional (VAAFMIN)

c ki : coeficiente de distribuição de

recursos da rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal, no
âmbito do Fundo F i [12]:

CVF : valor da complementaçãoVAAF [19];
O cálculo para a distribuição dos
recursos da complementação-VAAF, é

NP ki
NP i
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∅ j : fator de diferenciação aplicável
em cada j etapa, modalidade, duração
de jornada e tipo de estabelecimento
de ensino [7];

c ki =
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(quatro)

CVF i : valor da complementação-

etapas

VAAF transferido para o Fundo do
Estado i ou do Distrito Federal [22]:

i) ordenação decrescente dos valores
anuais por aluno ( VAAF i ¿ obtidos
nos Fundos de cada Estado i e do
Distrito Federal;

CVF i=N P i ( VAAF MIN −VAAF i )

F ¿i : valor do Fundo do Estado i ou

do
Distrito
Federal,
após
complementação-VAAF [23]:

ii) complementação do último Fundo
até que seu valor anual por aluno se
iguale ao valor anual por aluno do
Fundo imediatamente superior;

a

¿

F i =F i +CVF i
CVF ki : valor da complementação-

iii) uma vez equalizados os valores
anuais
por
aluno
dos
Fundos,
conforme
operação
ii),
a
complementação
da
União
será
distribuída a esses 2 (dois) Fundos até
que seu valor anual por aluno se
iguale ao valor anual por aluno do
Fundo imediatamente superior;

VAAF transferido para a rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [24]:

CVF ki =c ki CV F i
F ¿ki : valor transferido para a rede

de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, após a complementaçãoVAAF [25]:

iv) as operações ii) e iii) são repetidas
tantas
vezes
quantas
forem
necessárias
até
que
a
complementação da União ( CVF )
tenha sido integralmente distribuída,
de forma que o valor anual mínimo
por
aluno
resulte
definido
VAAF
nacionalmente
(
em
MIN )
função dessa complementação;

¿

F ki =F ki +CVF ki
c) Resultado da equalização pelo
parâmetro VAAF
¿

VAAF i :

valor anual por aluno do
Estado i ou do Distrito Federal,
referenciado nos anos iniciais do
ensino
fundamental,
após
complementação-VAAF [26] e

VAAF MIN : valor anual mínimo por

VAAF ¿ki :

valor anual por aluno da
rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal, referenciado nos anos
iniciais do ensino fundamental, após a
complementação-VAAF[27]:

aluno
nacional,
decorrente
da
distribuição
da
complementaçãoVAAF, referenciado nos anos iniciais
do ensino fundamental [20]:
nVF

VAAF MIN =

EMP n.32/0

4

CVF + ∑ NP i VAAF i

VAAF ¿i =

i=1
nVF

∑ NPi

F ¿i
F¿
=VAAF ¿ki= ki
NP i
NP ki

Para os Fundos que
complementação-VAAF,

i =1

Em que

VAAF ¿i =VAAF ¿ki =¿

nVF : número de Fundos no âmbito

receberam

VAAF MIN

¿
ji

VAAF : valor anual por aluno do
Estado i ou do Distrito Federal, em
cada j etapa, modalidade, duração de
jornada e tipo de estabelecimento de
ensino, após a complementação-VAAF
[28] e

dos Estados e do Distrito Federal
beneficiados com a complementação
da União segundo parâmetro VAAF
[21];
b) Distribuição de recursos entre
as redes de ensino no âmbito de
cada Estado e do Distrito Federal

VAAF ¿jki :

valor anual por aluno da
rede de ensino k, no Estado i ou no

31
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¿

¿

¿

¿

VAAF ji =∅ j VAAF ji =VAAF jki =∅ j VAAF jki
2.2 Complementação da União
segundo parâmetro VAAT
a)
Cálculo
das
matrículas
ponderadas

NP ¿ki : número de matrículas da

rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal, ponderadas pelos
fatores de diferenciação e indicadores,
para fins de aplicação do critério VAAT
[30]:
¿

¿

NP ki=

n∅

fp ki
∑ ∅¿ N
f s¿ki j =1 j

jki

Em que
¿

fp ki :

indicador de utilização do
potencial de arrecadação tributária de
cada ente federado responsável pela
rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal, para aplicação do
critério VAAT [31];
¿

f s ki : fator de diferenciação relativo

ao
nível
sócio
econômico
dos
estudantes matriculados na rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, para aplicação do critério
VAAT [32];

∅¿j : fator de diferenciação aplicável

em cada j etapa, modalidade, duração
de jornada e tipo de estabelecimento
de ensino, para aplicação do critério
VAAT [33];
b) Cálculo do valor aluno ano total
(VAAT)

RT ki :

receitas e transferências
vinculadas à educação da rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [34]:

CSE ki : cota estadual ou municipal
da arrecadação do salário-educação
de que trata o §6º do art. 212 da
Constituição Federal, transferido para
a rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal [36];

PET ki :
vinculações
legais
à
educação, transferido para rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, de parcela da participação no
resultado
ou
da
compensação
financeira pela exploração de petróleo
e gás natural, de que trata a Lei nº
12.858, de 9 de setembro de 2013
[37];

FNDE ki : recursos transferidos pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, para rede de ensino k,
no Estado i ou no Distrito Federal, por
meio dos programas de distribuição
universal [38].
VAAT ki : valor anual total por aluno
na rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito
Federal,
após
complementação da União segundo
parâmetro VAAF [39]:
VAAT ki=

RT ki
¿
N P ki

c) Definição do valor aluno ano
total mínimo nacional (VAAT-MIN)

CVT : valor da complementaçãoVAAT [40];
O cálculo para a distribuição dos
recursos da complementação-VAAT, é
realizado em 4 (quatro) etapas
subsequentes:

i) ordenação decrescente dos valores
totais por aluno ( VAAT ki ¿
RT ki =CV F ki + MDE + CSE ki + PET ki + FNDEanuais
ki
obtidos em cada rede de ensino k, no
Em que
Estado i ou no Distrito Federal;
MDE ¿ki : receitas destinadas à
manutenção e desenvolvimento do
32
¿
ki

EMP n.32/0

ensino, decorrente da vinculação de
25% da receita líquida de impostos,
não integrantes dos Fundos, de
aplicação na rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal [35];
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Distrito Federal, em cada j etapa,
modalidade, duração de jornada e tipo
de estabelecimento de ensino, após a
complementação-VAAF[29]:
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¿

CVT ki= N P ki ( VAAT MIN −VAAT ki )
e) Resultados da equalização pelo
parâmetro VAAT

V AAT ¿ki : valor anual total por

aluno em cada rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal, após
complementação-VAAT [44]:
¿

V AAT ki =

VAAT ¿ki=¿

União

f) Destinação à educação infantil

CVT EIki : valor da complementaçãoVAAT, transferido para rede de ensino
k, no Estado i ou no Distrito Federal,
destinado à educação infantil [45]:

CVT )
¿

tenha sido integralmente distribuída,
de forma que o valor aluno ano total
resulte
definido
nacionalmente

VAAT
(¿¿ MIN ) em
¿

função

CVT EIki =c EIki 0,5CVT
Em que

c EIki : coeficiente de destinação de

dessa

recursos da complementação-VAAT,
da rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal, à educação infantil
[46].
2.3 Complementação da União
segundo evolução de indicadores
de equidade (VAAE)

complementação;

VAAT MIN : valor aluno ano total

nacional das redes de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal,
decorrente
da
distribuição
da
complementação-VAAT, referenciado
nos
anos
iniciais
do
ensino
fundamental [41]:

a) Distribuição de recursos entre
as redes de ensino

CVE : valor da complementaçãoVAAE [47];

nVT

VAAT MIN =

CVT + ∑ NP ¿ki VAAT ki
k=1
nVT

∑ NP
k =1

VAAT MIN

CVE ki : valor da complementaçãoVAAE, transferido para a rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [48]:

¿
ki

Em que

CVE ki =c Rki CVE

nVT : número de redes de ensino

beneficiadas com a complementaçãoVAAT [42];
d) Distribuição de recursos entre
as redes de ensino

Em que

c Rki : coeficiente de destinação de

recursos da complementação-VAAE,
da rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal, definido segundo
evolução
de
indicadores
de
atendimento
e
melhoria
da

CVT ki : valor da complementaçãoVAAT, transferido para rede de ensino
k, no Estado i ou no Distrito Federal,
beneficiada [43]:

33
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da

RT ki +CVT ki
¿
N P ki

Para as redes de ensino que
receberam complementação-VAAT,

iv) as operações ii) e iii) são repetidas
tantas
vezes
quantas
forem
necessárias
até
que
a
complementação

EMP n.32/0

ii) complementação da última rede de
ensino até que seu valor anual total
por aluno se iguale ao valor anual
total por aluno da rede de ensino
imediatamente superior;
iii) uma vez equalizados os valores
anuais totais por aluno das redes de
ensino, conforme operação ii), a
complementação
da
União
será
distribuída a essas 2 (duas) redes de
ensino até que seu valor anual total
por aluno se iguale ao valor anual
total por aluno da rede imediatamente
superior;
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das

25% da receita líquida de impostos,
não integrantes dos Fundos, de
aplicação na rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal [35];

b) Resultados da distribuição de
recursos por Equidade (VAAE)

CVF ki : valor da complementação-

VAAE ki : acréscimo no valor anual

EMP n.32/0

redução

VAAF transferido para a rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [24]: CVF ki =c ki CV F i

total por aluno em cada rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito
¿
Federal ( V AAT ki ¿ em decorrência
da complementação-VAAE [50]:

CVT ki : valor da complementaçãoVAAT, transferido para rede de ensino
k, no Estado i ou no Distrito Federal,
beneficiada
[43]:

CVE ki
VAAE ki =
¿
N P ki
¿∗¿
V AAT ¿ki : valor anual total por

¿

CVT ki= N P ki ( VAAT MIN −VAAT ki )

aluno em cada rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal, após
complementação-VAAE [51]:

CVE ki : valor da complementação-

VAAE, transferido para a rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [48]: CVE ki =c Rki CVE

¿
ki

¿∗¿=VAAT +VAAE ki
¿
VAAT ki
2.4. Complementação da União
adicional Custo Aluno Qualidade
(CAQ)

3. Indicadores e ponderadores
Até a atualização desta Lei, nos
termos do art. 40, será adotado valor
unitário para os seguintes indicadores
e ponderadores:

CVC ki : percentual variável a cada
ano, conforme apuração do valor
necessário, em cada rede pública de
ensino municipal, estadual ou distrital,
para
a
garantia
de
condições
adequadas de oferta inscritas no
Custo Aluno Qualidade inscrito no § 7º
do art. 211 da Constituição.

fd ki : indicador de disponibilidade
de recursos vinculados à educação de
cada ente federado responsável pele
rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal [4];

fp
CVC ki=CAQ ki – ( MDE¿ki +CVF +CVT ki +CVE ki ) ki : indicador de utilização do

potencial de arrecadação tributária de
cada ente federado responsável pela
rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal [5];

Em que:

CAQ ki : expressão, para cada etapa,

fs ki : fator de diferenciação relativo
ao
nível
sócio
econômico
dos
estudantes matriculados na rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [6];

modalidade, duração da jornada e tipo
de estabelecimento de ensino, das
condições adequadas de oferta a
serem asseguradas, em regime de
colaboração, por União, Estados,
Distrito
Federal
e
Municípios,
conforme § 2º do art. 41.

¿

fp ki :

indicador de utilização do
potencial de arrecadação tributária de
cada ente federado responsável pela
rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal, para aplicação do
critério VAAT [31];

¿

MDE ki :

receitas destinadas à
manutenção e desenvolvimento do
ensino, decorrente da vinculação de

34
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aprendizagem
com
desigualdades [49].
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ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, para aplicação do critério
VAAT [32].

f s ¿ki : fator de diferenciação relativo

ao
nível
sócio
econômico
dos
estudantes matriculados na rede de
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Para garantir e ampliar essas conquistas, em contraposição ao
relatório apresentado, e em linha com o PL nº 4519/2020,
apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues, trazemos esta Emenda
Substitutiva global, que, entre outros pontos:
1) Estabelece o Custo-Aluno Qualidade (CAQ) como referência
para o Fundeb, prevendo que sua regulamentação deve acontecer em
até um ano. Tal regulamentação definirá o Custo Aluno Qualidade
(CAQ) e o adicional CAQ, incorporado no artigo 40 do projeto. O
projeto já especifica alguns insumos indispensáveis no artigo 5º, §
1º: Número adequado de alunos por turma; valorização dos
profissionais da educação básica pública; biblioteca ou sala de leitura
com acervo; laboratórios de Ciências e de Informática; internet banda
larga; quadra poliesportiva coberta; acessibilidade; saneamento
básico; acesso a luz elétrica; acesso a água potável.
2) Corrige os fatores de ponderação já em 2021, a fim de
ajustar a distância entre o custo real e o repassado pelo Fundeb em
algumas modalidades e etapas (art. 40). Uma vez que o CAQ for
definido na regulamentação do Sistema Nacional de Educação, os
fatores de ponderação serão ajustados novamente.
3) Estabelece prazo de 8 anos para que os recursos do Fundeb
deixem de ser repassados a instituições privadas sem fins lucrativos e
35
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Após longa tramitação no Congresso Nacional, foi aprovada a
Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, o Novo
Fundeb, que passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2021. Ao longo
do processo, a bancada do PSOL postulou que o novo Fundeb deve ser
permanente, capaz de universalizar o direito à educação, valorizar as
educadoras e educadores, melhorar as condições de ensinoaprendizagem nas escolas públicas de educação básica, promover
justiça federativa e consagrar o princípio da exclusividade de aplicação
de recursos públicos em escolas públicas. A EC nº 108/20 representa,
sem dúvida, um avanço rumo à consecução desses objetivos.

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Justificativa

4) Reforça o controle social, ampliando os conselhos e excluindo
entidades religiosas e partidos políticos.
5) Institui o modelo de complementação VAAE, sublinhando o
critério de equidade, para ressaltar o objetivo equitativo do Fundo e
explicitando que a qualidade na educação não se restringe a
resultados obtidos em avaliações de larga escala.
6) Destaca elementos a serem implantados por meio dos Planos
de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica,
como: valorização real do piso salarial profissional nacional, com o
vencimento inicial das carreiras e licenças remuneradas; incentivos
para qualificação profissional; consideração das especificidades
socioculturais das escolas do campo e das comunidades indígenas e
quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas.
Detalha a vedação ao pagamento de aposentadorias e pensões com
recursos vinculados ao ensino a fim de dar maior segurança jurídica
aos gestores.
7) Prevê a inclusão de mecanismos complementares de correção
de desigualdades voltados a assegurar recursos adicionais para
escolas situadas em territórios de alta vulnerabilidade social, e em
territórios indígenas ou quilombolas, ou com significativa matrícula
dessas populações (art. 40, § 4º, 6).
8) Explicita que instituições que receberem recursos do Fundeb
deverão “respeitar, na oferta do ensino, o princípio da laicidade da
36
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conveniadas com o poder público. Esses repasses passam a ser,
portanto, excepcionais e serão progressivamente direcionados a
instituições públicas de ensino. Nesse intervalo de 8 anos, estão
autorizadas a receber o repasse excepcional as instituições que
oferecem educação infantil (alunos de 0 a 3 anos de idade),
atendimento educacional especializado na modalidade educação
especial e educação do campo oferecida em instituições reconhecidas
como centros familiares de formação por alternância. Exclui o custeio
de matrículas privadas conveniadas de pré-escola (alunos de 4 a 6
anos de idade). Entre as condições que tais instituições devem
cumprir, adiciona-se atenção à função pública, atender a
condicionalidades de gestão democrática e respeitar o princípio da
laicidade da educação pública (art. 7º).

EMP n.32/0
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educação pública (art. 7º, § 2º, VI) e que representantes de
instituições religiosas não poderão ser integrar os conselhos do novo
Fundo (art. 30, J).
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Pelo exposto, estamos certos de poder contar com o apoio dos
nobres pares.
Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2020.

Sâmia Bomfim
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Marcelo Freixo
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Áurea Carolina
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PSOL/MG
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Glauber Braga

PSOL/RJ

PSOL/RJ

Ivan Valente

Luiza Erundina

PSOL/SP
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Talíria Petrone
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Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação- FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição

Assinaram eletronicamente o documento CD201552616000, nesta ordem:
1 Dep. Sâmia Bomfim (PSOL/SP) - LÍDER do PSOL

*-(P_119782)

2 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
3 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
4 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(p_7204)

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Federal; e dá outras providências.
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Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação- FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

“Yº A complementação – VAAR será distribuída às redes públicas que, uma vez
cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem
evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem
com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação em
Educação Básica, em especial no enfrentamento das desigualdades raciais na educação.”
Justificativa
Antipedagógica por natureza, a remuneração por desempenho (cujos
indicadores seria difícil estabelecer, de modo uniforme, em todo o território nacional) é
criticada internacionalmente e tende a aprofundar as já gritantes desigualdades entre
escolas brasileiras: precisamos a todo custo evitar que redes públicas com maior
capacidade de arrecadação, e portanto maior capacidade de apresentar avanços em
avaliações de larga escala, sejam premiadas em detrimento das redes mais necessitadas
de recursos. Neste sentido, compartilhamos a preocupação e acolhemos a sugestão da
Fineduca:
“[...] diante de uma rede pública de educação básica de vultosas dimensões e de
grande complexidade, é muito difícil vislumbrar a definição de critérios e de
indicadores e a operacionalização de sistemas de registro que indicarão ́ melhoria`
e ́ evolução significativa`. Para a avaliação de resultados das redes públicas de
ensino, seria muito mais profícuo investir no fortalecimento das instâncias de
controle interno e externo dos poderes públicos e no controle social, instrumentos

*CD200920703800*

Insira-se, onde couber, o seguinte artigo:

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.
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já existentes e com potencial de atuação mais capilarizadas no território
nacional”.1
Acolhendo, ademais, inquietações expressas por diversas entidades
representativas do movimento negro brasileiro, e ciosos de preservar a razão de ser do
Fundeb – a redução das desigualdades na rede pública de educação básica, com
incremento do padrão de qualidade do ensino e aprendizado –, é que propomos esta
Emenda, certos de poder contar com o apoio dos nobres pares.
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Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2020.

Edmilson Rodrigues

Marcelo Freixo

PSOL/PA

PSOL/RJ

Fernanda Melchionna

Áurea Carolina

PSOL/RS

PSOL/MG

David Miranda

Glauber Braga

PSOL/RJ

PSOL/RJ

Ivan Valente

Luiza Erundina

1 https://fineduca.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Fineduca_Nota_Por-umFundeb-mais-justo_01.03.2020.pdf (acesso em 08/12/2020)
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Líder do PSOL

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Sâmia Bomfim

PSOL/SP
PSOL/SP
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Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação- FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição

Assinaram eletronicamente o documento CD200920703800, nesta ordem:
1 Dep. Sâmia Bomfim (PSOL/SP) - LÍDER do PSOL

*-(P_119782)

2 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
3 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
4 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(p_7204)

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Federal; e dá outras providências.
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PROJETO DE LEI Nº 4372/2020

EMENDA N.º
(Rogério Correia, Benedita da Silva, Valmir Assunção, Vicentinho, Paulão, Beto Faro,
Waldenor Pereira, Rosa Neide, Pedro Uczai, Alencar Santana, Zeca Dirceu e outros)

Estabelece o Valor Anual por Aluno Raça
(VAAR)
como
modalidade
de
complementação da União nos recursos do
FUNDEB, no intuito de garantir políticas
educacionais de redução à desigualdade
educacional racial.

Art. 1º - Fica modificada a redação dos artigos 5º e 6º, que passa a dispor:
“Art. 5º ........................................................................................................................
......................................................................................................................................
III - complementação-VAAR: 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais
nas redes públicas conforme indicadores a serem definidos que considerem o atributo
racial, aprendizagem, fluxo, nível socioeconômico e condições de oferta
educacional, visando atendimento e melhoria da aprendizagem da população negra
com redução das desigualdades educacionais de acesso, permanência, conclusão
com sucesso acadêmico.
Art. 6° .........................................................................................................................
......................................................................................................................................
III - valor anual por aluno raça (VAAR) decorrente da complementação-VAAR:
razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no art. 5º, inciso III,
e o número de alunos negros com defasagem de aprendizagem, matriculados em
redes de ensino com condições de oferta consideradas inadequadas, observadas as
diferenças e ponderações mencionadas nos arts. 7º e 10.”
Art. 2º - Fica acrescido o inciso IV no art. 10, com a seguinte redação:
“Art. 10. ......................................................................................................................
......................................................................................................................................
IV - aos indicadores de desigualdade educacional racial de cada rede estadual e
municipal.”
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Art. 3º - Fica modificado o art. 14, que passa a dispor com a seguinte redação:
“Art. 14. A complementação-VAAR será distribuída às redes públicas de ensino que
apresentarem os indicadores referidos no art. 5˚, inciso III.
§ 1º Os indicadores referidos no caput deste artigo observarão:
I - avanço na aprendizagem de estudantes negros de cada rede pública
estadual
e municipal nos exames do sistema nacional de avaliação da educação básica;
II - melhoria das condições de oferta educacional, em termos de insumos;
III - implementação de plano de carreira e salários de profissionais da educação da
rede estadual ou municipal;
§ 2º A metodologia de cálculo dos indicadores referidos no caput deste artigo
considerará obrigatoriamente:
I - o nível e o avanço, com maior peso para o avanço, dos resultados de aprendizagem
dos estudantes negros de cada rede pública estadual e municipal nos exames
nacionais anuais do sistema nacional de avaliação da educação básica,
II - as taxas de aprovação no ensino fundamental e médio em cada rede estadual e
municipal;
III - as taxas de atendimento escolar das crianças e jovens na educação básica
presencial em cada ente federado, de modo a captar, direta ou indiretamente, a
evasão no ensino fundamental e médio;
IV - o número de alunos por turma;
V - existência de rede de esgoto, luz, água encanada, acessibilidade, biblioteca,
laboratórios de ciências e informática, quadra de esportes, nas escolas das redes
estaduais e municipais;
VI - remuneração dos profissionais da educação.
§ 3º A medida de melhoria de aprendizagem, prevista no inciso I do § 2º, tomará
como parâmetro a escala de níveis de aprendizagem, definida pelo Inep, com relação
aos resultados dos estudantes nos exames nacionais, e considerará, em seu cálculo,
a proporção de estudantes negros cujos resultados de aprendizagem estejam em
níveis abaixo do nível adequado, bem como as condições de oferta de ensino
propiciada pelas redes estaduais ou municipais em que os estudantes frequentam.”
Art. 4º - Fica modificado o art. 40, que passa a dispor com a seguinte redação:
“Art. 40. ......................................................................................................................
......................................................................................................................................
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I - indicadores de redução de desigualdade educacional racial e de melhoria de
condições de oferta educacional, para fins de distribuição da complementaçãoVAAR, de que trata o art. 5º, inciso III;
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
IV - ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................
§ 4˚ A definição dos indicadores referidos no inciso I do caput levará em
consideração as dimensões previstas no art. 11, § 1˚, incisos I e II da Lei no 13.005,
de 25 de junho de 2014, além das demais seguintes dimensões:
I - número de alunos negros com defasagem de aprendizagem nas redes de ensino
estadual e municipal;
II - condições de oferta educacional das redes de ensino estadual e municipal;
III - nível socioeconômico;
IV - disponibilidade de recursos vinculados à educação dos entes federados;
V - a vigência de plano estadual ou municipal de educação aprovado por lei.”

JUSTIFICAÇÃO

O parágrafo 4˚ no art. 211 da Constituição da República, que regra juridicamente a
engenharia federativa educacional, inserido por meio da Emenda Constitucional nº 108/2020,
positiva o princípio da equidade na educação, reconhecendo, assim, a necessidade de se pensarem
estratégias de redução das desigualdades educacionais como elemento estruturante das políticas
públicas de educação.
O direito à educação no Brasil, conforme fartamente documentado pela literatura
especializada, sempre conviveu com várias ordens de desigualdades como acesso, permanência,
trajetória acadêmica dentro do sistema, bem como conclusão de etapas educacionais. 1
Cabe reconhecer, entretanto, que consideráveis avanços se deu nesta esfera, sobretudo
quando se considera a dimensão de acesso que, pelo menos no ensino fundamental, encontra-se

1 A esse respeito, ver OLIVEIRA, Romualdo Portela de and ARAUJO, Gilda Cardoso de. Qualidade do ensino: uma nova dimensão da luta pelo direito à
educação. Rev. Bras. Educ. [online]. 2005, n.28 [cited 2020-12-05], pp.5-23.
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praticamente universalizado. De igual modo, é possível observar uma melhoria no fluxo
educacional, alcançada por indução de políticas públicas.
Assim, se de um lado, é possível reconhecer significativo progresso; de outro, é imperioso
admitir a persistente desigualdade de aprendizagem e oportunidades educacionais recortada pelo
atributo racial e que tem como uma de razões explicativas o racismo estrutural do e no Estado
brasileiro, que repercute, desse modo, na sistemática exclusão dos negros das esferas sociais,
econômicas e, obviamente, educacionais.
Do ponto de vista educacional, pesquisas vêm apontando não apenas a discrepância
inaceitável de resultados de aprendizagem entre brancos e negros, na educação básica, mas
também, as chances de transição entre etapas educacionais tendem a se tornar menos factíveis
para os alunos negros, à medida que se vai caminhando para o topo do sistema, como o ingresso
na Universidade.
No ensino superior, em que pese a importância das políticas de ação afirmativa, o acesso
de alunos negros a cursos considerados imperiais como medicina e mesmo engenharias continua
sendo desproporcional em termos de matrículas daqueles autodeclarados brancos, explicada pela
alta nota de corte no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, no que se refere a esses cursos.
Em recente artigo publicado na mídia, os autores mostram, a partir de dados da Prova Brasil
de 2017, que existe uma distância de 24 pontos na escala do Sistema de Avaliação da Educação
Básica (SAEB) entre grupos estudantes brancos e autodeclarados pretos (a categoria negro foi
desagregada entre pardos e pretos) na média de matemática do 9˚ ano, o que corresponde a mais
de 3 anos de diferença de aprendizado. Já as chances de conclusão do ensino médio para alunos
negros são bem menores (22% aproximadamente, em 2010) do que para os brancos.2
Caminhando na mesma direção, estudo publicado sobre as oportunidades educacionais na
cidade de São Paulo concluiu que, ao se analisar grupos de estudantes definidos por nível
socioeconômico, raça e gênero, “as meninas brancas e pardas são os grupos com os maiores níveis
de aprendizagem, sempre próximos, embora com vantagem para as brancas. Os meninos brancos
e pardos vêm a seguir, também próximos e também com vantagem para os brancos. As meninas
pretas vêm logo após. Por fim, estão os meninos pretos, grupo mais penalizado, com as piores
oportunidades educacionais e para quem o aumento do nível socioeconômico está associado ao
menor aumento do nível de aprendizagem.” Os autores do trabalho ainda afirmam que:

2 Disponível em: https://jornalggn.com.br/artigos/o-novo-fundeb-e-a-questao-racial-por-zara-f-tripodi-eduardo-januario-e-rosenilton-s-de-oliveira/
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As meninas pretas só se beneficiariam de melhores oportunidades educacionais em
distritos mais equitativos, qualquer que seja o seu nível de aprendizagem. Nesses
contextos, para elas, os efeitos negativos da discriminação racial seriam relativamente
enfraquecidos, abrindo brechas para que características femininas valorizadas e
rentáveis no espaço escolar pudessem operar como trunfos, assegurando-lhes
melhores oportunidades educacionais e permitindo-lhes, em certas condições, nível
de aprendizagem superior ao dos meninos pardos. O abrandamento relativo da
restrição das oportunidades educacionais pela discriminação racial não ocorreria para
os meninos pretos, no entanto, que receberiam os piores juízos e as piores
oportunidades educacionais em qualquer contexto, inclusive nos distritos mais
equitativos.3

Vinculado ao debate educacional, ao se examinarem os rendimentos do trabalho, a
desigualdade persiste, uma vez que o prêmio educação e o retorno educacional tende a promover
mais indivíduos brancos que negros, diante das mesmas oportunidades. É nesta direção que Vaz
(2020) afirma que a redução do efeito diploma observado entre 1996 e 2014, pari passu à
expansão do sistema educacional no país, particularmente no nível superior de ensino, privilegiou
os brancos, uma vez que é possível observar uma “menor magnitude do retorno das credenciais
universitárias para os negros”.4
É de clareza solar que o enfrentamento da questão racial no Brasil, como já apontado por
Theodoro (2009), exige, necessariamente, que se reveja o caráter residual das ações
governamentais, em termos de recursos alocados para fazer face às desigualdades raciais postas;
que se construa um marco teórico-conceitual que balize as ações e programas governamentais e
que se atente à necessária distinção entre pobreza e questão racial, sob pena de se desconsiderar
a especificidade e a raiz do racismo e do problema racial no Brasil, como um todo.5
A constitucionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), e a positivação do princípio da
equidade na Carta Cidadã, é momento privilegiado para avançar na criação de mecanismos de
redistribuição de recursos públicos para a educação básica, tendo em vista a persistente
desigualdade educacional racial, traduzindo, assim, o princípio da equidade como princípio de
justiça social, como um princípio de diferença, como bem descrito por John Rawls, em “Uma
Teoria da Justiça”.
3 A este respeito, ver o trabalho “Desigualdades Educacionais em metrópoles: território, nível socioeconômico, raça e gênero”, de Érnica e Rodrigues (2020).
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/es/v41/1678-4626-es-41-e228514.pdf
4 VAZ, Daniela Verzola. Background familiar, retornos da educação e desigualdade racial no Brasil. Cad. Pesqui., São Paulo , v. 50, n. 177, p. 845864, Sept. 2020
5 A esse respeito, ver Theodoro, M. L. (2009). Exclusão ou inclusão precária? O negro na sociedade brasileira. Inclusão Social, 3(1). Recuperado de
http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1622
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Nesse sentido, a regulamentação do Fundeb, por meio do Projeto de Lei 4372/2020,
deve aprofundar, no seu modelo de financiamento educacional, os mecanismos de
valorização do atributo racial na divisão dos recursos. Assim, provocados pelo Movimento
Negro e pelos movimentos sociais, de modo mais amplo, solicitamos apoio para a
configuração e tradução do VAAR como um Valor Anual por Aluno Raça, garantindo a
políticas educacionais de redução à desigualdade educacional racial a destinação de 2,5%
do total de recursos oriundos da complementação da União.
O sistema social, como bem observou Rawls, “não se apresenta como uma ordem
imutável colocada além do controle dos homens e sim como um padrão da ação humana”.
Portanto, está nas mãos desta Casa a tarefa de construir um pacto social assentado no
princípio de que “ninguém obtenha vantagens ou prejuízos por conta do seu lugar arbitrário na
distribuição dos dons naturais, ao seu ponto de partida na sociedade, sem ter dado ou recebido
nada em troca, as vantagens compensatórias”.
Está, assim, nas mãos desta Casa a chance de mudar esse estado de coisas insuportável,
inaceitável e indefensável para uma República, que é a desigualdade educacional racial. De
mudar, portanto, a história no país.

Sala das Sessões, em

de dezembro 2020.

Deputado ROGÉRIO CORREIA
PT/MG

Deputada BENEDITA DA SILVA
PT/RJ

Deputado VALMIR ASSUNÇÃO
PT/BA

Deputado VICENTINHO
PT/SP

Deputado PAULÃO
PT/AL

Deputado BETO FARO
PT/PA

Deputado WALDENOR PEREIRA
PT/BA

Deputado ROSA NEIDE
PT/MT

Deputado PEDRO UCZAI
PT/SC

Deputado ALENCAR SANTANA
PT-SP

Deputado ZECA DIRCEU
PT/PR
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Ficam incluídos §§ 4º e 5º ao art. 43 do substitutivo ao Projeto de Lei
supracitado com a seguinte redação:

“Art. 43 (...)

(...)

§4º - Para a determinação do fator de ponderação relativo a disponibilidade de
recursos, a Lei deverá oferecer fatores diferenciados para as redes que
oferecerem aos seus alunos o ensino de novas tecnologias em sua grade
curricular.

§5º - Entende-se por novas tecnologias o ensino de programação, robótica e
outras modalidades voltados para desenvolvimento de games, aplicativos,
modelagem e animação, dentre outros estabelecidos em regulamento
específico pelo poder executivo.”

Documento eletrônico assinado por Clarissa Garotinho (PROS/RJ), através do ponto SDR_56294, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

EMENDA ADITIVA

Deputada CLARISSA GAROTINHO
PROS/RJ

1

*CD207527494600*

Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2020
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Assinaram eletronicamente o documento CD207527494600, nesta ordem:
1 Dep. Clarissa Garotinho (PROS/RJ)
2 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
3 Dep. Toninho Wandscheer (PROS/PR)
4 Dep. Margarete Coelho (PP/PI) - VICE-LÍDER do Bloco PL, PP, PSD,
SOLIDARIEDADE, AVANTE

Documento eletrônico assinado por Clarissa Garotinho (PROS/RJ), através do ponto SDR_56294, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

4372/2020 que regulamenta o Novo
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Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação- FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

“Yº A distribuição de recursos que compõem os Fundos, nos termos do art. 3o, no
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal e da complementação da União, conforme
art. 5º, dar-se-á em função do número de alunos matriculados nas respectivas redes de
educação básica pública presencial, observando-se as diferenças e ponderações quanto
ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de
estabelecimento de ensino, consideradas as respectivas especificidades e os insumos
necessários para a garantia de sua qualidade, tendo como referência o Custo Aluno
Qualidade (CAQ) inscrito no § 7º do art. 211 da Constituição.
§ 1º A ponderação entre diferentes etapas, modalidades, duração de jornada e tipos de
estabelecimento de ensino adotará como referência o fator 1 (um) para os anos iniciais
do ensino fundamental urbano.
§ 2º O direito à educação infantil será assegurado às crianças até o término do ano
letivo em que completarem 6 (seis) anos de idade.
§ 3º Admitir-se-á excepcionalmente, para efeito da distribuição dos recursos previstos
no caput do art. 212-A da Constituição Federal:
I - em relação às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos e conveniadas com o poder público, o cômputo das matrículas:
a) pelo prazo de 6 (seis) anos , na educação infantil oferecida em creches para crianças
de até três anos;

*CD200896954800*

Insira-se, onde couber, o seguinte artigo:

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.
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b) pelo prazo de 4 (quatro) anos, no atendimento educacional especializado
complementar ou suplementar, em classes especiais de escolas públicas regulares e em
escolas públicas especiais ou especializadas, quando oferecido por instituições
conveniadas com atuação exclusiva na modalidade educação especial, desde que
assegurada a matrícula dos respectivos estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na educação regular da rede
pública.
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c) pelo prazo de 4 (quatro) anos, na educação do campo oferecida em instituições
reconhecidas como centros familiares de formação por alternância, observado o
disposto em regulamento;

II - comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros em
educação na etapa ou modalidade previstas no § 3º deste artigo;
III - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica
ou confessional com atuação na etapa ou modalidade previstas nos § 3º deste artigo ou
ao poder público no caso do encerramento de suas atividades;
IV - atender a condicionalidades de gestão democrática e a padrões mínimos de
qualidade definidos pelo órgão normativo do sistema de ensino, inclusive,
obrigatoriamente, ter aprovados seus projetos pedagógicos;
V - ter Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de
Educação, na forma do regulamento;
VI – respeitar, na oferta do ensino, o princípio da laicidade da educação pública.
§ 5º Os recursos destinados às instituições de que trata o § 3º deste artigo somente
poderão ser destinados às categorias de despesa previstas no art. 70 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996.
§ 6º As informações relativas aos convênios firmados nos termos do § 3°, com a
especificação do número de alunos considerados e valores repassados, incluídos os
correspondentes a eventuais profissionais e bens materiais cedidos, serão declaradas
anualmente ao Ministério da Educação, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, no
âmbito do sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação, na forma do
regulamento.

*CD200896954800*

I - oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e
atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos;

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

§ 4º As instituições a que se referem o inciso I do § 3º deste artigo deverão obrigatória e
cumulativamente:
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Justificativa
A aprovação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, que reforça e
amplia o Fundeb, representou um grande avanço em direção à universalização do direito à
educação, à valorização das educadoras e educadores, à melhoria das condições de ensinoaprendizagem nas escolas públicas de educação básica, à promoção da justiça federativa e à
consagração do princípio da exclusividade de aplicação de recursos públicos em escolas
públicas.

EMP n.36/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 18:48 - PLEN
EMP 36 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2020.

Sâmia Bomfim
Líder do PSOL

*CD200896954800*

Eis por que solicitamos aos nobres pares a aprovação desta Emenda.

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Para que não haja recuos em relação a essas conquistas na regulamentação do Fundeb, é
de fundamental importância que sejam criados dispositivos para garantir a aplicação de recursos
públicos na rede pública de educação básica, tendo como referência o Custo Aluno Qualidade
(CAQ) inscrito no § 7º do art. 211 da Constituição. Além disso, cabe garantir o princípio da
laicidade da educação pública.

Marcelo Freixo

PSOL/PA

PSOL/RJ

Fernanda Melchionna

Áurea Carolina

PSOL/RS

PSOL/MG

David Miranda

Glauber Braga

PSOL/RJ

PSOL/RJ

Ivan Valente

Luiza Erundina

PSOL/SP

PSOL/SP

Talíria Petrone
PSOL/RJ

EMP n.36/0

Edmilson Rodrigues

*CD200896954800*

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade

Dezembro de 2020
Apresentação: 09/12/2020 18:48 - PLEN
EMP 36 => PL 4372/2020
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Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.
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Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação- FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição

Assinaram eletronicamente o documento CD200896954800, nesta ordem:
1 Dep. Sâmia Bomfim (PSOL/SP) - LÍDER do PSOL

*-(P_119782)

2 Dep. Perpétua Almeida (PCdoB/AC) - LÍDER do PCdoB
3 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
4 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
5 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(p_7204)

Chancela eletrônica do(a) Dep Sâmia Bomfim (PSOL/SP),
através do ponto P_119782, nos termos de delegação regulamentada no Ato ,
da Mesa n. 25 de 2015.

Federal; e dá outras providências.
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PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020
Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.
EMENDA DE PLENÁRIO

O caput do art. 20 do Substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº
4.372, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. Os recursos dos Fundos serão disponibilizados pelas unidades
transferidoras ao Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal, que
realizará a distribuição dos valores devidos aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios.” (NR)

JUSTIFICATIVA

A presente emenda objetiva incluir no Projeto de Lei a Caixa Econômica
Federal (CEF) como instituição financeira intermediária para a transferência
dos recursos do FUNDEB pelas unidades transferidoras (União, Estados e DF),
em relação às respectivas parcelas do Fundo

cuja arrecadação e

disponibilização para distribuição sejam de sua responsabilidade.
Não há razões para a CEF não figure como instituição financeira apta a
realizar a distribuição dos valores do FUNDEB devidos aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, uma vez que a atual legislação que regulamenta o
Fundo (Lei nº 11.494/2007, art. 16) já traz essa previsão.
Sala das Sessões, em ....... de dezembro de 2020
Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende
DEM/TO

EMP n.37/0

CAMARA DOS DEPUTADOS

*CD207894705100*

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 09:27 - PLEN
Documento eletrônico assinado por Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), através do ponto SDR_56067, e (ver rol anexo),
EMP 37 => PL 4372/2020
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Professora Dorinha Seabra Rezende)

Emenda ao PL 4372 - Emenda
Plenário - Inclusão da Caixa Econômica

Assinaram eletronicamente o documento CD207894705100, nesta ordem:
1 Dep. Professora Dorinha Seabra Reze (DEM/TO) - VICE-LÍDER do DEM
2 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
3 Dep. Bacelar (PODE/BA)
4 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
5 Dep. Waldenor Pereira (PT/BA)
6 Dep. Professora Rosa Neide (PT/MT)
7 Dep. Rogério Correia (PT/MG)
8 Dep. Patrus Ananias (PT/MG)
9 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
10 Dep. Léo Moraes (PODE/RO) - LÍDER do PODE
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(P_7397)

EMP n.37/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 09:27 - PLEN
Documento eletrônico assinado por Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), através do ponto SDR_56067, e (ver rol anexo),
EMP 37 => PL 4372/2020
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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-

Federal; e dá outras providências.

EMENDA Nº

Dá-se nova redação ao parágrafo 1º do artigo 7º e ao parágrafo 3º do artigo 8º
do projeto:
“Art. 7º .....................
§ 1º Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos previstos no
caput do art. 212-A da Constituição Federal:
I - em relação às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público, o cômputo das
matrículas:
a) na educação infantil oferecida em creches para crianças de até três
anos;
b) na educação do campo oferecida em instituições reconhecidas como
centros familiares de formação por alternância, observado o disposto em
regulamento;
c) das pré-escolas, até a universalização desta etapa de ensino, que
atendam às crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, observadas as
condições previstas nos incisos I a V do § 4º deste artigo, efetivadas,

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição

d) na educação especial, oferecida pelas instituições com atuação
exclusiva nessa modalidade para atendimento educacional especializado
no contraturno para estudantes matriculados na rede pública de
educação básica.
e) na educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no
art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no itinerário de

*CD200868517000*

conforme o censo escolar mais atualizado.
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formação técnica e profissional do ensino médio, previsto no inciso V do
art. 36 da referida Lei.”
II - em relação a instituições públicas de ensino, autarquias e fundações
públicas da administração indireta e aos serviços nacionais de
aprendizagem, conveniados ou em parceria com o Poder Público, o
cômputo das matrículas referentes à educação profissional técnica de

EMP n.38/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 10:04 - PLEN
EMP 38 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

nível médio articulada, prevista no art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de
técnica e profissional, previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei.

“Art. 8º .....................
§ 3º Para efeito da distribuição dos recursos dos Fundos, será admitida a
dupla matrícula dos estudantes:
I - da educação regular da rede pública que recebem atendimento
educacional especializado;
II – da educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista
no art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do itinerário
de formação técnica e profissional do ensino médio, previsto no inciso V
do art. 36 da referida Lei.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda inclui as matrículas de educação profissional técnica de nível médio articulada e no
itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio na distribuição dos recursos do
FUNDEB e permite parceria ou conveniamento dos serviços nacionais de aprendizagem, das
autarquias e fundações púbicas para oferta do itinerário de formação técnica e profissional do
ensino médio aos estudantes da rede pública. Além disso, viabiliza a dupla matrícula para o
ensino médio regular e a educação profissional técnica de nível médio no âmbito do FUNDEB.

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

dezembro de 1996, e da matrículas relativas ao itinerário de formação

prever fontes de recursos que garantam a oferta dos itinerários de formação técnica e
profissional, por meio de trajetórias de formação profissional que garantam a inserção
qualificada de jovens no mundo laboral.
A maioria dos países industrializados preocupa-se com a formação da mão-de-obra
especializada para o setor produtivo. Na média da OCDE, 50% dos jovens matriculados no
ensino médio fazem educação profissional. No Brasil, esse percentual não chega a 10%.

*CD200868517000*

Para que haja a efetiva implementação da reforma do ensino médio, torna-se imprescindível

Dezembro de 2020

Além disso, a taxa de desemprego dos jovens brasileiros, entre 18 a 24 anos de idade,
alcançou 27,1% no primeiro trimestre de 2020 (dados IBGE). A dificuldade de inserção dos
jovens no mercado de trabalho é precedida pela falta de uma qualificação profissional
adequada que os tornem aptos a acessar o mercado de trabalho, afastando-os de condições
precarizadas de trabalho.

EMP n.38/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 10:04 - PLEN
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A Lei do FUNDEB admite o conveniamento estritamente para a oferta de: (i) educação infantil

APAE’s).
Como vemos, o rol de instituições habilitadas ao conveniamento com o poder público é
taxativo, inexistindo a hipótese de conveniamento para a oferta de educação profissional.
Assim, há necessidade de adequar as regras de conveniamento para possibilitar que os
serviços nacionais de aprendizagem, instituições com resultados reconhecidos na formação
técnica e profissional, e outras instituições sem fins lucrativos possam ofertar o itinerário 5 do
ensino médio aos estudantes da rede pública.
Outro ponto associado à ampliação da oferta do ensino técnico profissional é o custo dessa
modalidade de ensino. A educação profissional é uma modalidade de ensino que carece de
investimentos constantes e mais caros. Com o advento das novas tecnologias e da indústria
4.0, torna-se imprescindível a capacitação periódica dos docentes e a atualização permanente
dos laboratórios, maquinários e ambientes educacionais.
Para manter o desenho curricular e os cursos sempre aderentes às demandas do mercado e
do setor produtivo, as instituições que ofertam educação profissional devem estar atentas às
tendências e trabalhando no sentido de criar condições para atender as demandas atuais e
futuras dos setores produtivos. Isso encarece e muito essa modalidade de ensino. Podemos
comprovar isso quando vemos o custo do aluno dos Institutos Federais que é cerca de três
vezes maior que o custo do aluno da educação básica.
A dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto na educação regular da rede pública,
quanto no atendimento educacional especializado. Atualmente, a dupla matrícula existe na
legislação que rege o FUNDEB apenas para a educação especial.
A dupla matrícula para atender à formação técnica e profissional no âmbito do ensino médio se
faz necessária para garantir a identidade dos processos formativos e subsidiar os recursos
necessários para esse atendimento.

*CD200868517000*

oferecida em instituições que atuem exclusivamente nessa modalidade (basicamente as

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

em creches, (ii) educação do campo com proposta por alternância e (iii) educação especial

de dezembro de 2020.

Deputada LUÍSA CANZIANI
PTB/PR

*CD200868517000*

Sala da Comissão,

EMP n.38/0

Apresentação: 10/12/2020 10:04 - PLEN
EMP 38 => PL 4372/2020
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Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD200868517000, nesta ordem:
1 Dep. Luisa Canziani (PTB/PR)
2 Dep. Pedro Lucas Fernandes (PTB/MA) - VICE-LÍDER do Bloco PSL, PTB, PROS *(P_5425)
3 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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Valorização dos Profissionais da Educação -

EMENDA Nº
Dá-se nova redação ao parágrafo 3º do artigo 8º do projeto:
“Art. 8º .....................
§ 3º Para efeito da distribuição dos recursos dos Fundos, será
admitida a dupla matrícula dos estudantes:
I - da educação regular da rede pública que recebem atendimento
educacional especializado;
II – da educação profissional técnica de nível médio articulada,
prevista no art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
do itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio,
previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei.

JUSTIFICAÇÃO
Para a distribuição de recursos dos Fundos, a Lei do FUNDEB (Lei n°
11.494/2007) prevê uma ponderação aplicável às diferentes etapas, modalidades e tipos
de estabelecimento da educação básica, a ser fixada anualmente entre 0,70 e 1,30.
O ensino médio técnico teve, desde o início da vigência do FUNDEB, fator de
ponderação máximo (1,30), inexistindo, portanto, espaço para ampliar a participação

*CD209544620600*

Constituição Federal; e dá outras providências.

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
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proporcional dessa etapa e modalidade da educação básica na repartição dos recursos do
FUNDEB.
A dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto na educação regular da
rede pública, quanto no atendimento educacional especializado. Atualmente, a dupla
matrícula existe na legislação que rege o FUNDEB apenas para a educação especial.
A dupla matrícula para atender à formação técnica e profissional no âmbito do
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ensino médio se faz necessária para garantir a identidade dos processos formativos e
A emenda apresentada viabiliza a dupla matrícula para o ensino médio regular e
a educação profissional técnica de nível médio no âmbito do FUNDEB.
A educação profissional é uma modalidade de ensino que carece de
investimentos constantes e mais caros. Com o advento das novas tecnologias e da
indústria 4.0, torna-se imprescindível a capacitação periódica dos docentes e a
atualização permanente dos laboratórios, maquinários e ambientes educacionais.
Para manter o desenho curricular e os cursos sempre aderentes às demandas do
mercado e do setor produtivo, as instituições que ofertam educação profissional devem
estar atentas às tendências e trabalhando no sentido de criar condições para atender as
demandas atuais e futuras dos setores produtivos. Isso encarece e muito essa
modalidade de ensino. Podemos comprovar isso quando vemos o custo do aluno dos
Institutos Federais que é cerca de três vezes maior que o custo do aluno da educação
básica.

de dezembro de 2020.

Deputada LUÍSA CANZIANI
PTB/PR

*CD209544620600*

Sala da Comissão,

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

subsidiar os recursos necessários para esse atendimento.
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Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD209544620600, nesta ordem:
1 Dep. Luisa Canziani (PTB/PR)
2 Dep. Pedro Lucas Fernandes (PTB/MA) - VICE-LÍDER do Bloco PSL, PTB, PROS *(P_5425)
3 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Educação Básica e de Valorização dos

PROJETO DE LEI Nº 4.372, DE 2020

Regulamenta

o

Fundo

de

Manutenção

e

EMP n.40/0

Dezembro de 2020
Apresentação: 10/12/2020 10:04 - PLEN
EMP 40 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

EMENDA Nº

Dá-se nova redação ao parágrafo 1º do artigo 7º do projeto:
“Art. 7º .....................
§ 1º Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos previstos
no caput do art. 212-A da Constituição Federal:
I - em relação às instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder
público, o cômputo das matrículas:
a) na educação infantil oferecida em creches para crianças de até
três anos;
b) na educação do campo oferecida em instituições reconhecidas
como centros familiares de formação por alternância, observado o

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

disposto em regulamento;
c) das pré-escolas, até a universalização desta etapa de ensino, que
atendam às crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, observadas as
condições previstas nos incisos I a V do § 4º deste artigo,
efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado.
d) na educação especial, oferecida pelas instituições com atuação
exclusiva

nessa

modalidade

para

atendimento

educacional

*CD207825270100*
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especializado no contraturno para estudantes matriculados na rede
pública de educação básica.
e) na educação profissional técnica de nível médio articulada,
prevista no art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
no itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio,
previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei.”

EMP n.40/0
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fundações públicas da administração indireta e aos serviços
nacionais de aprendizagem, conveniados ou em parceria com o
Poder Público, o cômputo das matrículas referentes à educação
profissional técnica de nível médio articulada, prevista no art. 36-C
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e da matrículas
relativas ao itinerário de formação técnica e profissional, previsto
no inciso V do art. 36 da referida Lei.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda inclui as matrículas de educação profissional técnica de nível médio
articulada e no itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio na
distribuição dos recursos do FUNDEB e permite parceria ou conveniamento dos
serviços nacionais de aprendizagem, das autarquias e fundações púbicas para oferta do
itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio aos estudantes da rede
pública.
Para que haja a efetiva implementação da reforma do ensino médio, torna-se
imprescindível prever fontes de recursos que garantam a oferta dos itinerários de

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

II - em relação a instituições públicas de ensino, autarquias e

garantam a inserção qualificada de jovens no mundo laboral.
A maioria dos países industrializados preocupa-se com a formação da mão-deobra especializada para o setor produtivo. Na média da OCDE, 50% dos jovens
matriculados no ensino médio fazem educação profissional. No Brasil, esse percentual
não chega a 10%.

*CD207825270100*

formação técnica e profissional, por meio de trajetórias de formação profissional que

Dezembro de 2020

Além disso, a taxa de desemprego dos jovens brasileiros, entre 18 a 24 anos de
idade, alcançou 27,1% no primeiro trimestre de 2020 (dados IBGE). A dificuldade de
inserção dos jovens no mercado de trabalho é precedida pela falta de uma qualificação
profissional adequada que os tornem aptos a acessar o mercado de trabalho, afastandoos de condições precarizadas de trabalho.
A Lei do FUNDEB admite o conveniamento estritamente para a oferta de: (i)

EMP n.40/0
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educação infantil em creches, (ii) educação do campo com proposta por alternância e

Como vemos, o rol de instituições habilitadas ao conveniamento com o poder
público é taxativo, inexistindo a hipótese de conveniamento para a oferta de educação
profissional.
Assim, há necessidade de adequar as regras de conveniamento para possibilitar
que os serviços nacionais de aprendizagem, instituições com resultados reconhecidos na
formação técnica e profissional, e outras instituições sem fins lucrativos possam ofertar
o itinerário 5 do ensino médio aos estudantes da rede pública.

Sala da Comissão,

de dezembro de 2020.

Deputada LUÍSA CANZIANI
PTB/PR

*CD207825270100*

modalidade (basicamente as APAE’s).

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

(iii) educação especial oferecida em instituições que atuem exclusivamente nessa
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Luisa Canziani)

Regulamenta o Fundo de

EMP n.40/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 10:04 - PLEN
EMP 40 => PL 4372/2020
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Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD207825270100, nesta ordem:
1 Dep. Luisa Canziani (PTB/PR)
2 Dep. Pedro Lucas Fernandes (PTB/MA) - VICE-LÍDER do Bloco PSL, PTB, PROS *(P_5425)
3 Dep. Arthur Lira (PP/AL) - LÍDER do Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE,
AVANTE
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Documento eletrônico assinado por Luisa Canziani (PTB/PR), através do ponto SDR_56454, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Educação Básica e de Valorização dos

PROJETO DE LEI N.º 4372, DE 2020
(Do Sr. Idilvan Alencar e outros)

Regulamenta
o
Fundo
de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A
da Constituição Federal, e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA N.º
Dê-se ao art. 26 do Substitutivo do Projeto de Lei n.º 4372/2020, a
seguinte redação:

“Art. 26 Excluídos os recursos de que trata art. 5º, inciso
III, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos
recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º,
será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino,
da remuneração dos profissionais da educação básica em
efetivo exercício, conforme referidos no inciso II deste
artigo,

reservando-se

porção

não

inferior

a

60%

(sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos
Fundos

referidos

no

art.

1º

ao

pagamento

dos

profissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício.

EMP n.41/0

Dezembro de 2020
Apresentação: 10/12/2020 11:46 - PLEN
EMP 41 => PL 4372/2020
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profissionais da educação básica, em decorrência do
efetivo

exercício

em

cargo,

emprego

ou

função,

integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores
do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso,
inclusive os encargos sociais incidentes;

*CD202924690900*

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos

Sexta-feira 11 709

II - profissionais da educação básica: aqueles definidos
nos termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e demais profissionais em efetivo
exercício nas áreas pedagógica, técnica, administrativa,
bem

como

aqueles

integrantes

de

equipes

multiprofissionais, com atuação nas redes escolares de

EMP n.41/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 11:46 - PLEN
EMP 41 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

educação básica vinculados a Secretaria de Educação;
das atividades dos profissionais referidos no inciso II
deste parágrafo associada à regular vinculação contratual,
temporária ou estatutária, com o ente governamental que
o remunera, não sendo descaracterizada por eventuais
afastamentos temporários previstos em lei, com ônus
para o empregador, que não impliquem
rompimento da relação jurídica existente.
IV - profissionais do magistério da educação: docentes,
profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao
exercício da docência: direção ou administração escolar,
planejamento,

inspeção,

supervisão,

orientação

educacional e coordenação pedagógica;” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A ampliação de 60% para 70% dos recursos destinados à remuneração
dos profissionais da educação é um avanço mais que bem vindo. No entanto, o

Documento eletrônico assinado por Idilvan Alencar (PDT/CE), através do ponto SDR_56095, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho

aos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.
Com a ampliação do percentual e também do escopo de profissionais
abrangidos, a política de valorização dos docentes, uma necessidade do país e
uma meta do Plano Nacional de Educação, pode ficar prejudicado.

*CD202924690900*

Fundeb que estava em vigor até esse ano, o percentual de 60% era destinado

Nesse sentido, sugerimos garantir que ao menos o atual aporte de 60%
seja preservado aos profissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício.

Conto com o apoio dos Nobres Pares a esta Emenda.

IDILVAN ALENCAR
Deputado Federal - PDT/CE

de dezembro de 2020.

*CD202924690900*

Sala das Sessões, em
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Idilvan Alencar)

Regulamenta o Fundo de

EMP n.41/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 11:46 - PLEN
EMP 41 => PL 4372/2020
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Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal, e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD202924690900, nesta ordem:
1 Dep. Idilvan Alencar (PDT/CE)
2 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
3 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
4 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB

*-(p_7693)

5 Dep. Perpétua Almeida (PCdoB/AC) - LÍDER do PCdoB

*-(p_7253)

6 Dep. Jhonatan de Jesus (REPUBLIC/RR) - LÍDER do REPUBLIC *-(P_5027)
7 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Documento eletrônico assinado por Idilvan Alencar (PDT/CE), através do ponto SDR_56095, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Ma n u t e n ç ã o e D e s e n v o lv im e n to d a

PL 4372/2020

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Federal;

e

dá

outras

providências

EMENDA DE PLENÁRIO N.º ____________

Dê-se ao inciso II do §3º, no Art. 8º do Substitutivo do Relator, a seguinte
redação:

“Art 8 º.....................................................................................................................
§3º ........................................................................................................

II - em relação a instituições públicas de ensino, autarquias e fundações públicas
da administração indireta e aos serviços nacionais de aprendizagem,
conveniados ou em parceria com o Poder Público Estadual e Federal, o cômputo
das matrículas referentes à educação profissional técnica de nível médio
articulada, prevista no art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
das matrículas relativas ao itinerário de formação técnica e profissional, previsto
no inciso V do art. 36 da referida Lei.

BIRA DO PINDARÉ (PSB/MA)
DEPUTADO FEDERAL

*CD205053049600*

Constituição

EMP n.42/0

Dezembro de 2020
Apresentação: 10/12/2020 13:05 - PLEN
EMP 42 => PL 4372/2020
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Documento eletrônico assinado por Bira do Pindaré (PSB/MA), através do ponto SDR_56071, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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O investimento em educação profissional é imprescindível para o aumento da
competitividade do país, para a retomada do crescimento da economia num ritmo mais
vigoroso e para a criação de melhores oportunidades de emprego
A qualificação técnica adequada se torna ainda mais importante no momento
em que uma série de adaptações são exigidas das empresas e dos trabalhadores, em
razão da constante revolução industrial.
Diante dos desafios que temos pela frente, é urgente o investimento em cursos
profissionalizantes em todos estados brasileiros, a fim de preparar jovens e adultos
para um mercado em profunda mutação tecnológica e de cultura organizacional.
A educação profissional deve ser vista como fator de desenvolvimento e
fortalecida como um investimento do país no futuro, e por isso entendemos
necessário a ampliação dos recursos para a educação profissional, de forma a
abranger a educação federal e estadual.
Por estas razões, solicitamos a aprovação da presente emenda.

*CD205053049600*

JUSTIFICATIVA
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Bira do Pindaré)

Dê-se ao inciso II do §3º, no Art.
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redação

Assinaram eletronicamente o documento CD205053049600, nesta ordem:
1 Dep. Bira do Pindaré (PSB/MA)
2 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
3 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
4 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
5 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(p_7693)

Documento eletrônico assinado por Bira do Pindaré (PSB/MA), através do ponto SDR_56071, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

8º do Substitutivo do Relator, a seguinte

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

O art. 14 do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 4372, de 2020, através
do Parecer Preliminar de Plenário n. 1 PLEN, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14. A complementação-VAAR será distribuída às redes públicas de
ensino que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos
indicadores referidos no art. 5º, inciso III.
§ 1º As condicionalidades referidas no caput deste artigo contemplarão:
I - gestão democrática do ensino público, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e da legislação dos sistemas de ensino;
II - valorização dos profissionais da educação básica pública, garantidos,
na forma da lei, planos de carreira e piso salarial, com ingresso exclusivamente
por concurso público de provas e títulos;
III - a substituição progressiva de profissionais da educação com
contratos temporários por profissionais da educação efetivos, com ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
III - a vigência de plano estadual, distrital ou municipal de educação
aprovado por lei e a consecução de suas metas;
IV - a realização de busca ativa e chamada pública com foco na
ampliação do atendimento educacional no âmbito da Educação Infantil em
creches e da Educação de Jovens e Adultos;
V - a adoção de políticas de combate à evasão escolar;
VI - a adoção de políticas de fortalecimento da educação do campo, da
educação indígena, da educação quilombola e da educação especial na
perspectiva da educação inclusiva;

*CD207233854500*
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§ 2º A metodologia de cálculo dos indicadores referidos no caput deste
artigo considerará obrigatoriamente:
I – o nível e o avanço, com maior peso para o avanço, dos resultados
médios dos estudantes de cada rede pública estadual e municipal nos exames
nacionais do sistema nacional de avaliação da educação básica, ponderados pela
taxa de participação nesses exames e por medida de equidade de aprendizagem;
II – as taxas de atendimento escolar das crianças e jovens na educação
básica presencial em cada ente federado, definido de modo a captar, direta ou
indiretamente, a demanda ativa por creche e a evasão escolar no ensino
fundamental e ensino médio;
III – as taxas de atendimento escolar no âmbito da Educação de Jovens e
Adultos.
§ 3º A medida de equidade de aprendizagem, prevista no inciso I do § 2º,
tomando como base a escala de níveis de aprendizagem, definida pelo Inep, com
relação aos resultados dos estudantes nos exames nacionais referidos no mesmo
dispositivo, considerará em seu cálculo, a proporção de estudantes cujos
resultados de aprendizagem estejam em níveis abaixo do nível adequado, com
maior peso para os estudantes com resultados mais distantes desse nível.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A complementação VAAR (2,5% da complementação da União ao Fundeb) será
distribuída, nos termos do art. 14, às redes públicas de ensino que cumprirem uma série
de condicionalidades e atingirem indicadores de desempenho.
Essas condicionalidades não podem derivar tão somente da ideologia da
meritocracia, de modo que propomos a incorporação de fatores fundamentais para
elevar a qualidade da educação básica pública, como a gestão democrática do ensino
público, valorização dos profissionais da educação básica pública, realização de busca
ativa e chamada pública com foco na ampliação do atendimento educacional no âmbito
da Educação Infantil em creches e da Educação de Jovens e Adultos, adoção de
políticas de fortalecimento da educação do campo, da educação indígena, da educação
quilombola e da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, dentre outras.
Dessa forma, a complementação VAAR não será tão somente um bônus por
resultados em avaliações, mas sim um mecanismo de indução da qualidade do ensino,
da valorização profissional e da gestão democrática.
Sala das sessões,
Deputado ENIO VERRI

*CD207233854500*

VII - o cumprimento da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, que torna
obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Infoleg - Autenticador

Emenda de Plenário a Projeto com Urgência
(Do Sr. Enio Verri)

Altera o PL 4.372/2020.
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1 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
2 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
3 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
4 Dep. Rejane Dias (PT/PI)
5 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(p_7204)

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Assinaram eletronicamente o documento CD207233854500, nesta ordem:

PL 4372/2020

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Federal;

e

dá

outras

providências

EMENDA DE PLENÁRIO N.º ____________

Dê-se ao inciso II do §3º, no Art. 7º do Substitutivo do Relator, a seguinte
redação:

“Art 7 º.....................................................................................................................
§3º ........................................................................................................

II - em relação a instituições públicas de ensino, autarquias e fundações públicas
da administração indireta e aos serviços nacionais de aprendizagem,
conveniados ou em parceria com o Poder Público Estadual e Federal, o cômputo
das matrículas referentes à educação profissional técnica de nível médio
articulada, prevista no art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
das matrículas relativas ao itinerário de formação técnica e profissional, previsto
no inciso V do art. 36 da referida Lei.

BIRA DO PINDARÉ (PSB/MA)
DEPUTADO FEDERAL

*CD201676660300*

Constituição

EMP n.44/0

Dezembro de 2020
Apresentação: 10/12/2020 16:05 - PLEN
EMP 44 => PL 4372/2020
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Documento eletrônico assinado por Bira do Pindaré (PSB/MA), através do ponto SDR_56071, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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O investimento em educação profissional é imprescindível para o aumento da
competitividade do país, para a retomada do crescimento da economia num ritmo mais
vigoroso e para a criação de melhores oportunidades de emprego
A qualificação técnica adequada se torna ainda mais importante no momento
em que uma série de adaptações são exigidas das empresas e dos trabalhadores, em
razão da constante revolução industrial.
Diante dos desafios que temos pela frente, é urgente o investimento em cursos
profissionalizantes em todos estados brasileiros, a fim de preparar jovens e adultos
para um mercado em profunda mutação tecnológica e de cultura organizacional.
A educação profissional deve ser vista como fator de desenvolvimento e
fortalecida como um investimento do país no futuro, e por isso entendemos
necessário a ampliação dos recursos para a educação profissional, de forma a
abranger a educação federal e estadual.
Por estas razões, solicitamos a aprovação da presente emenda.

*CD201676660300*

JUSTIFICATIVA

EMP n.44/0
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redação:

Assinaram eletronicamente o documento CD201676660300, nesta ordem:
1 Dep. Bira do Pindaré (PSB/MA)
2 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) - LÍDER do PSB
3 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE) - LÍDER do PDT
4 Dep. Enio Verri (PT/PR) - LÍDER do PT
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

*-(p_7693)

Documento eletrônico assinado por Bira do Pindaré (PSB/MA), através do ponto SDR_56071, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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PARECER ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO PL PL
Nº 4372, DE 2020

PEP n.1/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 16:47 - PLEN
PEP 1 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

I - RELATÓRIO
Durante a discussão da matéria, foram apresentadas 44
Emendas de Plenário.

Neto veda a aplicação de recursos do Fundeb em fundos de previdência ou na
contribuição patronal ou contribuição previdenciária suplementar relativa aos
servidores públicos.
A Emenda nº 2, apresentada pelo nobre Deputado Emanuel
Pinheiro Neto, prevê que, sem prejuízo do disposto na Lei nº 9.452/1997, serão
disponibilizados pelos poderes executivos de todas esferas federativas, nos
seus sites de internet, dados acerca do recebimento e aplicações dos recursos
do FUNDEB.

A Emenda nº 3, de lavra do nobre Deputado Emanuel Pinheiro
Neto, estabelece que os recursos do Fundeb, transferidos automaticamente
para contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e
dos Municípios, vinculadas ao respectivo Fundo, serão nelas executados,
vedada a transferência para outras contas.

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

A Emenda nº 1, de lavra do nobre Deputado Emanuel Pinheiro

Pinheiro Neto, propõe mecanismos de fortalecimento do Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE).
A Emenda nº 5, apresentada pelos nobres Deputados Joice
Hasselmann, Bozzella, Cezinha de Madureira e outros, admite, para efeito de
captação dos recursos do Fundeb, o cômputo das matrículas das instituições
1

*CD201777014300*

A Emenda nº 4, de autoria do nobre Deputado Emanuel

Dezembro de 2020

privadas comunitárias, confessionais ou filantrópicas ( FCCs ) sem fins
lucrativos e conveniadas com o poder público que atuem na educação básica –
da educação infantil ao ensino médio.
A Emenda nº 6, de lavra do nobre Deputado Tiago Mitraud:
- inclui no conceito de profissionais da educação, os

PEP n.1/0
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terceirizados e os de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos conveniadas com o Poder Público;
- em relação ao conceito de efetivo exercício, suprime a
expressão “ associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária,

A Emenda nº 7, de lavra do nobre Deputado Eduardo
Barbosa :- acrescenta alínea f ao art. 7º,§ 3º, I, para efeito de distribuição dos
recursos, o cômputo das matrículas no contraturno, como complementação da
jornada escolar de estudantes matriculados na rede pública, para ofertade
educação básica em tempo integral;
- prevê a ponderação para essa categoria no exercício de 2021
(0,30)

A Emenda nº 8, de lavra do nobre Deputado Eduardo Barbosa
prevê que sejam computadas, para efeito de distribuição dos recursos do
Fundeb, as matrículas:
- decorrentes do resultado da avaliação biopsicossocial, a partir
da qual a instituição responsável pela matrícula discutirá com a respectiva

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

com o ente governamental que o remunera”.

em que pode ser necessária a educação especial substitutiva;
- de aluno que esteja em escola especializada ou em escola
comum, em programas de educação ao longo da vida.
A Emenda nº 9, de lavra do nobre Deputado Eduardo Barbosa
propõe suprimir a expressão “ na área da educação” do §2º do art. 7º do Pl.
2

*CD201777014300*

família a modalidade educacional mais adequada para o perfil do aluno, caso

Sexta-feira 11 725

referente a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, na forma
do regulamento.
A Emenda nº 10, de lavra da nobre Deputada Soraya Santos
propõe, em relação ao Cômputo de matrículas, que sejam admitidos os
referentes ao ensino fundamental e no ensino médio regulares, limitadas a 10%
(dez por cento) do total de vagas ofertadas pelo ente federado em cada uma

PEP n.1/0
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dessas etapas de ensino.
A Emenda nº 11, de lavra do nobre Deputado Ted Conti
pretende alterar dispositivos da LDB – arts. 70 e 71 - de forma a converter de
alimentação e despesas com aquisição de gêneros alimentícios a serem
utilizados na merenda escolar.
A Emenda nº 12, de lavra do nobre Deputado Enio Verri
acrescenta dois parágrafos ao art. 25 do parecer preliminar, referentes à função
redistributiva e equiparação das condições de oferta do ensino nas escolas
públicas
A Emenda nº 13, de lavra do nobre Deputado Enio Verri altera a
redação do art. 8º do parecer preliminar, com a previsão de que os profissionai
cedidos as FCCs não serão considerados como em efetivo exercício na
educação básica pública.
A Emenda nº 14, de lavra do nobre Deputado Enio Verri prevê
que o Poder Público fica obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua
rede de creche na localidade onde se admitir cômputo de matrículas de
instituições FCCs.

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

não admitidas para admitidas as despesas com programas suplementares de

diapositivo, onde couber, segundo o qual o Custo Aluno Qualidade – CAQ, a ser
instituído via lei complementar, no âmbito do Sistema Nacional de Educação,
nos termos do § 7º do art. 211 da Constituição Federal, deve contribuir para o
cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação.
A Emenda nº 16, de lavra do nobre Deputado Enio Verri
estabelece que a complementação-VAAR será distribuída às redes públicas de
3
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A Emenda nº 15, de lavra do nobre Deputado Enio Verri inclui
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ensino conforme condicionalidades a serem definidas em lei ordinária
específica, a ser aprovada e regulamentada até o segundo ano subsequente ao
da vigência da lei regulamentadora do Fundeb.
A Emenda nº 17, de lavra do nobre Deputado Enio Verri altera o
art. 26, referente às definições de remuneração, profissionais da educação
básica e efetivo exercício.
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A Emenda nº 18, de lavra do nobre Deputado Enio Verri prevê
que o poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de dezembro de
2021, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação
Federal, considerando-se até a aprovação da nova lei, vigentes os dispositivos
da Lei 11.738/2008, que aprovou o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica.
A Emenda nº 19, de lavra da nobre Deputada Perpétua Almeida
propõe acrescentar, no art. 7º do parecer preliminar, a expressão “tendo como
referência o Custo Aluno Qualidade – CAQ inscrito no § 7º do art. 211 da
Constituição”.
A Emenda nº 20, de lavra da nobre Deputado Perpétua Almeida
prevê que o Poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de dezembro
de 2021, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica considerando-se, até que seja aprovada, o vigente
o disposto na Lei nº 11.738/2008.
A Emenda nº 21, de lavra do nobre Deputado Túlio Gadêlha
altera a redação dos arts. 7º e 8º, referentes ao cômputo de matrículas.
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básica pública, conforme dispõe o inciso VIII do art. 206 da Constituição

prevê que s estabelecimentos de ensino que receberem recursos dos Fundos
deverão comprovar o cumprimento da Lei nº 10.639/2003, referente à
obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira".
A Emenda nº 23, de lavra da nobre Deputada Renata Abreu
propõe que, para fins do disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, são consideradas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino
4
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A Emenda nº 22, de lavra do nobre Deputado Bira do Pindaré
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para a educação básica pública também a aquisição e instalação de câmeras
nas unidades de ensino da educação básica.
A Emenda nº 24, de lavra do nobre Deputado Bacelar altera a
redação de dispositivos do parecer preliminar, de forma a, segundo sua
justificação, prever a complementação de 2,5% com base no Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica compreendendo atendimento, aprendizagem
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e equidade.
A Emenda nº 25, de lavra do nobre Deputado Bacelar prevê
complementação adicional Custo Aluno Qualidade (CAQ) e indicadores de
adequadas de oferta.
A Emenda nº 26, de lavra do nobre Deputado Bacelar denomina
complementação-VAAE, a referente a 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos
percentuais nas redes públicas que, uma vez cumpridas condicionalidades de
melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a
serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das
desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação
básica, em especial, no enfrentamento das desigualdades raciais na educação.
A Emenda nº 27, de lavra do nobre Deputado Bacelar propõe
substituir, em todo o texto do Projeto de Lei nº 4327, de 2020, a sigla “VAAR”
pela sigla “VAAE”, fazendo-se os ajustes redacionais porventura necessários.

A Emenda nº 28, de lavra do nobre Deputado Bacelar prevê
novas ponderações, mais elevadas que as atuais para algumas categorias, até

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
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atendimento que devem contemplar a garantia progressiva de condições

A Emenda nº 29, de lavra da nobre Deputada Renata Abreu,
prevê que, para fins do disposto no art. 70 da LDB são consideradas ações de
manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública
também a aquisição e instalação de câmeras nas unidades de ensino da
educação básica.
5
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que se dê a atualização da lei até 2022.
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A Emenda nº 30, de lavra do nobre Deputado Marcelo Aro,
prevê que percentual mínimo de 10% (dez por cento) dos recursos da
complementação-VAAT, serão aplicados para capacitação e contratação de
profissionais voltados para inclusão de alunos com necessidades educacionais
especiais.
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A Emenda nº 31, de lavra do nobre Deputado Evair Vieira de
Melo, prevê que a

complementação da União observará o cronograma da

programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos
serem realizados até o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses de,
no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e
cinco por cento) até 31 de dezembro de cada ano e de 100% (cem por cento)
até 30 de abril, do exercício imediatamente subsequente.
A Emenda nº 32, de lavra da nobre Deputada Sâmia Bomfim é
uma emenda substitutivo global.
A Emenda nº 33, de lavra da nobre Deputada Sâmia Bomfim
propõe que a complementação – VAAR seja distribuída às redes públicas que,
uma vez cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei,
alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e
melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do
Sistema Nacional de Avaliação em Educação Básica, em especial no
enfrentamento das desigualdades raciais na educação.
A Emenda nº 34, de lavra do nobre Deputado Rogério Correia e
outros, estabelece a Estabelece o Valor Anual por Aluno Raça (VAAR) como

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
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mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a

A Emenda nº 35, de lavra da nobre Deputada Clarissa
Garotinho, propõe que, para a determinação do fator de ponderação relativo a
disponibilidade de recursos, a Lei deverá oferecer fatores diferenciados para as
redes que oferecerem aos seus alunos o ensino de novas tecnologias em sua
grade curricular.
6
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modalidade de complementação da União nos recursos do FUNDEB.
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A Emenda nº 36, de lavra do nobre Deputado Sâmia Bomfim
estabelece prazos para a admissão do cômputo das matrículas das instituições
FCCs.
A Emenda nº 37, de lavra do nobre Deputado Professora
Dorinha Seabra Rezende prevê que a instituição bancária operadora do Fundeb
possas ser, também, a Caixa Econômica Federal, além do Banco do Brasil.
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A Emenda nº 38, de lavra do nobre Deputado Luisa Canziani
inclui as matrículas de educação profissional técnica de nível médio articulada e
no itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio na distribuição
nacionais de aprendizagem, das autarquias e fundações púbicas para oferta do
itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio aos estudantes da
rede pública., prevê a dupla matrícula para educandos :
- da educação regular da rede pública que recebem
atendimento educacional especializado;
– da educação profissional técnica de nível médio articulada,
prevista no art. 36-C da LDB, e do itinerário de formação técnica e profissional
do ensino médio, previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei.
A Emenda nº 39, de lavra do nobre Deputado Luisa Canziani
estabelece que, para efeito da distribuição dos recursos dos Fundos, será
admitida a dupla matrícula dos estudantes:
- da educação regular da rede pública que recebem
atendimento educacional especializado;
– da educação profissional técnica de nível médio articulada,

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
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dos recursos do FUNDEB e permite parceria ou conveniamento dos serviços

de formação técnica e profissional do ensino médio, previsto no inciso V do art.
36 da referida Lei.
A Emenda nº 40, de lavra do nobre Deputado Luisa Canziani
inclui as matrículas de educação profissional técnica de nível médio articulada e
no itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio na distribuição
7
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prevista no art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do itinerário
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dos recursos do FUNDEB e permite parceria ou conveniamento dos serviços
nacionais de aprendizagem, das autarquias e fundações púbicas para oferta do
itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio aos estudantes da
rede pública.
A Emenda nº 41, de lavra do nobre Deputado Idilvan Alencar
propõe garantir que ao menos o atual aporte de 60% seja preservado aos
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profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.
A Emenda nº 42, de lavra do nobre Deputado Bira do Pindaré
refere-se à dupla matrícula em relação a instituições públicas de ensino,
nacionais de aprendizagem, conveniados ou em parceria com o Poder Público
Estadual e Federal, o cômputo das matrículas referentes à educação
profissional técnica de nível médio articulada, prevista no art. 36-C da LDB, e
das matrículas relativas ao itinerário de formação técnica e profissional
A Emenda nº 43, de lavra do nobre Deputado Enio Verri propõe
o detalhamento de itens referentes à complementação VAAR.
A Emenda nº 44, de lavra do nobre Deputado

Bira

do

Pindaré inclui, entre as matrículas admitidas para o cômputo, para efeito de
distribuição dos recursos do Fundeb, as referentes a instituições públicas de
ensino, autarquias e fundações públicas da administração indireta e aos
serviços nacionais de aprendizagem, conveniados ou em parceria com o Poder
Público Estadual e Federal, o cômputo das matrículas referentes à educação
profissional técnica de nível médio articulada, prevista no art. 36-C da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e das matrículas relativas ao itinerário de
formação técnica e profissional, previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei.
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As emendas 23 a 28 não foram admitidas.
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Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Educação, somos
pela aprovação das Emendas de Plenário números 2, 3, 8, 19 e 37 na forma da
Subemenda Substitutiva Global em anexo, e pela rejeição das demais.
No âmbito da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, somos pela aprovação das Emendas de Plenário números 2, 3
19 e 37, na forma da Subemenda Substitutiva Global apresentada pela
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Comissão de Educação, e pela rejeição das demais.
Na Comissão de Finanças e Tributação, somos pela não
implicação financeira ou orçamentária em aumento ou diminuição da receita e
da despesa pública, não cabendo pronunciamento quanto à adequação

Emenda nº 32, por não atenderem ao disposto no art. 114 da LDO/2020, no art.
17 da LRF e no art. 113 do ADCT.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as
Emendas de Plenário e da Subemenda Substitutiva Global apresentada pela
Comissão de Educação.

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI N.
PROJETO DE LEI Nº 4372, DE 2020

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição
Federal;
e
dá
outras
providências.
9
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como pela incompatibilidade e inadequação orçamentária e financeira da
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil, nos termos do
art.212-A da Constituição Federal.
Parágrafo único. A instituição dos Fundos previstos no caput deste artigo e a
aplicação de seus recursos não isentam os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios da obrigatoriedade da aplicação na manutenção e no
desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212 da Constituição
Federal e no inciso VI do caput e parágrafo único do art. 10 e no inciso V do
caput do art. 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de:
I - pelo menos 5% (cinco por cento) do montante dos impostos e transferências
que compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se referem os incisos I a X
do caput e o § 1º do art. 3º desta Lei, de modo que os recursos previstos no art.
3º desta Lei somados aos referidos neste inciso garantam a aplicação do
mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) desses impostos e transferências em
favor da manutenção e desenvolvimento do ensino;
II - pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos e
transferências;
Art. 2º Os Fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da
educação básica pública e à valorização dos profissionais em educação,
incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto nesta Lei.
10
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O Congresso Nacional decreta:
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CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO FINANCEIRA
Seção I
Das Fontes de Receita dos Fundos
Art. 3º Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são
compostos por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:
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III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto no inciso III
do caput do art. 155 combinado com o inciso III do caput do art. 158 da
Constituição Federal;
IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do
art. 154 da Constituição Federal prevista no inciso II do caput do art. 157 da
Constituição Federal;
V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial
rural, relativamente a imóveis situados nos Municípios, prevista no inciso II do
caput do art. 158 da Constituição Federal;
VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e prevista na
alínea “a” do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema
Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao
Fundo de Participação dos Municípios - FPM e prevista na alínea “b” do inciso I
do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional
de que trata a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VIII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no inciso II
do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 61, de
26 de dezembro de 1989;
IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste
artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes;
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II - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de
comunicação previsto no inciso II do caput do art. 155 combinado com o inciso
IV do caput do art. 158 da Constituição Federal;
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I - imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou
direitos previsto no inciso I do caput do art. 155 da Constituição Federal;
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§ 1º Inclui-se ainda na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do
caput deste artigo, o adicional na alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS de que trata o §1º do art. 82 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2º Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no § 1º deste
artigo, os Fundos contarão com a complementação da União, nos termos da
Seção II deste Capítulo.
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Seção II
Da Complementação da União

§ 2º É vedada a utilização dos recursos oriundos da arrecadação da
contribuição social do salário-educação a que se refere o § 5º do art. 212 da
Constituição Federal na complementação da União aos Fundos.
§ 3º A União poderá utilizar, no máximo, 30% (trinta por cento) do valor de
complementação ao Fundeb previsto no caput para cumprimento da aplicação
mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 212
da Constituição Federal.
§ 4º O não-cumprimento do disposto neste artigo importará em crime de
responsabilidade da autoridade competente.
Art. 5º A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e
três por cento) do total de recursos a que se refere o art. 3º, nas seguintes
modalidades:
I - complementação-VAAF: 10 (dez) pontos percentuais no âmbito de cada
Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno (VAAF), nos
termos do art. 6º, inciso I, alínea “a”, não alcançar o mínimo definido
nacionalmente;
II - complementação-VAAT: no mínimo, 10,5 (dez inteiros e cinco décimos)
pontos percentuais, em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou
distrital, sempre que o valor anual total por aluno (VAAT), nos termos do art. 6º,
inciso II, alínea “a”, não alcançar o mínimo definido nacionalmente;
III - complementação-VAAR: 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos
percentuais nas redes públicas que, uma vez cumpridas condicionalidades de
melhoria de gestão, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de
atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos
termos do sistema nacional de avaliação da educação básica, conforme
disposto no art. 14.o
12
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§ 1º A complementação da União destina-se exclusivamente a assegurar
recursos financeiros aos Fundos, aplicando-se o disposto no caput do art. 160
da Constituição Federal.
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Art. 4º A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o art. 3º,
conforme disposto nesta Lei.
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Parágrafo único. A complementação da União, nas modalidades especificadas,
a ser distribuída em determinado exercício financeiro, será calculada
considerando-se as receitas totais dos Fundos desse mesmo exercício.
CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
Seção I
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Das Definições
Art. 6º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se, na forma do seu Anexo:

b) decorrente da distribuição de recursos de que trata a complementação-VAAF:
razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no art. 3º e no
art. 5º, inciso I, e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de
ensino, nos termos do art. 8º.
II – valor anual total por aluno (VAAT):
a) apurado após distribuição da complementação-VAAF e antes da distribuição
da complementação- VAAT: razão entre os recursos recebidos relativos às
receitas definidas no art. 3º e no art. 5º, inciso I, acrescidas das disponibilidades
elencadas no art. 13, § 3º, e o número de alunos matriculados nas respectivas
redes de ensino, nos termos do art. 8º.
b) decorrente da distribuição de recursos após complementação-VAAT: razão
entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no art. 3º e no art. 5º,
incisos I e II, acrescidas das disponibilidades elencadas no art. 13, § 3º, e o
número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do
art. 8º.
III – valor anual por aluno (VAAR) decorrente da complementação-VAAR: razão
entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no inciso III do caput
do art. 5º e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino,
nos termos do art. 8º.
Seção II
Das Matrículas e Ponderações
Art. 7º A distribuição de recursos que compõem os Fundos, nos termos do art.
3º, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal e da complementação da
União, conforme art. 5º, dar-se-á, na forma do Anexo desta Lei, em função do
número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica
13
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a) decorrente da distribuição de recursos que compõem os Fundos, no âmbito
de cada Estado e do Distrito Federal: razão entre os recursos recebidos
relativos às receitas definidas no art. 3º e o número de alunos matriculados nas
respectivas redes de ensino, nos termos do art. 8º.
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pública presencial, observando-se as diferenças e ponderações quanto ao valor
anual por aluno (VAAF, VAAT ou VAAR) entre etapas, modalidades, duração da
jornada e tipos de estabelecimento de ensino, consideradas as respectivas
especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade,
bem como o disposto no art. 10.
§ 1º A ponderação entre diferentes etapas, modalidades, duração de jornada e
tipos de estabelecimento de ensino adotará como referência o fator 1 (um) para
os anos iniciais do ensino fundamental urbano.
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§ 2º O direito à educação infantil será assegurado às crianças até o término do
ano letivo em que completarem 6 (seis) anos de idade.

a) na educação infantil oferecida em creches para crianças de até três anos;
b) na educação do campo oferecida em instituições reconhecidas como centros
familiares de formação por alternância, observado o disposto em regulamento;
c) das pré-escolas, até a universalização desta etapa de ensino, que atendam
às crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, observadas as condições previstas
nos incisos I a V do § 4º deste artigo, efetivadas, conforme o censo escolar mais
atualizado.
d) na educação especial, oferecida, nos termos do § 3º do art. 58 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, pelas instituições com atuação exclusiva
nessa modalidade para atendimento educacional especializado no contraturno
para estudantes matriculados na rede pública de educação básica e para
atendimento integral a estudante com deficiência grave, constatada em
avaliação biopsicossocial, periodicamente realizada por equipe multiprofissional
e interdisciplinar, nos termos da lei 13.146, de 6 de julho de 2015, visando,
sempre que possível, a integração do estudante na rede regular de ensino.
II - em relação a instituições públicas de ensino, autarquias e fundações
públicas da administração indireta, conveniados ou em parceria com a
administração estadual direta, o cômputo das matrículas referentes à educação
profissional técnica de nível médio articulada, prevista no art. 36-C da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e das matrículas relativas ao itinerário de
formação técnica e profissional, previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei.
§ 4º As instituições a que se refere o inciso I do § 3º deste artigo deverão
obrigatória e cumulativamente:
I - oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e
atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos.
II - comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros em
educação na etapa ou modalidade previstas no § 3º deste artigo;
14
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I - em relação às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos conveniadas com o poder público, o cômputo das matrículas:
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§ 3º Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos previstos no caput do
art. 212-A da Constituição Federal:
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III - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária,
filantrópica ou confessional com atuação na etapa ou modalidade previstas no §
3º deste artigo ou ao poder público no caso do encerramento de suas
atividades;
IV - atender a padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão normativo do
sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, ter aprovados seus projetos
pedagógicos;

PEP n.1/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 16:47 - PLEN
PEP 1 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

V - ter Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de
Educação, na forma do regulamento.

Art. 8º Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta Lei, serão
consideradas exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, conforme os
dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep,
observadas as diferenças e ponderações mencionadas no arts. 7º e 10.
§ 1º Os recursos serão distribuídos ao Distrito Federal e aos Estados e seus
Municípios, considerando-se exclusivamente as matrículas nos respectivos
âmbitos de atuação prioritária, conforme os §§ 2º e 3º do art. 211 da
Constituição Federal, observado o disposto no § 1º do art. 25 desta Lei.
§ 2º Serão consideradas, para a educação especial, as matrículas na rede
regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais de escolas
regulares, e em escolas especiais ou especializadas, observado o disposto na
alínea “d” do § 3º do art. 7º.
§ 3º Para efeito da distribuição dos recursos dos Fundos, será admitida a dupla
matrícula dos estudantes:
I - da educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional
especializado;
II – da educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no art.
36-C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do itinerário de formação
técnica e profissional do ensino médio, previsto no inciso V do art. 36 da referida
Lei.
§ 4º Os profissionais do magistério da educação básica da rede pública de
ensino cedidos para as instituições a que se referem o § 3º do art. 7º desta Lei
15
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§ 6º As informações relativas aos convênios firmados nos termos do § 3°, com a
especificação do número de alunos considerados e valores repassados,
incluídos os correspondentes a eventuais profissionais e bens materiais cedidos,
serão declaradas anualmente ao Ministério da Educação, pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios, no âmbito do sistema de informações sobre orçamentos
públicos em educação, na forma do regulamento.
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§ 5º Os recursos destinados às instituições de que trata o § 3º deste artigo
somente poderão ser destinados às categorias de despesa previstas no art. 70
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, no prazo de 30
(trinta) dias da publicação dos dados do censo escolar no Diário Oficial da
União, apresentar recursos para retificação dos dados publicados.
§ 6º Para a educação profissional técnica de nível médio articulada, na forma
concomitante, prevista no inciso II do art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e para o itinerário de formação técnica e profissional do
ensino médio, previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei, desenvolvidos em
convênio ou parceria com as instituições relacionadas no inciso II do § 3º do
art. 7º, o estudante deverá estar matriculado no ensino médio presencial em
instituição da rede pública estadual e na instituição conveniada ou celebrante de
parceria, sendo a ponderação prevista no caput do art. 7º aplicada às duas
matrículas.
Art. 9º As diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno entre
etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino,
bem como as relativas ao art. 10, utilizadas na complementação-VAAR e na
complementação-VAAT, nos termos do Anexo desta Lei, poderão ter valores
distintos daquelas aplicadas na distribuição intraestadual e na complementaçãoVAAF.
Parágrafo único. As diferenças e ponderações entre etapas, modalidades,
duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, nos termos do art. 7º,
aplicáveis à distribuição de recursos da complementação-VAAT, deverão
priorizar a educação infantil.
Art. 10. Além do disposto no art. 7º, a distribuição de recursos dar-se-á, na
forma do Anexo desta Lei, em função do número de alunos matriculados nas
respectivas redes de educação básica pública presencial, observando-se as
diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno (VAAF e VAAT)
relativas:
I - ao nível socioeconômico dos educandos;
II - aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação de
cada ente federado;
III – aos indicadores de utilização do potencial de arrecadação tributária de cada
ente federado.
§ 1º Os indicadores de que trata o inciso I serão calculados:
I – em relação ao nível socioeconômico dos educandos, conforme dados
apurados e atualizados pelo Inep, observado o disposto no art. 18, inciso III.
II – em relação à disponibilidade de recursos, com base no valor anual total por
aluno (VAAT), apurado nos termos do arts. 13 e 15, inciso II.
III – em relação a utilização do potencial de arrecadação tributária, com base
nas características sociodemográficas e econômicas, dentre outras.
16
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serão considerados como em efetivo exercício na educação básica pública para
fins do disposto no art. 26 desta Lei.
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§ 2º O indicador de utilização do potencial de arrecadação tributária terá como
finalidade incentivar que entes federados se esforcem para arrecadar
adequadamente os tributos de sua competência.
Seção III
Da Distribuição Intraestadual
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§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo importará em crime de
responsabilidade da autoridade competente, nos termos do inciso IX do art. 212A da Constituição.
Seção IV
Da Distribuição da Complementação da União
Art. 12. A complementação-VAAF será distribuída tendo como parâmetro o valor
anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) definido nacionalmente, na forma do Anexo
desta Lei.
§ 1º O valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) constitui-se em valor de
referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, observadas
as diferenças e ponderações de que tratam os arts. 7º e 10, e será determinado
contabilmente a partir da distribuição de que trata o art. 11 e em função do
montante destinado à complementação-VAAF, nos termos do art. 5º, inciso I.
§ 2º Definidos os Fundos beneficiados, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, com a complementação-VAAF, os recursos serão distribuídos entre o
governo estadual e os seus Municípios segundo a mesma proporção obtida no
art. 11, de modo a resultar no valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN).
Art. 13. A complementação-VAAT será distribuída tendo como parâmetro o valor
anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN), definido nacionalmente, na forma do
Anexo desta Lei.
§ 1º O valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN) constitui-se em valor de
referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, observadas
as diferenças e ponderações de que tratam os arts. 7º e 10, e será determinado
contabilmente a partir da distribuição de que tratam os arts. 11 e 12,
consideradas as demais receitas e transferências vinculadas à educação, nos
termos do § 3º, e em função do montante destinado à complementação-VAAT,
nos termos do art. 5º, inciso II.
17
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§ 1º A distribuição de que trata o caput resultará no valor anual por aluno
(VAAF) no âmbito de cada Fundo, anteriormente à complementação-VAAF, nos
termos do art. 6º, inciso I, alínea “a”.
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Art. 11. A distribuição de recursos que compõem os Fundos, nos termos do art.
3º, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, dar-se-á, na forma do Anexo
desta Lei, entre o governo estadual e os seus Municípios, na proporção do
número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica
pública presencial, nos termos do art. 8º.
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§ 2º Os recursos serão distribuídos às redes de ensino, de modo a resultar no
valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN).
§ 3º O cálculo do valor anual total por aluno (VAAT) das redes de ensino deverá
considerar, além do resultado da distribuição de que tratam os arts. 11 e 12, as
seguintes receitas e disponibilidades:
I - 5% (cinco por cento) do montante dos impostos e transferências que
compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se refere o art. 3º desta Lei,
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II - 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos e transferências, nos
termos do art. 212, caput, da Constituição Federal;

V - transferências decorrentes dos programas de distribuição universal geridos
pelo Ministério da Educação.
§ 4º Somente são habilitados a receber a complementação-VAAT os entes que
disponibilizarem as informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, nos
termos do art. 163-A da Constituição Federal e do art, 38 desta lei.
§ 5º Para fins de apuração dos valores descritos no inciso II do art. 15, serão
consideradas as informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, de que
trata o §4º deste artigo, que forem encaminhadas pelos entes até o dia 30 de
abril do exercício posterior ao exercício a que se referem os dados enviados.
§ 6º Os programas a serem considerados na distribuição, nos termos do inciso V
deste artigo, serão definidos em regulamento.
Art. 14. A complementação-VAAR será distribuída às redes públicas de ensino
que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores
referidos no art. 5º, inciso III.
§ 1º As condicionalidades referidas no caput deste artigo contemplarão:
I - provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios
técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a
participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente
em avaliação de mérito e desempenho.
II - participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos estudantes de cada
ano escolar periodicamente avaliado em cada rede de ensino por meio dos
exames nacionais do sistema nacional de avaliação da educação básica;
III - redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais
medidas nos exames nacionais do sistema nacional de avaliação da educação
básica.
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IV –parcela da participação pela exploração de petróleo e gás natural vinculada
à educação, nos termos da legislação federal.
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III - cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário-educação de que
trata o §6º do art. 212 da Constituição Federal;
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IV - regime de colaboração estado-município formalizado na legislação estadual
e em execução, nos termos do disposto no inciso II do parágrafo único do art.
158 da Constituição Federal e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 108, de
2020;
V - referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular,
aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino;
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II – as taxas de aprovação no ensino fundamental e médio em cada rede
estadual e municipal;
III – as taxas de atendimento escolar das crianças e jovens na educação básica
presencial em cada ente federado, definido de modo a captar, direta ou
indiretamente, a evasão no ensino fundamental e médio.
§ 3º A medida de equidade de aprendizagem, prevista no inciso I do § 2º,
tomando como base a escala de níveis de aprendizagem, definida pelo Inep,
com relação aos resultados dos estudantes nos exames nacionais referidos no
mesmo dispositivo, considerará em seu cálculo a proporção de estudantes cujos
resultados de aprendizagem estejam em níveis abaixo do nível adequado, com
maior peso para os estudantes com resultados mais distantes desse nível, e as
desigualdades de resultados nos diferentes grupos de nível socioeconômico e
de raça e dos estudantes com deficiência em cada rede pública.
Art. 15. A distribuição da complementação da União, em determinado exercício
financeiro, nos termos do Anexo desta Lei, levará em consideração:
I – complementação-VAAF, quando do cálculo do VAAF e do VAAF-MIN:
a) receitas dos Fundos, nos termos do art. 3º, estimadas para o exercício
financeiro de referência, conforme disposto no art. 16, até que ocorra o ajuste
previsto em seu § 3º;
b) receitas dos Fundos, nos termos do art. 3º, realizadas no exercício financeiro
de referência, quando do ajuste previsto no art. 16, § 3º.
II – complementação-VAAT, quando do cálculo do VAAT e do VAAT-MIN:
receitas dos Fundos, nos termos do art. 3º, complementação da União, nos
19
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I – o nível e o avanço, com maior peso para o avanço, dos resultados médios
dos estudantes de cada rede pública estadual e municipal nos exames
nacionais do sistema nacional de avaliação da educação básica, ponderados
pela taxa de participação nesses exames e por medida de equidade de
aprendizagem.
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§ 2º A metodologia de cálculo dos indicadores referidos no caput deste artigo
considerará obrigatoriamente:
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termos do art. 5º, inciso I, e demais receitas e disponibilidades vinculadas à
educação, nos termos do art. 13, § 3º, realizadas no penúltimo exercício
financeiro anterior ao de referência;
III – complementação-VAAR: evolução de indicadores, nos termos do art. 14.
Parágrafo único. Para fins de apuração do VAAT, os valores referidos no inciso
II serão corrigidos pelo percentual da variação nominal das receitas totais
integrantes dos Fundos, nos termos do art. 3º, para o período de vinte e quatro
meses encerrado em junho do exercício anterior ao da transferência.
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Art. 16. O Poder Executivo federal publicará, até 31 de dezembro de cada
exercício, para vigência no exercício subsequente:
I - a estimativa da receita total dos Fundos, nos termos do art. 3º;

IV - a estimativa do valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) definido
nacionalmente, nos termos do art. 12, e correspondente distribuição de recursos
da complementação-VAAF às redes de ensino;
V – os valores anuais totais por aluno (VAAT) no âmbito das redes de ensino,
nos termos do art. 13, § 3º, anteriormente à complementação-VAAT;
VI - a estimativa do valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN) definido
nacionalmente, nos termos do art. 13 e correspondente distribuição de recursos
da complementação-VAAT às redes de ensino;
VII – as aplicações mínimas pelas redes de ensino em educação infantil, nos
termos do art. 28.
VIII – as redes beneficiadas com a complementação-VAAR e respectivos
valores, nos termos do art. 14.
§ 1º Após o prazo de que trata o caput, as estimativas serão atualizadas a cada
quatro meses ao longo do exercício de referência.
§ 2º A complementação da União observará o cronograma da programação
financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no
mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a serem realizados até
o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45%
(quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e cinco por cento)
até 31 de dezembro de cada ano e de 100% (cem por cento) até 31 de janeiro,
do exercício imediatamente subsequente.
§ 3º O valor da complementação da União, nos termos do art. 5º, em função da
diferença, a maior ou a menor, entre a receita estimada para o cálculo e a
receita realizada do exercício de referência, será ajustado, no 1º (primeiro)
20
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III – a estimativa dos valores anuais por aluno (VAAF) no âmbito do Distrito
Federal e de cada Estado, nos termos do art. 11;
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II – a estimativa do valor da complementação da União, nos termos do art. 5º;
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quadrimestre, em parcela única, do exercício imediatamente subsequente e
debitada ou creditada à conta específica dos Fundos, conforme o caso.
§ 4º Para o ajuste da complementação da União, de que trata o § 3º deste
artigo, os Estados e o Distrito Federal deverão publicar em meio oficial e
encaminhar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, até o
dia 31 de janeiro, os valores da arrecadação efetiva dos impostos e das
transferências, nos termos do art. 3º, referentes ao exercício imediatamente
anterior.
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Seção V

I - 5 (cinco) representantes do Ministério da Educação, incluindo 1 (um)
representante do Inep e 1 (um) representante do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE.
II - 1 (um) representante dos secretários estaduais de educação de cada uma
das 5 (cinco) regiões político-administrativas do Brasil indicado pelas seções
regionais do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação CONSED;
III - 1 (um) representante dos secretários municipais de educação de cada uma
das 5 (cinco) regiões político-administrativas do Brasil indicado pelas seções
regionais da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME.
§ 1º As deliberações da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a
Educação Básica de Qualidade serão registradas em ata circunstanciada,
lavrada conforme seu regimento interno.
§ 2º As deliberações relativas à especificação das ponderações serão baixadas
em resolução publicada no Diário Oficial da União até o dia 31 de julho de cada
exercício, para vigência no exercício seguinte.
§ 3º A participação na Comissão Intergovernamental de Financiamento para a
Educação Básica de Qualidade é função não remunerada de relevante interesse
público, e seus membros, quando convocados, farão jus a transporte e diárias.
§ 4º Para cada um dos representantes referidos nos incisos I a III do caput deste
artigo, será designado o respectivo suplente.
Art. 18. No exercício de suas atribuições, compete à Comissão
Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade:
I - especificar anualmente, observados os limites definidos nesta Lei, as
diferenças e ponderações aplicáveis:
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Art. 17. Fica mantida, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão
Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade,
instituída pelo art. 12 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, nos seguintes
termos quanto a sua composição:
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Da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de
Qualidade
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a) entre diferentes etapas, modalidades, duração de jornada e tipos de
estabelecimento de ensino da educação básica, observado o disposto no art. 9º,
levando em consideração a correspondência ao custo médio da respectiva
etapa e modalidade e tipo de estabelecimento de educação básica;
b) ao nível socioeconômico dos educandos, aos indicadores de disponibilidade
de recursos vinculados à educação e aos indicadores de utilização do potencial
de arrecadação tributária de cada ente federado, nos termos do art. 10.
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II – monitorar e avaliar as condicionalidades definidas no art. 14, § 1º, com base
em proposta tecnicamente fundamentada do Inep.

V – aprovar a metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento e
melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do
sistema nacional de avaliação da educação básica, referidos no inciso III do
caput do art. 5º, elaborada pelo Inep, observado o disposto no § 2º do art. 14;
VI – aprovar a metodologia de aferição das condicionalidades referidas no inciso
III do caput do art. 5, elaborada pelo Inep, observado o disposto no § 1º do art.
14;
VII – aprovar a metodologia de cálculo elaborada pelo Inep, do indicador referido
no parágrafo único do art. 28, para aplicação, pelos Municípios, de recursos da
complementação-VAAT na educação infantil.
VIII - aprovar metodologia de apuração e monitoramento do exercício da função
redistributiva dos entes em relação a suas escolas, de que trata o art. 25, § 2º,
elaborada pelo Ministério da Educação.
IX – elaborar ou requisitar a elaboração de estudos técnicos pertinentes, sempre
que necessário;
X - elaborar seu regimento interno, baixado em portaria do Ministro de Estado
da Educação;
XI – exercer outras atribuições conferidas em lei.
§ 1º Serão adotados como base para a decisão da Comissão
Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade os
dados do censo escolar anual mais atualizado realizado pelo Inep.
§ 2º A existência prévia de estudos sobre custos médios das etapas,
modalidades e tipos de ensino, nível socioeconômico dos estudantes,
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IV – aprovar a metodologia de cálculo dos indicadores de nível socioeconômico
dos educandos, de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de
potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, elaborada pelo Inep,
com apoio dos demais órgãos responsáveis do Poder Executivo Federal;
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III – aprovar a metodologia de cálculo do custo médio das diferentes etapas,
modalidades, duração de jornada e tipos de estabelecimento de ensino da
educação básica, elaborada pelo Inep, consideradas as respectivas
especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade
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disponibilidade de recursos vinculados à educação e potencial de arrecadação
de cada ente federado, anualmente atualizados e publicados pelo Inep, é
condição indispensável para decisão, pela Comissão Intergovernamental de
Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, de promover alterações
na especificação das diferenças e ponderações referidas no inciso I do “caput”
deste artigo.
§ 3º A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica
de Qualidade exercerá suas competências em observância às garantias
estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição
Federal e às metas do plano nacional de educação.
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CAPÍTULO IV
DA TRANSFERÊNCIA E DA GESTÃO DOS RECURSOS
Art. 20. Os recursos dos Fundos serão disponibilizados pelas unidades
transferidoras à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil S.A., que
realizará a distribuição dos valores devidos aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios.
Parágrafo único. São unidades transferidoras a União, os Estados e o Distrito
Federal em relação às respectivas parcelas do Fundo cuja arrecadação e
disponibilização para distribuição sejam de sua responsabilidade.
Art. 21. Os recursos dos Fundos, provenientes da União, dos Estados e do
Distrito Federal, serão repassados automaticamente para contas únicas e
específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios,
vinculadas ao respectivo Fundo, instituídas para esse fim, e serão nelas
executados, vedada a transferência para outras contas, sendo mantidas na
instituição financeira de que trata o art. 20 desta Lei.
§ 1º Os repasses aos Fundos provenientes das participações a que se refere o
inciso II do caput do art. 158 e as alíneas “a” e “b” do inciso I do caput e inciso II
do caput do art. 159 da Constituição Federal, constarão dos orçamentos da
União, dos Estados e do Distrito Federal e serão creditados pela União em favor
dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios nas contas
específicas a que se refere este artigo, respeitados os critérios e as finalidades
estabelecidas nesta Lei, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma
de divulgação adotados para o repasse do restante dessas transferências
constitucionais em favor desses governos.
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Art. 19. As despesas da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a
Educação Básica de Qualidade correrão à conta das dotações orçamentárias
anualmente consignadas ao Ministério da Educação.
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§ 4º No ato de publicação das ponderações do inciso I, a Comissão
Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade
deverá publicar relatório detalhado com a memória de cálculo sobre os custos
médios, fontes dos indicadores utilizados e as razões que levaram a definição
dessas ponderações.

§ 2º Os repasses aos Fundos provenientes dos impostos previstos nos incisos I,
II e III do caput do art. 155 combinados com os incisos III e IV do caput do art.
158 da Constituição Federal constarão dos orçamentos dos Governos Estaduais
e do Distrito Federal e serão depositados pelo estabelecimento oficial de crédito
previsto no art. 4º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, no
momento em que a arrecadação estiver sendo realizada nas contas do Fundo
abertas na instituição financeira de que trata o caput deste artigo.
§ 3º A instituição financeira de que trata o caput deste artigo, no que se refere
aos recursos dos impostos e participações mencionados no § 2º deste artigo,
creditará imediatamente as parcelas devidas ao Governo Estadual, ao Distrito
Federal e aos Municípios nas contas específicas referidas neste artigo,
observados os critérios e as finalidades estabelecidas nesta Lei, procedendo à
divulgação dos valores creditados de forma similar e com a mesma
periodicidade utilizada pelos Estados em relação ao restante da transferência do
referido imposto.
§ 4º Os recursos dos Fundos provenientes da parcela do imposto sobre
produtos industrializados, de que trata o inciso II do caput do art. 159 da
Constituição Federal, serão creditados pela União em favor dos Governos
Estaduais e do Distrito Federal nas contas específicas, segundo os critérios e
respeitadas as finalidades estabelecidas nesta Lei, observados os mesmos
prazos, procedimentos e forma de divulgação previstos na Lei Complementar nº
61, de 26 de dezembro de 1989.
§ 5º Do montante dos recursos do imposto sobre produtos industrializados de
que trata o inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal a parcela
devida aos Municípios, na forma do disposto no art. 5º da Lei Complementar nº
61, de 26 de dezembro de 1989, será repassada pelo Governo Estadual ao
respectivo Fundo e os recursos serão creditados na conta específica a que se
refere este artigo, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de
divulgação do restante dessa transferência aos Municípios.
§ 6º A instituição financeira disponibilizará, permanentemente, em sítio na
internet disponível a público e em formato aberto e legível por máquina, os
extratos bancários referentes à conta do fundo, incluindo informações
atualizadas sobre:
I - movimentação;
II - responsável legal;
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IV- agência e número da conta bancária.
§ 7º Os recursos depositados na conta específica a que se refere o caput deste
artigo serão depositados pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios na
forma prevista no § 5º do art. 69 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 8º Sem prejuízo do disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, serão
disponibilizados pelos poderes executivos de todas esferas federativas, nos
24
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III - data de abertura;
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seus sites de internet, dados acerca do recebimento e aplicações dos recursos
do FUNDEB.
Art. 22. Nos termos do § 4º do art. 211 da Constituição Federal, os Estados e os
Municípios poderão celebrar convênios para a transferência de alunos, recursos
humanos, materiais e encargos financeiros, assim como de transporte escolar,
acompanhados da transferência imediata de recursos financeiros
correspondentes ao número de matrículas assumido pelo ente federado.
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Parágrafo único. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das
aplicações previstas no caput deste artigo deverão ser utilizados na mesma
finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para
utilização do valor principal do Fundo.
CAPÍTULO V
DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de
complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal
e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em
ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a
educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
§ 1º Observado o disposto nos arts. 27 e 28 e no § 2º deste artigo, os recursos
poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios indistintamente entre etapas,
modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos
seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§
2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal.
§ 2º A aplicação dos recursos referida no caput deste artigo contemplará a ação
redistributiva dos Estados, Distrito Federal e Municípios em relação a suas
escolas, nos termos do art. 211, § 6º, da Constituição Federal.
§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos,
inclusive relativos à complementação da União, recebidos nos termos do art. 16,
§ 2º, desta Lei, poderão ser utilizados no 1º (primeiro) quadrimestre do exercício
imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
Art. 26. Excluídos os recursos de que trata art. 5º, inciso III, proporção não
inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos
25

*CD201777014300*

Art. 24. Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas
específicas dos Fundos cuja perspectiva de utilização seja superior a 15
(quinze) dias deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou
de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, na instituição
financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar
seu poder de compra.
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Art. 23. Os recursos disponibilizados aos Fundos pela União, pelos Estados e
pelo Distrito Federal deverão ser registrados de forma detalhada a fim de
evidenciar as respectivas transferências.
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referidos no art. 1º, será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da
remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação
básica, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função,
integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito
Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;
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III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades dos
profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular
vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que
o remunera, não sendo descaracterizada por eventuais afastamentos
temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem
rompimento da relação jurídica existente.
Art. 27. Percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos recursos da
complementação-VAAT, previstos no art. 5º, inciso II, serão aplicados, em cada
rede de ensino beneficiada, em despesas de capital.
Art. 28. Procedida a distribuição da complementação-VAAT às redes de ensino,
segundo art. 13, será destinada à educação infantil, nos termos do Anexo desta
Lei, proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais a que se
refere o art. 5º, inciso II.
Parágrafo único. Os recursos vinculados nos termos do caput serão aplicados
pelos Municípios, tendo como parâmetro indicador para educação infantil, que
estabelecerá percentuais mínimos de aplicação dos Municípios beneficiados
com a complementação-VAAT, de modo que se atinja a proporção especificada
no caput, que considerará obrigatoriamente:
I - o déficit de cobertura, levando-se em conta a oferta e demanda anual pelo
ensino;
II - a vulnerabilidade socioeconômica da população a ser atendida;
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II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos termos do art. 61 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais
referidos no art. 1º da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo
exercício nas redes escolares de educação básica;

I - no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e
desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996;
II – para pagamento de aposentadorias e pensões, nos termos do art. 212, § 7º,
da Constituição Federal;
III - como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou
externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios
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Art. 29. É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:
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que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas
considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a
educação básica.
CAPÍTULO VI
DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE
SOCIAL, COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS
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Seção I
Da Fiscalização e Controle

II - pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
junto aos respectivos entes governamentais sob suas jurisdições;
III - pelo Tribunal de Contas da União, no que tange às atribuições a cargo dos
órgãos federais, especialmente em relação à complementação da União;
IV – pelos respectivos conselhos de acompanhamento e controle social dos
fundos, referidos nos arts.33 e 34.
Art. 31. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos
recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de
Contas competentes, observada a regulamentação aplicável.
Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do
conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo
respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a
apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo.
Art. 32. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno cumprimento desta Lei,
compete ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios e
ao Ministério Público Federal, especialmente quanto às transferências de
recursos federais.
§ 1º A legitimidade do Ministério Público prevista no caput deste artigo não
exclui a de terceiros para a propositura de ações a que se referem o inciso
LXXIII do caput do art. 5º e o § 1º do art. 129 da Constituição Federal, sendolhes assegurado o acesso gratuito aos documentos mencionados nos arts. 31 e
35 desta Lei.
§ 2º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União,
do Distrito Federal e dos Estados para a fiscalização da aplicação dos recursos
dos Fundos que receberem complementação da União.
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I - pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle
interno no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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Art. 30. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art.
212 da Constituição Federal e do disposto nesta Lei, especialmente em relação
à aplicação da totalidade dos recursos dos Fundos, serão exercidos:
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Seção II
Dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social
Art. 33. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a
transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos
respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.
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§ 1º Os conselhos de âmbito estadual, distrital e municipal poderão, sempre que
julgarem conveniente:

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão
imediatamente concedidos, (inclusão dessa previsão) devendo a resposta
ocorrer em um prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados
com recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão
discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o
respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam
vinculados;
c) documentos referentes aos convênios com as instituições a que se refere o
art. 7º desta Lei;
d) outros documentos e informações necessários ao desempenho de suas
funções;
IV - realizar visitas in loco para verificar, dentre outras questões pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições
escolares com recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com
recursos do Fundo para esse fim.
§ 2º Aos conselhos incumbe, ainda:
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II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário de
Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos
acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a
autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
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I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e
externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos
demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento
em sítio da internet;
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I – elaborar parecer das prestações de contas a que se refere o par. Único do
art. 31.
II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta
orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de
atuação, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e
encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a
operacionalização dos Fundos.
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§ 4º Os conselhos não contarão com estrutura administrativa própria,
incumbindo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios garantir
infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das
competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados
cadastrais relativos à criação e composição dos respectivos conselhos.
Art. 34 Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no
pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de
composição:
I - em âmbito federal, sendo:
a) 3 (três) representantes do Ministério da Educação;
b) 2 (dois) representantes do Ministério da Economia;
c) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Educação;
d) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Secretários de Estado da
Educação - CONSED;
e) 1 (um) representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação - CNTE;
f) 1 (um) representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação - UNDIME;
g) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
h) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos
quais indicado pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas - UBES;
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§ 3º Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação
institucional ao Poder Executivo local e serão renovados periodicamente ao final
de cada mandato dos seus membros.
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III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do Programa
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses
Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses
recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE.
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i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil.
II - em âmbito estadual, sendo:
a) 3 (três) representantes do Poder Executivo estadual, dos quais pelo menos 1
(um) do órgão estadual responsável pela educação básica;
b) 2 (dois) representantes dos Poderes Executivos Municipais;
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c) 2 ( dois) representantes do Conselho Estadual de Educação;
d) 1 (um) representante da seccional da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação - UNDIME;

g) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 1 (um)
dos quais indicado pela entidade estadual de estudantes secundaristas;
i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil.
j) - 1 (um) representante das escolas indígenas, quando houver;
k) - 1 (um) representante das escolas quilombolas, quando houver;
III - no Distrito Federal, sendo a composição determinada pelo disposto no inciso
II deste parágrafo, excluídos os membros mencionados nas suas alíneas “b” e
“d”;
IV - em âmbito municipal, sendo:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos
1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas
básicas públicas;
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos
quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
§ 1º Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver:
I -1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação;
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f) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
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II -1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, indicados por seus pares;
III -2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
IV - 1 (um) representante das escolas indígenas;
V - 1 (um) representante das escolas do campo;
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VI -1 (um) representante das escolas quilombolas

II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes,
pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito nacional, estadual
ou municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim,
pelos respectivos pares;
III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades
sindicais da respectiva categoria;
IV – nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo dotado
de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como
beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da
Administração da localidade a título oneroso.
§ 3º As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei
13.019 de julho de 2014
II - desenvolvem atividades voltadas para a localidade do respectivo Conselho;
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da
data de publicação de edital;
IV – desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos
gastos públicos;
V - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou
como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.
§ 4º Indicados os conselheiros, na forma dos incisos I e II do § 3º deste artigo, o
Ministério da Educação designará os integrantes do conselho previsto no inciso I
do § 1º deste artigo, e o Poder Executivo competente designará os integrantes
dos conselhos previstos nos incisos II, III e IV do § 1º deste artigo.
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I - pelos dirigentes dos órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito
Federal e das entidades de classes organizadas, nos casos das representações
dessas instâncias;
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§ 2º Os membros dos conselhos previstos no caput deste artigo, observados os
impedimentos previsto no § 5º, serão indicados até 20 (vinte) dias antes do
término do mandato dos conselheiros anteriores:
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§ 5º São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput deste
artigo:
I – titulares dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, de
Ministro de Estado, de Governador e de Vice- Governador, de Prefeito e de
Vice-Prefeito, e de Secretário Estadual, Difstrital ou Municipal, bem como seus
cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau;
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria
que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos
recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até
3º (terceiro) grau, desses profissionais;
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III - estudantes que não sejam emancipados;

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que
atuam os respectivos conselhos.
§ 6º O presidente dos conselhos previstos no caput deste artigo será eleito por
seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o
representante do governo gestor dos recursos do Fundo no âmbito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 7º A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:
I - não será remunerada;
II - é considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações
recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro
e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;
IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e
diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do
conselho;
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do
término do mandato para o qual tenha sido designado;
V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em
atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada
nas atividades escolares.
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a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no
âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou
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IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
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§ 8º Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante
da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que
substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus
afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.
§ 9º O mandato dos membros dos conselhos do Fundeb será de 4 (quatro)
anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e se iniciará em 1º de
janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo.
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§ 10 Na hipótese da inexistência de estudantes emancipados, representação
estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz.
§ 11 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão em
sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e funcionamento
dos respectivos Conselhos de que trata esta lei, incluindo:

II – atas de reuniões;
III – relatórios e pareceres;
IV – outros documentos produzidos pelo Conselho.
§ 12 Os Conselhos se reunirão, no mínimo, trimestralmente ou por convocação
de seu respectivo presidente.
Art. 35. O Poder Executivo Federal poderá criar e manter redes de
conhecimento dos Conselheiros, com o objetivo de, entre outros:
I - gerar, compartilhar e disseminar conhecimento e experiências;
II - formular propostas de padrões, políticas, guias e manuais;
III - discutir sobre os desafios enfrentados e as possibilidades de ação quanto
aos gastos públicos do FUNDEB e sua eficiência;
IV - prospectar novas tecnologias para o fornecimento de informações e o
controle e participação social por meios digitais.
§ 1º Será assegurada a participação de todos os conselheiros de todas as
esferas de governo às redes de conhecimento, admitida a participação de
instituições científicas, tecnológicas e de inovação interessadas;
§ 2º Será estabelecido canal de comunicação permanente com o FNDE, a quem
cabe a coordenação das atividades previstas neste artigo.
§ 3º Serão facilitadas a integração entre conselheiros do mesmo estado da
federação, de modo a dinamizar o fluxo de comunicação entre os conselheiros.
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II- correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;
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I – nomes dos Conselheiros e entidades ou segmentos que representam

Seção III
Do Registro de Dados Contábeis, Orçamentários e Fiscais
Art. 36 Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais,
atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta dos Fundos
assim como os referentes às despesas realizadas ficarão permanentemente à
disposição dos conselhos responsáveis, bem como dos órgãos federais,
estaduais e municipais de controle interno e externo, e ser-lhes-á dada ampla
publicidade, inclusive por meio eletrônico.
Art. 37 As informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais
disponibilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme previsto
no art. 163-A da Constituição Federal, deverão conter os detalhamentos
relacionados ao Fundeb e à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Art. 38 A verificação do cumprimento dos percentuais de aplicação dos recursos
do Fundeb, estabelecidos nos artigos 212 e 212-A da Constituição Federal, em
ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, nas esferas estadual,
distrital e municipal, será realizada por meio de registro bimestral das
informações em sistema de informações sobre orçamentos públicos em
educação, mantido pelo Ministério da Educação.
§ 1º A ausência de registro das informações de que trata o caput, no prazo de
até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, ocasionará a suspensão
das transferências voluntárias e da contratação de operações de crédito, exceto
as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária,
até que a situação seja regularizada.
§ 2º O Sistema de que trata o caput deve possibilitar o acesso e a análise dos
dados pelos presidentes dos conselhos de controle social do Fundeb e pelos
Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 3º O Sistema de que trata o caput deverá observar padrões de
interoperabilidade e a necessidade de integração de dados com os demais
sistemas eletrônicos de dados contábeis, orçamentários e fiscais no âmbito do
Poder Executivo federal e dos Tribunais de Contas, como formas de
simplificação e eficiência nos processos de preenchimento e disponibilização
dos dados, e garantir o acesso irrestrito aos dados, os quais devem ser legíveis
por máquina e estar disponíveis em formato aberto, respeitadas as Leis n˚s
12.527, de 12 de novembro de 2011, e 13.709, de 13 de agosto de 2018.

Seção IV
Do Apoio Técnico e da Avaliação
Art. 39 O Ministério da Educação atuará:
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§ 4º O Poder Executivo Federal poderá criar redes de conhecimento e de
inovação dirigidas a outros atores envolvidos no FUNDEB, como gestores
públicos e comunidade escolar.
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I - no apoio técnico relacionado aos procedimentos e critérios de aplicação dos
recursos dos Fundos, junto aos Estados, Distrito Federal e Municípios e às
instâncias responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e controle interno e
externo;
II - na coordenação de esforços para capacitação dos membros dos conselhos e
para elaboração de materiais e guias de apoio a sua função, com a
possibilidade de cooperação com instâncias de controle interno, Tribunais de
Contas e Ministério Público;
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III - na divulgação de orientações sobre a operacionalização do Fundo e de
dados sobre a previsão, a realização e a utilização dos valores financeiros
repassados, por meio de publicação e distribuição de documentos informativos e
em meio eletrônico de livre acesso público;

VI - na realização de avaliações dos resultados da aplicação desta Lei, com
vistas à adoção de medidas operacionais e de natureza político-educacional
corretivas, devendo a primeira dessas medidas se realizar em até 2 (dois) anos
após a implantação do Fundo.
Art. 40 A partir da vigência dos Fundos, a cada 2 (dois) anos o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep realizará:
a) a avaliação dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores
educacionais e da ampliação do atendimento.
b) estudos para avaliação da eficiência, eficácia e da efetividade na aplicação
dos recursos dos fundos.
§ 1º. Os dados utilizados nas análises da avaliação disposta no caput deverão
ser divulgados em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não
proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das
informações por terceiros.
§ 2º As revisões a que se refere o art. 60-A do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias considerarão os resultados das avaliações previstas
no caput.
§ 3º Em até 24 (vinte e quatro) meses do início da vigência desta lei, o MEC
deverá expedir normas para orientar sua atuação de forma a incentivar e
estimular, inclusive com destinação de recursos, a realização de pesquisas
científicas voltadas a avaliar e inovar as políticas públicas educacionais
direcionadas à educação infantil, devendo agir em colaboração com as
fundações de amparo à pesquisa – FAPs estaduais, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES
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V - no monitoramento da aplicação dos recursos dos Fundos, por meio de
sistema de informações orçamentárias e financeiras e de cooperação com os
Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e do Distrito Federal;
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IV - na realização de estudos técnicos com vistas à definição do valor referencial
anual por aluno que assegure padrão mínimo de qualidade do ensino;
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CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Seção I
Disposições Transitórias
Art. 41 A complementação da União referida no art. 4º será implementada
progressivamente até alcançar a proporção estabelecida no art. 5º, a partir do
primeiro ano subsequente ao da vigência desta Lei, nos seguintes valores
mínimos:
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I – 12% (doze por cento), no primeiro ano;

IV – 19% (dezenove por cento), no quarto ano;
V – 21% (vinte e um por cento), no quinto ano;
VI – 23% (vinte e três por cento), no sexto ano;
§ 1º A parcela da complementação de que trata o art. 5º, inciso II, observará, no
mínimo, os seguintes valores:
I – 2 (dois) pontos percentuais, no primeiro ano;
II – 5 (cinco) pontos percentuais, no segundo ano;
III – 6,25 (seis inteiros e vinte e cinco centésimos) pontos percentuais, no
terceiro ano;
IV – 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, no quarto ano;
V – 9 (nove inteiros) pontos percentuais, no quinto ano;
VI – 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, no sexto ano;
§ 2º A parcela da complementação de que trata o art. 5º, inciso III, observará os
seguintes valores:
I – 0,75 (setenta e cinco centésimos) ponto percentual, no terceiro ano;
II – 1,5 (um inteiro e cinco décimos) pontos percentuais, no quarto ano;
III – 2 (dois) pontos percentuais, no quinto ano;
IV – 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, no sexto ano;
§ 3º No primeiro ano de vigência dos Fundos:
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III – 17% (dezessete por cento), no terceiro ano;
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I - os entes disponibilizarão as informações e dados contábeis, orçamentários e
fiscais, de que trata o art. 13, § 4º, relativos ao exercício financeiro de 2019, nos
termos do regulamento.
II - o cronograma mensal de pagamentos da complementação-VAAT, referido no
art. 16, § 2º, iniciar-se-á em julho e será ajustado pelo Tesouro Nacional, de
modo que se cumpra o prazo previsto para o seu pagamento integral.
III – O Poder Executivo federal publicará até 30 de junho as estimativas
previstas nos incisos V e VI do artigo 16 relativas às transferências da
complementação VAAT em 2021.
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§ 1º Até que sejam instituídos os novos conselhos, no prazo referido no caput,
caberá aos conselhos existentes na data de publicação desta Lei exercer as
funções de acompanhamento e controle previstas na legislação.
§ 2º No caso dos conselhos municipais, o primeiro mandato dos conselheiros
extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022.
Art. 43 Nos termos do art. 60, § 3º, do ADCT e do art. 212-A, § 2º, da
Constituição Federal, esta Lei será atualizada até 31 de outubro de 2021, com
relação a:
I - diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas,
modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, nos
termos do art. 7º;
II - diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno relativas ao nível
socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de
recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de
cada ente federado, nos termos do art. 10;
III – indicador para educação infantil, nos termos do art. 28.
§ 1º No exercício financeiro de 2021, serão atribuídos:
I – para as diferenças e ponderações de que trata o inciso II deste artigo:
a) Creche em tempo integral:
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a1) pública: 1,30; e
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Art. 42 Os novos conselhos dos Fundos serão instituídos no prazo de 90
(noventa) dias contados da vigência dos Fundos.

a2) conveniada: 1,10;
b) Creche em tempo parcial:
b1) pública: 1,20; e
b2) conveniada: 0,80;
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c) pré-escola em tempo integral: 1,30;
d) pré-escola em tempo parcial: 1,10;
e) anos iniciais do ensino fundamental urbano: 1,00;
f) anos iniciais do ensino fundamental no campo: 1,15;
g) anos finais do ensino fundamental urbano: 1,10;
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h) anos finais do ensino fundamental no campo: 1,20;
i) ensino fundamental em tempo integral: 1,30;
j) ensino médio urbano: 1,25;

m) ensino médio articulado à educação profissional: 1,30;
n) educação especial: 1,20;
o) educação indígena e quilombola: 1,20;
p) educação de jovens e adultos com avaliação no processo: 0,80;
q) educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível
médio, com avaliação no processo: 1,20;
r) formação técnica e profissional prevista no art. 36, inciso V, da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996: 1,30.
II – para as diferenças e ponderações de que trata o art. 10: valores unitários,
nos termos especificados no Anexo desta Lei;
III – para indicador de que trata o inciso III do caput deste artigo:
a) poderá ser adotada metodologia provisória de cálculo definida pelo Inep,
observado o disposto no art. 28, nos termos de regulamento do Ministério da
Educação;
b) caso não haja a definição prevista na alínea “a”, será adotado o número de
matrículas em educação infantil de cada rede municipal beneficiária da
complementação-VAAT.
§ 2º Para fins de distribuição da complementação-VAAT, no exercício financeiro
de 2021, as diferenças e ponderações especificadas nas alíneas “a”, “b”, “c” e
“d” do inciso I do § 1º terão a aplicação de fator multiplicativo de 1,5.
§ 3º Para vigência em 2022, as deliberações de que trata o art. 17, § 2º, serão
baixadas em resolução publicada no Diário Oficial da União até o dia 31 de
38
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l) ensino médio em tempo integral: 1,30;
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k) ensino médio no campo: 1,30;
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outubro de 2021, com base em estudos elaborados pelo Inep e encaminhados à
Comissão Intergovernamental até 31 de julho de 2021.
Art. 44 No primeiro trimestre de 2021, será mantida a sistemática de repartição
de recursos prevista na Lei nº 11.494, de 2007, mediante a utilização dos
coeficientes de participação do Distrito Federal, de cada Estado e dos
Municípios, referentes ao exercício de 2020.
Parágrafo único. Em relação à complementação da União, será adotado o
cronograma de distribuição estabelecido para o primeiro trimestre de 2020.
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Art. 45 A partir de 1º de abril de 2021, a distribuição dos recursos dos Fundos
será realizada na forma prevista por esta Lei.

§ 1º Os saldos dos recursos dos Fundos instituídos pela Lei nº 11.494, de 20 de
junho 2007, porventura existentes em contas correntes mantidas em instituição
financeira diversa daquela de que trata o art. 20 desta Lei, deverão ser
integralmente transferidos, até 31 de janeiro de 2021, para as contas de que
trata o caput deste artigo.
§ 2º Os ajustes de que trata o art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494, de 20 de junho de
2007, realizados a partir de 1º de janeiro de 2021, serão processados nas
contas de que trata o caput deste artigo, devendo os valores processados a
crédito ser utilizados nos termos desta lei.

Seção II
Disposições Finais

Art. 48 Os Municípios poderão integrar, nos termos da legislação local
específica e desta Lei, o Conselho do Fundo ao Conselho Municipal de
Educação, instituindo câmara específica para o acompanhamento e o controle
social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo,
observado o disposto no inciso IV e nos §§ 1º, 2º, 4º e 5º do art. 34 desta Lei.
§ 1º A câmara específica de acompanhamento e controle social sobre a
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb terá
competência deliberativa e terminativa.
§ 2º Aplicar-se-ão para a constituição dos Conselhos Municipais de Educação
as regras previstas no § 5º do art. 34 desta Lei.
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Art. 47 Os repasses e a movimentação dos recursos dos Fundos de que trata
esta lei deverão ocorrer por meio das contas únicas e específicas mantidas na
instituição financeira de que trata o art. 20.
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Art. 46 O ajuste da diferença observada entre a distribuição dos recursos
realizada no primeiro trimestre de 2021 e a distribuição conforme a sistemática
estabelecida nesta Lei, será realizado no mês de maio de 2021.
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Art. 49 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
assegurar no financiamento da educação básica, previsto no art. 212 da
Constituição Federal, a melhoria da qualidade do ensino, de forma a garantir
padrão mínimo de qualidade definido nacionalmente.
§ 1º É assegurada a participação popular e da comunidade educacional no
processo de definição do padrão nacional de qualidade referido no caput deste
artigo.
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Parágrafo único. A União, os Estados e o Distrito Federal desenvolverão, em
regime de colaboração, programas de apoio ao esforço para conclusão da
educação básica dos alunos regularmente matriculados no sistema público de
educação:
I - que cumpram pena no sistema penitenciário, ainda que na condição de
presos provisórios;
II - aos quais tenham sido aplicadas medidas socioeducativas nos termos da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
Art. 51 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar Planos
de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a
assegurar:
I - a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede
pública;
II - integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola;
III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.
IV - medidas de incentivo para que profissionais mais bem avaliados exerçam
suas funções em escolas de locais com piores indicadores socioeconômicos
ou que atendam estudantes com
deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
Parágrafo único. Os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação
profissional especialmente voltada à formação continuada com vistas na
melhoria da qualidade do ensino.
Art. 52 Na hipótese do previsto no art. 212, § 8º, da Constituição Federal,
inclusive quanto a isenções tributárias, deverão ser avaliados os impactos nos
40
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Art. 50 A União desenvolverá e apoiará políticas de estímulo às iniciativas de
melhoria de qualidade do ensino, acesso e permanência na escola, promovidas
pelas unidades federadas, em especial aquelas voltadas para a inclusão de
crianças e adolescentes em situação de risco social.
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§ 2º As diferenças e ponderações aplicáveis entre etapas, modalidades, duração
de jornada e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, bem
como seus custos médios, de que trata esta Lei, considerará as condições
adequadas de oferta e terá como referência o Custo Aluno Qualidade (CAQ),
quando regulamentado, nos termos do art. 211, § 7º, da Constituição Federal
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Fundos e meios para que não haja perdas ao financiamento da educação
básica.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput, deve-se buscar meios para
que o montante dos recursos vinculados ao FUNDEB nos entes federativos seja
no mínimo igual à média aritmética dos três últimos exercícios, na forma de
regulamento.
Art. 53 Fica revogada, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 11.494, 20 de
junho de 2007, ressalvado o art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que
se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020.
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Art. 54 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputado FELIPE RIGONI
Relator
fp ki : indicador de utilização do potencial de

ANEXO
Cálculos e procedimentos para a distribuição
de recursos do Fundeb

arrecadação tributária de cada ente federado
responsável pela rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal [5];

fs ki : fator de diferenciação relativo ao nível

1. Distribuição no âmbito dos Fundos de cada
Estado e do Distrito Federal
a) Cálculo das matrículas ponderadas

sócio econômico dos estudantes matriculados na
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [6];

NP ki : número de matrículas da rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal,
ponderadas pelos fatores de diferenciação e
indicadores [1]:

∅ j : fator de diferenciação aplicável em
cada j etapa, modalidade, duração de
jornada e tipo de estabelecimento de
ensino [7];

n∅

NP ki=

fp ki
∑∅ N
fd ki fs ki j=1 j jki

N jki : número de matrículas, na rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal, em
cada j etapa, modalidade, duração de
jornada e tipo de estabelecimento de
ensino [8] e

Em que

i : Estado ou Distrito Federal [2];
k : rede de educação básica pública
do Distrito Federal, do Estado i e

n∅ : número
de
etapas,
modalidades, durações de jornada e
tipos de estabelecimento de ensino
[9].

de seus Municípios [3];

fd ki : indicador de disponibilidade de
recursos vinculados à educação de cada ente
federado responsável pele rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal [4];

NP i : número de matrículas do Estado i,
ponderadas pelos fatores de diferenciação e
demais indicadores [10]:

41

*CD201777014300*

Cálculos e procedimentos para a distribuição de recursos do Fundeb

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

ANEXO

k =1

Em que

ni : número de Municípios do Estado i ou do
Distrito Federal [11];
b) Distribuição de recursos entre as redes de
ensino
c ki : coeficiente de distribuição de recursos
da rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, no âmbito do Fundo F i [12]:

NP ki
NP i

F ki : valor transferido para a rede de ensino
k, no Estado i ou no Distrito Federal no âmbito
do Fundo F i [13]:

F ki =c ki F i
Em que

F i : valor do Fundo do Estado i ou no
Distrito Federal [14]
c) Valores anuais por aluno (VAAF)
resultantes

VAAF MIN : valor anual mínimo por aluno

VAAF i : valor anual por aluno do Estado

nacional, decorrente da distribuição da
complementação-VAAF, referenciado nos anos
iniciais do ensino fundamental [20]:

i ou do Distrito Federal, referenciado
nos
anos
iniciais
do
ensino
fundamental,
antes
da
complementação-VAAF [15] e

nVF

VAAF ki : valor anual por aluno da rede de

VAAF MIN =

ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal,
referenciado nos anos iniciais do
ensino
fundamental,
antes
da
complementação-VAAF [16]:

VAAF i=

CVF + ∑ NP i VAAF i
i=1
nVF

∑ NPi
i =1

Em que

nVF : número de Fundos no âmbito
dos Estados e do Distrito Federal
beneficiados com a complementaçãoVAAF [21];
b) Distribuição de recursos entre as redes de
ensino no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal

Fi
F ki
¿ VAAF ki=
NP i
NP ki

VAAF ji : valor anual por aluno do Estado
i ou do Distrito Federal, em cada j
etapa,
modalidade,
duração
de
jornada e tipo de estabelecimento de
ensino [17] e

CVF i : valor da complementação-VAAF

VAAF jki : valor anual por aluno da rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal, em
cada j etapa, modalidade, duração de
jornada e tipo de estabelecimento de
ensino [18]:

transferido para o Fundo do Estado i ou do
Distrito Federal [22]:

CVF i=N P i ( VAAF MIN −VAAF i )
¿

F i : valor do Fundo do Estado i ou do

VAAF ji =∅ j VAAF i ¿ VAAF jki =∅ j VAAF ki
2. Distribuição da complementação da União
2.1 Complementação-VAAF
a) Definição do valor anual mínimo por aluno
nacional ( VAAF MIN )

Distrito Federal, após a complementação-VAAF
[23]:
¿

F i =F i +CVF i
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CVF : valor da complementação-VAAF
[19];
O cálculo para a distribuição dos recursos da
complementação-VAAF, é realizado em 4
(quatro) etapas subsequentes:
i) ordenação decrescente dos valores anuais por
aluno ( VAAF i ¿ obtidos nos Fundos de cada
Estado i e do Distrito Federal;
ii) complementação do último Fundo até que seu
valor anual por aluno se iguale ao valor anual
por aluno do Fundo imediatamente superior;
iii) uma vez equalizados os valores anuais por
aluno dos Fundos, conforme operação ii), a
complementação da União será distribuída a
esses 2 (dois) Fundos até que seu valor anual por
aluno se iguale ao valor anual por aluno do
Fundo imediatamente superior;
iv) as operações ii) e iii) são repetidas tantas
vezes quantas forem necessárias até que a
complementação-VAAF ( CVF ) tenha sido
integralmente distribuída, de forma que o valor
anual mínimo por aluno resulte definido
nacionalmente ( VAAF MIN ) em função dessa
complementação;

ni + 1

c ki =
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¿

fp ki : indicador de utilização do potencial de

transferido para a rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal [24]:

arrecadação tributária de cada ente federado
responsável pela rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal, para aplicação do critério
VAAT [31];

CVF ki =c ki CV F i
F ¿ki : valor transferido para a rede de ensino

f s ¿ki : fator de diferenciação relativo ao

k, no Estado i ou no Distrito Federal, após a
complementação-VAAF [25]:

nível sócio econômico dos estudantes
matriculados na rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal, para aplicação do critério
VAAT [32];

¿
ki

F =F ki +CVF ki
c) Resultado da equalização pelo parâmetro
VAAF

∅¿j : fator de diferenciação aplicável em

¿
i

cada j etapa, modalidade, duração de
jornada e tipo de estabelecimento de
ensino, para fins de distribuição da
complementação-VAAT [33];
b) Cálculo do valor aluno ano total (VAAT)

¿

RT ki : receitas e transferências vinculadas à
educação da rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal [34]:

VAAF : valor anual por aluno do Estado
i ou do Distrito Federal, referenciado
nos
anos
iniciais
do
ensino
fundamental, após complementaçãoVAAF [26] e
VAAF ki :

valor anual por aluno da rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal,
referenciado nos anos iniciais do
ensino
fundamental,
após
a
complementação-VAAF [27]:

RT ki =F ki +CV F ki + MDE¿ki +CSE ki + PET ki + FNDE ki
Em que

¿

Fi
F ki
¿
VAAF =
=VAAF ki=
NP i
NP ki

¿

MDE ki : 5% do montante dos impostos e

¿
i

Para os Fundos que
complementação-VAAF,

transferências que compõem a cesta de recursos
do Fundeb, a que se refere o art. 3º desta Lei, e
25% dos demais impostos e transferências, nos
termos do art. 212, caput, da Constituição
Federal, de aplicação pela rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal [35];

receberam

VAAF MIN

VAAF ¿i =VAAF ¿ki =¿
¿
ji

VAAF : valor anual por aluno do Estado
i ou do Distrito Federal, em cada j
etapa,
modalidade,
duração
de
jornada e tipo de estabelecimento de
ensino, após a complementação-VAAF
[28] e

CSE ki : cota estadual ou municipal da
arrecadação do salário-educação de que trata o
§6º do art. 212 da Constituição Federal,
transferido para a rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal [36];
PET ki : vinculações legais à educação,
transferido para rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal, de parcela da participação
no resultado ou da compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural [37];

VAAF ¿jki :

valor anual por aluno da rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal, em
cada j etapa, modalidade, duração de
jornada e tipo de estabelecimento de
ensino, após a complementação-VAAF[29]:
¿

¿

¿

¿

VAAF ji =∅ j VAAF ji =VAAF jki =∅ j VAAF jki
2.2 Complementação-VAAT
a) Cálculo das matrículas ponderadas

NP ¿ki : número de matrículas da rede de

¿

recursos transferidos pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação,
para rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, por meio dos programas de distribuição
universal [38].

VAAT ki : valor anual total por aluno na rede

ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal,
ponderadas pelos fatores de diferenciação e
indicadores, para fins de distribuição da
complementação-VAAT [30]:

de ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal,
após complementação-VAAF [39]:

VAAT ki=

n∅

fp
¿
¿
NP ki= ki¿ ∑ ∅ j N
f s ki j =1

FNDE ki :

jki

RT ki
N P ¿ki

c) Definição do valor aluno ano total mínimo
nacional ( VAAT MIN )

Em que
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¿

V AAT ki : valor anual total por aluno em

[40];
O cálculo para a distribuição dos recursos da
complementação-VAAT, é realizado em 4
(quatro) etapas subsequentes:
i) ordenação decrescente dos valores anuais
totais por aluno ( VAAT ki ¿ obtidos em cada
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal;
ii) complementação da última rede de ensino até
que seu valor anual total por aluno se iguale ao
valor anual total por aluno da rede de ensino
imediatamente superior;
iii) uma vez equalizados os valores anuais totais
por aluno das redes de ensino, conforme
operação ii), a complementação da União será
distribuída a essas 2 (duas) redes de ensino até
que seu valor anual total por aluno se iguale ao
valor anual total por aluno da rede
imediatamente superior;
iv) as operações ii) e iii) são repetidas tantas
vezes quantas forem necessárias até que a

cada rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, após complementação-VAAT [44]:

V AAT ¿ki =

Para as redes de ensino que
receberem complementação-VAAT,

VAAT ¿ki=¿

CVT EIki : valor da complementação-VAAT,
transferido para rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal, destinado à educação
infantil [45]:
CVT EIki =c EIki 0,5CVT
Em que

¿

CVR : valor da complementação-VAAR
[47];

dessa

CVR ki : valor da complementação-VAAR,
transferido para a rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal [48]:

complementação;

VAAT MIN : valor aluno ano total nacional
das rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, decorrente da distribuição da
complementação-VAAT, referenciado
nos
anos
iniciais
do
ensino
fundamental [41]:

CVR ki=c Rki CVR
Em que

c Rki : coeficiente de destinação de
recursos da complementação-VAAR,
da rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, definido segundo evolução de
indicadores
de
atendimento
e
melhoria
da
aprendizagem
com
redução das desigualdades [49].
b) Resultados da distribuição de recursos por
resultado (VAAR)

nVT
¿

VAAT MIN =

CVT + ∑ NP ki VAAT ki
k=1
nVT

∑ NP¿ki
k =1

Em que

VAARki : acréscimo no valor anual total por
aluno em cada rede de ensino k, no Estado i ou
¿
no
Distrito
Federal
( V AAT ki ¿ em
decorrência da complementação-VAAR [50]:

nVT : número de redes de ensino
beneficiadas com a complementaçãoVAAT [42];
d) Distribuição de recursos entre as redes de
ensino

VAARki =

CVT ki : valor da complementação-VAAT,
transferido para rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal, beneficiada [43]:

CVR ki
N P ¿ki

3. Indicadores e ponderadores
Até a atualização desta Lei, nos termos do art.
42, será adotado valor unitário para os seguintes
indicadores e ponderadores:

¿

CVT ki= N P ki ( VAAT MIN −VAAT ki )
e) Resultados da equalização pelo parâmetro
VAAT
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c EIki : coeficiente de destinação de
recursos da complementação-VAAT,
da rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, à educação infantil [46].
2.3 Complementação-VAAR
a) Distribuição de recursos entre as redes de
ensino

integralmente distribuída, de forma que o valor
aluno ano total resulte definido nacionalmente
função

VAAT MIN

f) Destinação à educação infantil

complementação-VAAT CVT ) tenha sido

VAAT
(¿¿ MIN ) em
¿

RT ki +CVT ki
¿
N P ki

PEP n.1/0
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fd ki : indicador de disponibilidade de
recursos vinculados à educação de cada ente
federado responsável pele rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal [4];
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rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [6];

fp ¿ki : indicador de utilização do potencial de
arrecadação tributária de cada ente federado
responsável pela rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal, para aplicação do critério
VAAT [31];

fp ki : indicador de utilização do potencial de
arrecadação tributária de cada ente federado
responsável pela rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal [5];

f s ¿ki : fator de diferenciação relativo ao

fs ki : fator de diferenciação relativo ao nível
sócio econômico dos estudantes matriculados na

*CD201777014300*

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

nível sócio econômico dos estudantes
matriculados na rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal, para aplicação do critério
VAAT [32]
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REQUERIMENTOS DE DESTAQUE:
DESTAQUE DE BANCADA Nº 01
Requeiro, nos termos do Art. 161, parágrafo segundo,II, do RICD, destaque da emenda de
plenário n. 20 apresentada ao PL 4372/2020.
INSCREVER FAVORÁVEL
Dep. Perpétua Almeida
Líder do PCdoB
DESTAQUE DE BANCADA Nº 02
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, inciso II c/c seu § 2º, do RICD,
destaque para votação em separado da EMENDA DE PLENÁRIO Nº 31, apresentada ao PL
4372/2020.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
Deputado Wellington Roberto
Vice-líder do Bloco
DESTAQUE DE BANCADA Nº 03
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, inciso II e §2º do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, destaque da emenda de plenário nº 5 apresentada ao PL
4372/2020.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2020.
Dep. Felipe Francischini
Líder do PSL
DESTAQUE DE BANCADA Nº 04

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 769

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, II, e §2º, combinado com o art.
117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação da
emenda de plenário nº 6, de autoria do Deputado Tiago Mitraud, ao PL 4372/2020.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2020
Deputado Paulo Ganime
Líder do NOVO

DESTAQUE DE BANCADA Nº 05
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, II, c/c § 2º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO da EMENDA DE PLENÁRIO Nº 35, de autoria da Deputada Clarissa Garotinho,
apresentada ao PL 4.372, de 2020, que “Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras providências.”.
Sala das Sessões, ___________ de dezembro de 2020.
Deputado ACÁCIO FAVACHO (PROS/AP)
Vice-Líder do Bloco
DESTAQUE DE BANCADA Nº 06
Senhor Presidente,
Líder do PTB solicita nos termos regimentais DESTAQUE DE BANCADA à EMENDA 40
apresentado ao PL 4372/20.
Atenciosamente,
Felipe Francischini , Líder do Bloco Parlamentar PSL, PTB, PROS; Líder do PSL;

DESTAQUE DE BANCADA Nº 07

2
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Requeiro, nos termos do art. 161, I e §2º, combinado com o art. 117, IX, RICD,
destaque do inciso IV do § 1º do art. 7º do Projeto de Lei 4372/2020 para substituir a alínea
“d” do inciso I do § 3º do art. 7º do Substitutivo de Plenário.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.
DEPUTADO CARLOS SAMPAIO
DESTAQUE DE BANCADA Nº 08
Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, inciso II c/c seu § 2º,
do RICD, destaque para votação em separado da EMENDA DE PLENÁRIO Nº 10,
apresentada ao PL 4372/2020.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Deputado Wellington Roberto
Vice-líder do Bloco
DESTAQUE DE BANCADA Nº 09
Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, inciso II c/c seu § 2º,
do RICD, destaque para votação em separado da EMENDA DE PLENÁRIO Nº 7, apresentada
ao PL 4372/2020.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Deputado Wellington Roberto
Vice-líder do Bloco
3
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8, 19 e 37, na forma da Subemenda Substitutiva Global apresentada pela
Comiss‹o de Educa•‹o, e pela rejei•‹o das demais.
Na Comiss‹o de Finan•as e Tributa•‹o, somos pela n‹o
implica•‹o financeira ou or•ament‡ria em aumento ou diminui•‹o da receita e
da despesa pœblica, n‹o cabendo pronunciamento quanto ˆ adequa•‹o
financeira ou or•ament‡ria das Emendas n¼s 1 a 22, 29 a 31 e 33 a 44, pela
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adequa•‹o or•ament‡ria e financeira da Subemenda Substitutiva Global
apresentada pela Comiss‹o de Educa•‹o e pela incompatibilidade e
inadequa•‹o or•ament‡ria e financeira da Emenda n¼ 32, por n‹o atender ao
disposto no art. 114 da LDO/2020, no art. 17 da LRF e no art. 113 do ADCT.

Emendas de Plen‡rio e da Subemenda Substitutiva Global apresentada pela
Comiss‹o de Educa•‹o.

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI N.
PROJETO DE LEI N¼ 4372, DE 2020

Regulamenta o Fundo de Manuten•‹o e
Desenvolvimento da Educa•‹o B‡sica e de
Valoriza•‹o dos Profissionais da Educa•‹o FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constitui•‹o Federal; e d‡ outras
provid•ncias.
Autores: DEPUTADOS PROFESSORA
DORINHA SEABRA REZENDE,
TABATA AMARAL, DANILO CABRAL,
IDILVAN ALENCAR, RAUL HENRY,
BACELAR, MARIANA CARVALHO,
PROFESSOR ISRAEL BATISTA,
9
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pela constitucionalidade, juridicidade e boa tŽcnica legislativa de todas as

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1!, do RICD c/c o art. 2!, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Na Comiss‹o de Constitui•‹o e Justi•a e de Cidadania, somos
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R O S E M O D E S TO , PA U L A
BELMONTE E OUTROS
Relator: Deputado FELIPE RIGONI

PEP n.2/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentaç!o: 10/12/2020 17:32 - PLEN
PEP 2 => PL 4372/2020

772 Sexta-feira 11

DISPOSI‚ÍES GERAIS

Art. 1¼ ƒ institu’do, no ‰mbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo
de Manuten•‹o e Desenvolvimento da Educa•‹o B‡sica e de Valoriza•‹o dos
Profissionais da Educa•‹o - FUNDEB, de natureza cont‡bil, nos termos do
art.212-A da Constitui•‹o Federal.
Par‡grafo œnico. A institui•‹o dos Fundos previstos no caput deste artigo e a
aplica•‹o de seus recursos n‹o isentam os Estados, o Distrito Federal e os
Munic’pios da obrigatoriedade da aplica•‹o na manuten•‹o e no
desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212 da Constitui•‹o
Federal e no inciso VI do caput e par‡grafo œnico do art. 10 e no inciso V do
caput do art. 11 da Lei n¼ 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de:
I - pelo menos 5% (cinco por cento) do montante dos impostos e transfer•ncias
que comp›em a cesta de recursos do Fundeb, a que se referem os incisos I a X
do caput e o ¤ 1¼ do art. 3¼ desta Lei, de modo que os recursos previstos no art.
3¼ desta Lei somados aos referidos neste inciso garantam a aplica•‹o do
m’nimo de 25% (vinte e cinco por cento) desses impostos e transfer•ncias em
favor da manuten•‹o e desenvolvimento do ensino;
II - pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos e
transfer•ncias;
Art. 2¼ Os Fundos destinam-se ˆ manuten•‹o e ao desenvolvimento da
educa•‹o b‡sica pœblica e ˆ valoriza•‹o dos profissionais em educa•‹o,
incluindo sua condigna remunera•‹o, observado o disposto nesta Lei.
CAPêTULO II
DA COMPOSI‚ÌO FINANCEIRA
10
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CAPêTULO I

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1!, do RICD c/c o art. 2!, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

O Congresso Nacional decreta:
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Se•‹o I
Das Fontes de Receita dos Fundos
Art. 3¼ Os Fundos, no ‰mbito de cada Estado e do Distrito Federal, s‹o
compostos por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:
I - imposto sobre transmiss‹o causa mortis e doa•‹o de quaisquer bens ou
direitos previsto no inciso I do caput do art. 155 da Constitui•‹o Federal;
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II - imposto sobre opera•›es relativas ˆ circula•‹o de mercadorias e sobre
presta•›es de servi•os de transportes interestadual e intermunicipal e de
comunica•‹o previsto no inciso II do caput do art. 155 combinado com o inciso
IV do caput do art. 158 da Constitui•‹o Federal;

V - parcela do produto da arrecada•‹o do imposto sobre a propriedade territorial
rural, relativamente a im—veis situados nos Munic’pios, prevista no inciso II do
caput do art. 158 da Constitui•‹o Federal;
VI - parcela do produto da arrecada•‹o do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao
Fundo de Participa•‹o dos Estados e do Distrito Federal - FPE e prevista na
al’nea ÒaÓ do inciso I do caput do art. 159 da Constitui•‹o Federal e no Sistema
Tribut‡rio Nacional de que trata a Lei n¼ 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VII - parcela do produto da arrecada•‹o do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao
Fundo de Participa•‹o dos Munic’pios - FPM e prevista na al’nea ÒbÓ do inciso I
do caput do art. 159 da Constitui•‹o Federal e no Sistema Tribut‡rio Nacional de
que trata a Lei n¼ 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VIII - parcela do produto da arrecada•‹o do imposto sobre produtos
industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no inciso II
do caput do art. 159 da Constitui•‹o Federal e na Lei Complementar n¼ 61, de
26 de dezembro de 1989;
IX - receitas da d’vida ativa tribut‡ria relativa aos impostos previstos neste
artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes;
¤ 1¼ Inclui-se ainda na base de c‡lculo dos recursos referidos nos incisos do
caput deste artigo, o adicional na al’quota do Imposto sobre Circula•‹o de
Mercadorias e Servi•os - ICMS de que trata o ¤1¼ do art. 82 do Ato das
Disposi•›es Constitucionais Transit—rias.
11
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IV - parcela do produto da arrecada•‹o do imposto que a Uni‹o eventualmente
instituir no exerc’cio da compet•ncia que lhe Ž atribu’da pelo inciso I do caput do
art. 154 da Constitui•‹o Federal prevista no inciso II do caput do art. 157 da
Constitui•‹o Federal;

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1!, do RICD c/c o art. 2!, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

III - imposto sobre a propriedade de ve’culos automotores previsto no inciso III
do caput do art. 155 combinado com o inciso III do caput do art. 158 da
Constitui•‹o Federal;
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¤ 2¼ AlŽm dos recursos mencionados nos incisos do caput e no ¤ 1¼ deste artigo,
os Fundos contar‹o com a complementa•‹o da Uni‹o, nos termos da Se•‹o II
deste Cap’tulo.
Se•‹o II
Da Complementa•‹o da Uni‹o
Art. 4¼ A Uni‹o complementar‡ os recursos dos Fundos a que se refere o art. 3¼,
conforme disposto nesta Lei.
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¤ 1¼ A complementa•‹o da Uni‹o destina-se exclusivamente a assegurar
recursos financeiros aos Fundos, aplicando-se o disposto no caput do art. 160
da Constitui•‹o Federal.

¤ 4¼ O n‹o-cumprimento do disposto neste artigo importar‡ em crime de
responsabilidade da autoridade competente.
Art. 5¼ A complementa•‹o da Uni‹o ser‡ equivalente a, no m’nimo, 23% (vinte e
tr•s por cento) do total de recursos a que se refere o art. 3¼, nas seguintes
modalidades:
I - complementa•‹o-VAAF: 10 (dez) pontos percentuais no ‰mbito de cada
Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno (VAAF), nos
termos do art. 6¼, inciso I, al’nea ÒaÓ, n‹o alcan•ar o m’nimo definido
nacionalmente;
II - complementa•‹o-VAAT: no m’nimo, 10,5 (dez inteiros e cinco dŽcimos)
pontos percentuais, em cada rede pœblica de ensino municipal, estadual ou
distrital, sempre que o valor anual total por aluno (VAAT), nos termos do art. 6¼,
inciso II, al’nea ÒaÓ, n‹o alcan•ar o m’nimo definido nacionalmente;
III - complementa•‹o-VAAR: 2,5 (dois inteiros e cinco dŽcimos) pontos
percentuais nas redes pœblicas que, uma vez cumpridas condicionalidades de
melhoria de gest‹o, alcan•arem evolu•‹o de indicadores a serem definidos, de
atendimento e melhoria da aprendizagem com redu•‹o das desigualdades, nos
termos do sistema nacional de avalia•‹o da educa•‹o b‡sica, conforme
disposto no art. 14.o
Par‡grafo œnico. A complementa•‹o da Uni‹o, nas modalidades especificadas,
a ser distribu’da em determinado exerc’cio financeiro, ser‡ calculada
considerando-se as receitas totais dos Fundos desse mesmo exerc’cio.
CAPêTULO III
12
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¤ 3¼ A Uni‹o poder‡ utilizar, no m‡ximo, 30% (trinta por cento) do valor de
complementa•‹o ao Fundeb previsto no caput para cumprimento da aplica•‹o
m’nima na manuten•‹o e desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 212
da Constitui•‹o Federal.

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1!, do RICD c/c o art. 2!, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

¤ 2¼ ƒ vedada a utiliza•‹o dos recursos oriundos da arrecada•‹o da
contribui•‹o social do sal‡rio-educa•‹o a que se refere o ¤ 5¼ do art. 212 da
Constitui•‹o Federal na complementa•‹o da Uni‹o aos Fundos.
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DA DISTRIBUI‚ÌO DOS RECURSOS
Se•‹o I
Das Defini•›es
Art. 6¼ Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se, na forma do seu Anexo:
I Ð valor anual por aluno (VAAF):
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II Ð valor anual total por aluno (VAAT):
a) apurado ap—s distribui•‹o da complementa•‹o-VAAF e antes da distribui•‹o
da complementa•‹o- VAAT: raz‹o entre os recursos recebidos relativos ˆs
receitas definidas no art. 3¼ e no art. 5¼, inciso I, acrescidas das disponibilidades
elencadas no art. 13, ¤ 3¼, e o nœmero de alunos matriculados nas respectivas
redes de ensino, nos termos do art. 8¼.
b) decorrente da distribui•‹o de recursos ap—s complementa•‹o-VAAT: raz‹o
entre os recursos recebidos relativos ˆs receitas definidas no art. 3¼ e no art. 5¼,
incisos I e II, acrescidas das disponibilidades elencadas no art. 13, ¤ 3¼, e o
nœmero de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do
art. 8¼.
III Ð valor anual por aluno (VAAR) decorrente da complementa•‹o-VAAR: raz‹o
entre os recursos recebidos relativos ˆs receitas definidas no inciso III do caput
do art. 5¼ e o nœmero de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino,
nos termos do art. 8¼.
Se•‹o II
Das Matr’culas e Pondera•›es
Art. 7¼ A distribui•‹o de recursos que comp›em os Fundos, nos termos do art.
3¼, no ‰mbito de cada Estado e do Distrito Federal e da complementa•‹o da
Uni‹o, conforme art. 5¼, dar-se-‡, na forma do Anexo desta Lei, em fun•‹o do
nœmero de alunos matriculados nas respectivas redes de educa•‹o b‡sica
pœblica presencial, observando-se as diferen•as e pondera•›es quanto ao valor
anual por aluno (VAAF, VAAT ou VAAR) entre etapas, modalidades, dura•‹o da
jornada e tipos de estabelecimento de ensino, consideradas as respectivas
especificidades e os insumos necess‡rios para a garantia de sua qualidade,
bem como o disposto no art. 10.
13
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b) decorrente da distribui•‹o de recursos de que trata a complementa•‹o-VAAF:
raz‹o entre os recursos recebidos relativos ˆs receitas definidas no art. 3¼ e no
art. 5¼, inciso I, e o nœmero de alunos matriculados nas respectivas redes de
ensino, nos termos do art. 8¼.

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
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a) decorrente da distribui•‹o de recursos que comp›em os Fundos, no ‰mbito
de cada Estado e do Distrito Federal: raz‹o entre os recursos recebidos
relativos ˆs receitas definidas no art. 3¼ e o nœmero de alunos matriculados nas
respectivas redes de ensino, nos termos do art. 8¼.
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¤ 1¼ A pondera•‹o entre diferentes etapas, modalidades, dura•‹o de jornada e
tipos de estabelecimento de ensino adotar‡ como refer•ncia o fator 1 (um) para
os anos iniciais do ensino fundamental urbano.
¤ 2¼ O direito ˆ educa•‹o infantil ser‡ assegurado ˆs crian•as atŽ o tŽrmino do
ano letivo em que completarem 6 (seis) anos de idade.
¤ 3¼ Admitir-se-‡, para efeito da distribui•‹o dos recursos previstos no caput do
art. 212-A da Constitui•‹o Federal:
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I - em rela•‹o ˆs institui•›es comunit‡rias, confessionais ou filantr—picas sem
fins lucrativos conveniadas com o poder pœblico, o c™mputo das matr’culas:
a) na educa•‹o infantil oferecida em creches para crian•as de atŽ tr•s anos;

d) na educa•‹o especial, oferecida, nos termos do ¤ 3¼ do art. 58 da Lei n¼
9.394, de 20 de dezembro de 1996, pelas institui•›es com atua•‹o exclusiva
nessa modalidade para atendimento educacional especializado no contraturno
para estudantes matriculados na rede pœblica de educa•‹o b‡sica e para
atendimento integral a estudante com defici•ncia grave, constatada em
avalia•‹o biopsicossocial, periodicamente realizada por equipe multiprofissional
e interdisciplinar, nos termos da lei 13.146, de 6 de julho de 2015, visando,
sempre que poss’vel, a integra•‹o do estudante na rede regular de ensino e a
garantia do direito ˆ educa•‹o e ˆ aprendizagem ao longo da vida.
II - em rela•‹o a institui•›es pœblicas de ensino, autarquias e funda•›es
pœblicas da administra•‹o indireta, conveniados ou em parceria com a
administra•‹o estadual direta, o c™mputo das matr’culas referentes ˆ educa•‹o
profissional tŽcnica de n’vel mŽdio articulada, prevista no art. 36-C da Lei n¼
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e das matr’culas relativas ao itiner‡rio de
forma•‹o tŽcnica e profissional, previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei.
¤ 4¼ As institui•›es a que se refere o inciso I do ¤ 3¼ deste artigo dever‹o
obrigat—ria e cumulativamente:
I - oferecer igualdade de condi•›es para o acesso e perman•ncia na escola e
atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos.
II - comprovar finalidade n‹o lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros em
educa•‹o na etapa ou modalidade previstas no ¤ 3¼ deste artigo;
III - assegurar a destina•‹o de seu patrim™nio a outra escola comunit‡ria,
filantr—pica ou confessional com atua•‹o na etapa ou modalidade previstas no ¤
3¼ deste artigo ou ao poder pœblico no caso do encerramento de suas
atividades;
14
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c) das prŽ-escolas, atŽ a universaliza•‹o desta etapa de ensino, que atendam
ˆs crian•as de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, observadas as condi•›es previstas
nos incisos I a V do ¤ 4¼ deste artigo, efetivadas, conforme o censo escolar mais
atualizado.

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
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b) na educa•‹o do campo oferecida em institui•›es reconhecidas como centros
familiares de forma•‹o por altern‰ncia, observado o disposto em regulamento;
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IV - atender a padr›es m’nimos de qualidade definidos pelo —rg‹o normativo do
sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, ter aprovados seus projetos
pedag—gicos;
V - ter Certifica•‹o de Entidades Beneficentes de Assist•ncia Social, na forma
do regulamento.
¤ 5¼ Os recursos destinados ˆs institui•›es de que trata o ¤ 3¼ deste artigo
somente poder‹o ser destinados ˆs categorias de despesa previstas no art. 70
da Lei n¼ 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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¤ 1¼ Os recursos ser‹o distribu’dos ao Distrito Federal e aos Estados e seus
Munic’pios, considerando-se exclusivamente as matr’culas nos respectivos
‰mbitos de atua•‹o priorit‡ria, conforme os ¤¤ 2¼ e 3¼ do art. 211 da
Constitui•‹o Federal, observado o disposto no ¤ 1¼ do art. 25 desta Lei.
¤ 2¼ Ser‹o consideradas, para a educa•‹o especial, as matr’culas na rede
regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais de escolas
regulares, e em escolas especiais ou especializadas, observado o disposto na
al’nea ÒdÓ do ¤ 3¼ do art. 7¼.
¤ 3¼ Para efeito da distribui•‹o dos recursos dos Fundos, ser‡ admitida a dupla
matr’cula dos estudantes:
I - da educa•‹o regular da rede pœblica que recebem atendimento educacional
especializado;
II Ð da educa•‹o profissional tŽcnica de n’vel mŽdio articulada, prevista no art.
36-C da Lei n¼ 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do itiner‡rio de forma•‹o
tŽcnica e profissional do ensino mŽdio, previsto no inciso V do art. 36 da referida
Lei.
¤ 4¼ Os profissionais do magistŽrio da educa•‹o b‡sica da rede pœblica de
ensino cedidos para as institui•›es a que se referem o ¤ 3¼ do art. 7¼ desta Lei
ser‹o considerados como em efetivo exerc’cio na educa•‹o b‡sica pœblica para
fins do disposto no art. 26 desta Lei.
¤ 5¼ Os Estados, o Distrito Federal e os Munic’pios poder‹o, no prazo de 30
(trinta) dias da publica•‹o dos dados do censo escolar no Di‡rio Oficial da
Uni‹o, apresentar recursos para retifica•‹o dos dados publicados.
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Art. 8¼ Para os fins da distribui•‹o dos recursos de que trata esta Lei, ser‹o
consideradas exclusivamente as matr’culas presenciais efetivas, conforme os
dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais An’sio Teixeira - Inep,
observadas as diferen•as e pondera•›es mencionadas no arts. 7¼ e 10.
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¤ 6¼ As informa•›es relativas aos conv•nios firmados nos termos do ¤ 3¡, com a
especifica•‹o do nœmero de alunos considerados e valores repassados,
inclu’dos os correspondentes a eventuais profissionais e bens materiais cedidos,
ser‹o declaradas anualmente ao MinistŽrio da Educa•‹o, pelos Estados, Distrito
Federal e Munic’pios, no ‰mbito do sistema de informa•›es sobre or•amentos
pœblicos em educa•‹o, na forma do regulamento.

Dezembro de 2020

¤ 6¼ Para a educa•‹o profissional tŽcnica de n’vel mŽdio articulada, na forma
concomitante, prevista no inciso II do art. 36-C da Lei n¼ 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e para o itiner‡rio de forma•‹o tŽcnica e profissional do
ensino mŽdio, previsto no inciso V do art. 36 da referida Lei, desenvolvidos em
conv•nio ou parceria com as institui•›es relacionadas no inciso II do ¤ 3¼ do
art. 7¼, o estudante dever‡ estar matriculado no ensino mŽdio presencial em
institui•‹o da rede pœblica estadual e na institui•‹o conveniada ou celebrante de
parceria, sendo a pondera•‹o prevista no caput do art. 7¼ aplicada ˆs duas
matr’culas.
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Art. 10. AlŽm do disposto no art. 7¼, a distribui•‹o de recursos dar-se-‡, na
forma do Anexo desta Lei, em fun•‹o do nœmero de alunos matriculados nas
respectivas redes de educa•‹o b‡sica pœblica presencial, observando-se as
diferen•as e pondera•›es quanto ao valor anual por aluno (VAAF e VAAT)
relativas:
I - ao n’vel socioecon™mico dos educandos;
II - aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados ˆ educa•‹o de
cada ente federado;
III Ð aos indicadores de utiliza•‹o do potencial de arrecada•‹o tribut‡ria de cada
ente federado.
¤ 1¼ Os indicadores de que trata o inciso I ser‹o calculados:
I Ð em rela•‹o ao n’vel socioecon™mico dos educandos, conforme dados
apurados e atualizados pelo Inep, observado o disposto no art. 18, inciso III.
II Ð em rela•‹o ˆ disponibilidade de recursos, com base no valor anual total por
aluno (VAAT), apurado nos termos do arts. 13 e 15, inciso II.
III Ð em rela•‹o a utiliza•‹o do potencial de arrecada•‹o tribut‡ria, com base
nas caracter’sticas sociodemogr‡ficas e econ™micas, dentre outras.
¤ 2¼ O indicador de utiliza•‹o do potencial de arrecada•‹o tribut‡ria ter‡ como
finalidade incentivar que entes federados se esforcem para arrecadar
adequadamente os tributos de sua compet•ncia.
Se•‹o III
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Par‡grafo œnico. As diferen•as e pondera•›es entre etapas, modalidades,
dura•‹o da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, nos termos do art. 7¼,
aplic‡veis ˆ distribui•‹o de recursos da complementa•‹o-VAAT, dever‹o
priorizar a educa•‹o infantil.
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Art. 9¼ As diferen•as e pondera•›es quanto ao valor anual por aluno entre
etapas, modalidades, dura•‹o da jornada e tipos de estabelecimento de ensino,
bem como as relativas ao art. 10, utilizadas na complementa•‹o-VAAR e na
complementa•‹o-VAAT, nos termos do Anexo desta Lei, poder‹o ter valores
distintos daquelas aplicadas na distribui•‹o intraestadual e na complementa•‹oVAAF.
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Da Distribui•‹o Intraestadual
Art. 11. A distribui•‹o de recursos que comp›em os Fundos, nos termos do art.
3¼, no ‰mbito de cada Estado e do Distrito Federal, dar-se-‡, na forma do Anexo
desta Lei, entre o governo estadual e os seus Munic’pios, na propor•‹o do
nœmero de alunos matriculados nas respectivas redes de educa•‹o b‡sica
pœblica presencial, nos termos do art. 8¼.
¤ 1¼ A distribui•‹o de que trata o caput resultar‡ no valor anual por aluno (VAAF)
no ‰mbito de cada Fundo, anteriormente ˆ complementa•‹o-VAAF, nos termos
do art. 6¼, inciso I, al’nea ÒaÓ.
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¤ 2¼ O n‹o-cumprimento do disposto neste artigo importar‡ em crime de
responsabilidade da autoridade competente, nos termos do inciso IX do art. 212A da Constitui•‹o.

Art. 12. A complementa•‹o-VAAF ser‡ distribu’da tendo como par‰metro o valor
anual m’nimo por aluno (VAAF-MIN) definido nacionalmente, na forma do Anexo
desta Lei.
¤ 1¼ O valor anual m’nimo por aluno (VAAF-MIN) constitui-se em valor de
refer•ncia relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, observadas
as diferen•as e pondera•›es de que tratam os arts. 7¼ e 10, e ser‡ determinado
contabilmente a partir da distribui•‹o de que trata o art. 11 e em fun•‹o do
montante destinado ˆ complementa•‹o-VAAF, nos termos do art. 5¼, inciso I.
¤ 2¼ Definidos os Fundos beneficiados, no ‰mbito de cada Estado e do Distrito
Federal, com a complementa•‹o-VAAF, os recursos ser‹o distribu’dos entre o
governo estadual e os seus Munic’pios segundo a mesma propor•‹o obtida no
art. 11, de modo a resultar no valor anual m’nimo por aluno (VAAF-MIN).
Art. 13. A complementa•‹o-VAAT ser‡ distribu’da tendo como par‰metro o valor
anual total m’nimo por aluno (VAAT-MIN), definido nacionalmente, na forma do
Anexo desta Lei.
¤ 1¼ O valor anual total m’nimo por aluno (VAAT-MIN) constitui-se em valor de
refer•ncia relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, observadas
as diferen•as e pondera•›es de que tratam os arts. 7¼ e 10, e ser‡ determinado
contabilmente a partir da distribui•‹o de que tratam os arts. 11 e 12,
consideradas as demais receitas e transfer•ncias vinculadas ˆ educa•‹o, nos
termos do ¤ 3¼, e em fun•‹o do montante destinado ˆ complementa•‹o-VAAT,
nos termos do art. 5¼, inciso II.
¤ 2¼ Os recursos ser‹o distribu’dos ˆs redes de ensino, de modo a resultar no
valor anual total m’nimo por aluno (VAAT-MIN).
¤ 3¼ O c‡lculo do valor anual total por aluno (VAAT) das redes de ensino dever‡
considerar, alŽm do resultado da distribui•‹o de que tratam os arts. 11 e 12, as
seguintes receitas e disponibilidades:
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Da Distribui•‹o da Complementa•‹o da Uni‹o
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Se•‹o IV
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I - 5% (cinco por cento) do montante dos impostos e transfer•ncias que
comp›em a cesta de recursos do Fundeb, a que se refere o art. 3¼ desta Lei,
II - 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos e transfer•ncias, nos
termos do art. 212, caput, da Constitui•‹o Federal;
III - cotas estaduais e municipais da arrecada•‹o do sal‡rio-educa•‹o de que
trata o ¤6¼ do art. 212 da Constitui•‹o Federal;
IV Ðparcela da participa•‹o pela explora•‹o de petr—leo e g‡s natural vinculada
ˆ educa•‹o, nos termos da legisla•‹o federal.
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V - transfer•ncias decorrentes dos programas de distribui•‹o universal geridos
pelo MinistŽrio da Educa•‹o.

¤ 6¼ Os programas a serem considerados na distribui•‹o, nos termos do inciso
V deste artigo, ser‹o definidos em regulamento.
Art. 14. A complementa•‹o-VAAR ser‡ distribu’da ˆs redes pœblicas de ensino
que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores
referidos no art. 5¼, inciso III.
¤ 1¼ As condicionalidades referidas no caput deste artigo contemplar‹o:
I - provimento do cargo ou fun•‹o de gestor escolar de acordo com critŽrios
tŽcnicos de mŽrito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a
participa•‹o da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente
em avalia•‹o de mŽrito e desempenho.
II - participa•‹o de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos estudantes de cada
ano escolar periodicamente avaliado em cada rede de ensino por meio dos
exames nacionais do sistema nacional de avalia•‹o da educa•‹o b‡sica;
III - redu•‹o das desigualdades educacionais socioecon™micas e raciais
medidas nos exames nacionais do sistema nacional de avalia•‹o da educa•‹o
b‡sica, respeitando as especificidade da educa•‹o escolar ind’gena e suas
realidades;

IV - regime de colabora•‹o estado-munic’pio formalizado na legisla•‹o estadual
e em execu•‹o, nos termos do disposto no inciso II do par‡grafo œnico do art.
158 da Constitui•‹o Federal e no art. 3¼ da Emenda Constitucional n¼ 108, de
2020;
18
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¤ 5¼ Para fins de apura•‹o dos valores descritos no inciso II do art. 15, ser‹o
consideradas as informa•›es e dados cont‡beis, or•ament‡rios e fiscais, de que
trata o ¤4¼ deste artigo, que forem encaminhadas pelos entes atŽ o dia 30 de
abril do exerc’cio posterior ao exerc’cio a que se referem os dados enviados.
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¤ 4¼ Somente s‹o habilitados a receber a complementa•‹o-VAAT os entes que
disponibilizarem as informa•›es e dados cont‡beis, or•ament‡rios e fiscais, nos
termos do art. 163-A da Constitui•‹o Federal e do art, 38 desta lei.
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V - referenciais curriculares alinhados ˆ Base Nacional Comum Curricular,
aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino;

¤ 2¼ A metodologia de c‡lculo dos indicadores referidos no caput deste artigo
considerar‡ obrigatoriamente:
I Ð o n’vel e o avan•o, com maior peso para o avan•o, dos resultados mŽdios
dos estudantes de cada rede pœblica estadual e municipal nos exames
nacionais do sistema nacional de avalia•‹o da educa•‹o b‡sica, ponderados
pela taxa de participa•‹o nesses exames e por medida de equidade de
aprendizagem.
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¤ 3¼ A medida de equidade de aprendizagem, prevista no inciso I do ¤ 2¼,
tomando como base a escala de n’veis de aprendizagem, definida pelo Inep,
com rela•‹o aos resultados dos estudantes nos exames nacionais referidos no
mesmo dispositivo, considerar‡ em seu c‡lculo a propor•‹o de estudantes cujos
resultados de aprendizagem estejam em n’veis abaixo do n’vel adequado, com
maior peso para os estudantes com resultados mais distantes desse n’vel, e as
desigualdades de resultados nos diferentes grupos de n’vel socioecon™mico e
de ra•a e dos estudantes com defici•ncia em cada rede pœblica.
Art. 15. A distribui•‹o da complementa•‹o da Uni‹o, em determinado exerc’cio
financeiro, nos termos do Anexo desta Lei, levar‡ em considera•‹o:
I Ð complementa•‹o-VAAF, quando do c‡lculo do VAAF e do VAAF-MIN:
a) receitas dos Fundos, nos termos do art. 3¼, estimadas para o exerc’cio
financeiro de refer•ncia, conforme disposto no art. 16, atŽ que ocorra o ajuste
previsto em seu ¤ 3¼;
b) receitas dos Fundos, nos termos do art. 3¼, realizadas no exerc’cio financeiro
de refer•ncia, quando do ajuste previsto no art. 16, ¤ 3¼.
II Ð complementa•‹o-VAAT, quando do c‡lculo do VAAT e do VAAT-MIN:
receitas dos Fundos, nos termos do art. 3¼, complementa•‹o da Uni‹o, nos
termos do art. 5¼, inciso I, e demais receitas e disponibilidades vinculadas ˆ
educa•‹o, nos termos do art. 13, ¤ 3¼, realizadas no penœltimo exerc’cio
financeiro anterior ao de refer•ncia;
III Ð complementa•‹o-VAAR: evolu•‹o de indicadores, nos termos do art. 14.
Par‡grafo œnico. Para fins de apura•‹o do VAAT, os valores referidos no inciso II
ser‹o corrigidos pelo percentual da varia•‹o nominal das receitas totais
19
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III Ð as taxas de atendimento escolar das crian•as e jovens na educa•‹o b‡sica
presencial em cada ente federado, definido de modo a captar, direta ou
indiretamente, a evas‹o no ensino fundamental e mŽdio.
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II Ð as taxas de aprova•‹o no ensino fundamental e mŽdio em cada rede
estadual e municipal;
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integrantes dos Fundos, nos termos do art. 3¼, para o per’odo de vinte e quatro
meses encerrado em junho do exerc’cio anterior ao da transfer•ncia.
Art. 16. O Poder Executivo federal publicar‡, atŽ 31 de dezembro de cada
exerc’cio, para vig•ncia no exerc’cio subsequente:
I - a estimativa da receita total dos Fundos, nos termos do art. 3¼;
II Ð a estimativa do valor da complementa•‹o da Uni‹o, nos termos do art. 5¼;
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III Ð a estimativa dos valores anuais por aluno (VAAF) no ‰mbito do Distrito
Federal e de cada Estado, nos termos do art. 11;

VI - a estimativa do valor anual total m’nimo por aluno (VAAT-MIN) definido
nacionalmente, nos termos do art. 13 e correspondente distribui•‹o de recursos
da complementa•‹o-VAAT ˆs redes de ensino;
VII Ð as aplica•›es m’nimas pelas redes de ensino em educa•‹o infantil, nos
termos do art. 28.
VIII Ð as redes beneficiadas com a complementa•‹o-VAAR e respectivos
valores, nos termos do art. 14.
¤ 1¼ Ap—s o prazo de que trata o caput, as estimativas ser‹o atualizadas a cada
quatro meses ao longo do exerc’cio de refer•ncia.
¤ 2¼ A complementa•‹o da Uni‹o observar‡ o cronograma da programa•‹o
financeira do Tesouro Nacional e contemplar‡ pagamentos mensais de, no
m’nimo, 5% (cinco por cento) da complementa•‹o anual, a serem realizados atŽ
o œltimo dia œtil de cada m•s, assegurados os repasses de, no m’nimo, 45%
(quarenta e cinco por cento) atŽ 31 de julho, de 85% (oitenta e cinco por cento)
atŽ 31 de dezembro de cada ano e de 100% (cem por cento) atŽ 31 de janeiro,
do exerc’cio imediatamente subsequente.
¤ 3¼ O valor da complementa•‹o da Uni‹o, nos termos do art. 5¼, em fun•‹o da
diferen•a, a maior ou a menor, entre a receita estimada para o c‡lculo e a
receita realizada do exerc’cio de refer•ncia, ser‡ ajustado, no 1¼ (primeiro)
quadrimestre, em parcela œnica, do exerc’cio imediatamente subsequente e
debitada ou creditada ˆ conta espec’fica dos Fundos, conforme o caso.
¤ 4¼ Para o ajuste da complementa•‹o da Uni‹o, de que trata o ¤ 3¼ deste
artigo, os Estados e o Distrito Federal dever‹o publicar em meio oficial e
encaminhar ˆ Secretaria do Tesouro Nacional do MinistŽrio da Economia, atŽ o
dia 31 de janeiro, os valores da arrecada•‹o efetiva dos impostos e das
transfer•ncias, nos termos do art. 3¼, referentes ao exerc’cio imediatamente
anterior.
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V Ð os valores anuais totais por aluno (VAAT) no ‰mbito das redes de ensino,
nos termos do art. 13, ¤ 3¼, anteriormente ˆ complementa•‹o-VAAT;
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IV - a estimativa do valor anual m’nimo por aluno (VAAF-MIN) definido
nacionalmente, nos termos do art. 12, e correspondente distribui•‹o de recursos
da complementa•‹o-VAAF ˆs redes de ensino;
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Se•‹o V
Da Comiss‹o Intergovernamental de Financiamento para a Educa•‹o B‡sica de
Qualidade
Art. 17. Fica mantida, no ‰mbito do MinistŽrio da Educa•‹o, a Comiss‹o
Intergovernamental de Financiamento para a Educa•‹o B‡sica de Qualidade,
institu’da pelo art. 12 da Lei n¼ 11.494, de 20 de junho de 2007, nos seguintes
termos quanto a sua composi•‹o:
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III - 1 (um) representante dos secret‡rios municipais de educa•‹o de cada uma
das 5 (cinco) regi›es pol’tico-administrativas do Brasil indicado pelas se•›es
regionais da Uni‹o Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa•‹o - UNDIME.
¤ 1¼ As delibera•›es da Comiss‹o Intergovernamental de Financiamento para a
Educa•‹o B‡sica de Qualidade ser‹o registradas em ata circunstanciada,
lavrada conforme seu regimento interno.
¤ 2¼ As delibera•›es relativas ˆ especifica•‹o das pondera•›es ser‹o baixadas
em resolu•‹o publicada no Di‡rio Oficial da Uni‹o atŽ o dia 31 de julho de cada
exerc’cio, para vig•ncia no exerc’cio seguinte.
¤ 3¼ A participa•‹o na Comiss‹o Intergovernamental de Financiamento para a
Educa•‹o B‡sica de Qualidade Ž fun•‹o n‹o remunerada de relevante interesse
pœblico, e seus membros, quando convocados, far‹o jus a transporte e di‡rias.
¤ 4¼ Para cada um dos representantes referidos nos incisos I a III do caput deste
artigo, ser‡ designado o respectivo suplente.
Art. 18. No exerc’cio de suas atribui•›es, compete ˆ Comiss‹o
Intergovernamental de Financiamento para a Educa•‹o B‡sica de Qualidade:
I - especificar anualmente, observados os limites definidos nesta Lei, as
diferen•as e pondera•›es aplic‡veis:
a) entre diferentes etapas, modalidades, dura•‹o de jornada e tipos de
estabelecimento de ensino da educa•‹o b‡sica, observado o disposto no art. 9¼,
levando em considera•‹o a correspond•ncia ao custo mŽdio da respectiva
etapa e modalidade e tipo de estabelecimento de educa•‹o b‡sica;
b) ao n’vel socioecon™mico dos educandos, aos indicadores de disponibilidade
de recursos vinculados ˆ educa•‹o e aos indicadores de utiliza•‹o do potencial
de arrecada•‹o tribut‡ria de cada ente federado, nos termos do art. 10.
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II - 1 (um) representante dos secret‡rios estaduais de educa•‹o de cada uma
das 5 (cinco) regi›es pol’tico-administrativas do Brasil indicado pelas se•›es
regionais do Conselho Nacional de Secret‡rios de Estado da Educa•‹o CONSED;
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I - 5 (cinco) representantes do MinistŽrio da Educa•‹o, incluindo 1 (um)
representante do Inep e 1 (um) representante do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educa•‹o Ð FNDE.
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II Ð monitorar e avaliar as condicionalidades definidas no art. 14, ¤ 1¼, com base
em proposta tecnicamente fundamentada do Inep.
III Ð aprovar a metodologia de c‡lculo do custo mŽdio das diferentes etapas,
modalidades, dura•‹o de jornada e tipos de estabelecimento de ensino da
educa•‹o b‡sica, elaborada pelo Inep, consideradas as respectivas
especificidades e os insumos necess‡rios para a garantia de sua qualidade
IV Ð aprovar a metodologia de c‡lculo dos indicadores de n’vel socioecon™mico
dos educandos, de disponibilidade de recursos vinculados ˆ educa•‹o e de
potencial de arrecada•‹o tribut‡ria de cada ente federado, elaborada pelo Inep,
com apoio dos demais —rg‹os respons‡veis do Poder Executivo Federal;
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VII Ð aprovar a metodologia de c‡lculo elaborada pelo Inep, do indicador referido
no par‡grafo œnico do art. 28, para aplica•‹o, pelos Munic’pios, de recursos da
complementa•‹o-VAAT na educa•‹o infantil.
VIII - aprovar metodologia de apura•‹o e monitoramento do exerc’cio da fun•‹o
redistributiva dos entes em rela•‹o a suas escolas, de que trata o art. 25, ¤ 2¼,
elaborada pelo MinistŽrio da Educa•‹o.
IX Ð elaborar ou requisitar a elabora•‹o de estudos tŽcnicos pertinentes, sempre
que necess‡rio;
X - elaborar seu regimento interno, baixado em portaria do Ministro de Estado
da Educa•‹o;
XI Ð exercer outras atribui•›es conferidas em lei.
¤ 1¼ Ser‹o adotados como base para a decis‹o da Comiss‹o
Intergovernamental de Financiamento para a Educa•‹o B‡sica de Qualidade os
dados do censo escolar anual mais atualizado realizado pelo Inep.
¤ 2¼ A exist•ncia prŽvia de estudos sobre custos mŽdios das etapas,
modalidades e tipos de ensino, n’vel socioecon™mico dos estudantes,
disponibilidade de recursos vinculados ˆ educa•‹o e potencial de arrecada•‹o
de cada ente federado, anualmente atualizados e publicados pelo Inep, Ž
condi•‹o indispens‡vel para decis‹o, pela Comiss‹o Intergovernamental de
Financiamento para a Educa•‹o B‡sica de Qualidade, de promover altera•›es
na especifica•‹o das diferen•as e pondera•›es referidas no inciso I do ÒcaputÓ
deste artigo.
¤ 3¼ A Comiss‹o Intergovernamental de Financiamento para a Educa•‹o B‡sica
de Qualidade exercer‡ suas compet•ncias em observ‰ncia ˆs garantias
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VI Ð aprovar a metodologia de aferi•‹o das condicionalidades referidas no inciso
III do caput do art. 5, elaborada pelo Inep, observado o disposto no ¤ 1¼ do art.
14;
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V Ð aprovar a metodologia de c‡lculo dos indicadores de atendimento e
melhoria da aprendizagem com redu•‹o das desigualdades, nos termos do
sistema nacional de avalia•‹o da educa•‹o b‡sica, referidos no inciso III do
caput do art. 5¼, elaborada pelo Inep, observado o disposto no ¤ 2¼ do art. 14;
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estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constitui•‹o
Federal e ˆs metas do plano nacional de educa•‹o.
¤ 4¼ No ato de publica•‹o das pondera•›es do inciso I, a Comiss‹o
Intergovernamental de Financiamento para a Educa•‹o B‡sica de Qualidade
dever‡ publicar relat—rio detalhado com a mem—ria de c‡lculo sobre os custos
mŽdios, fontes dos indicadores utilizados e as raz›es que levaram a defini•‹o
dessas pondera•›es.
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Art. 19. As despesas da Comiss‹o Intergovernamental de Financiamento para a
Educa•‹o B‡sica de Qualidade correr‹o ˆ conta das dota•›es or•ament‡rias
anualmente consignadas ao MinistŽrio da Educa•‹o.
CAPêTULO IV

Par‡grafo œnico. S‹o unidades transferidoras a Uni‹o, os Estados e o Distrito
Federal em rela•‹o ˆs respectivas parcelas do Fundo cuja arrecada•‹o e
disponibiliza•‹o para distribui•‹o sejam de sua responsabilidade.
Art. 21. Os recursos dos Fundos, provenientes da Uni‹o, dos Estados e do
Distrito Federal, ser‹o repassados automaticamente para contas œnicas e
espec’ficas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Munic’pios,
vinculadas ao respectivo Fundo, institu’das para esse fim, e ser‹o nelas
executados, vedada a transfer•ncia para outras contas, sendo mantidas na
institui•‹o financeira de que trata o art. 20 desta Lei.
¤ 1¼ Os repasses aos Fundos provenientes das participa•›es a que se refere o
inciso II do caput do art. 158 e as al’neas ÒaÓ e ÒbÓ do inciso I do caput e inciso II
do caput do art. 159 da Constitui•‹o Federal, constar‹o dos or•amentos da
Uni‹o, dos Estados e do Distrito Federal e ser‹o creditados pela Uni‹o em favor
dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Munic’pios nas contas
espec’ficas a que se refere este artigo, respeitados os critŽrios e as finalidades
estabelecidas nesta Lei, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma
de divulga•‹o adotados para o repasse do restante dessas transfer•ncias
constitucionais em favor desses governos.
¤ 2¼ Os repasses aos Fundos provenientes dos impostos previstos nos incisos I,
II e III do caput do art. 155 combinados com os incisos III e IV do caput do art.
158 da Constitui•‹o Federal constar‹o dos or•amentos dos Governos Estaduais
e do Distrito Federal e ser‹o depositados pelo estabelecimento oficial de crŽdito
previsto no art. 4¼ da Lei Complementar n¼ 63, de 11 de janeiro de 1990, no
momento em que a arrecada•‹o estiver sendo realizada nas contas do Fundo
abertas na institui•‹o financeira de que trata o caput deste artigo.
¤ 3¼ A institui•‹o financeira de que trata o caput deste artigo, no que se refere
aos recursos dos impostos e participa•›es mencionados no ¤ 2¼ deste artigo,
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Art. 20. Os recursos dos Fundos ser‹o disponibilizados pelas unidades
transferidoras ˆ Caixa Econ™mica Federal ou ao Banco do Brasil S.A., que
realizar‡ a distribui•‹o dos valores devidos aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Munic’pios.
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¤ 4¼ Os recursos dos Fundos provenientes da parcela do imposto sobre
produtos industrializados, de que trata o inciso II do caput do art. 159 da
Constitui•‹o Federal, ser‹o creditados pela Uni‹o em favor dos Governos
Estaduais e do Distrito Federal nas contas espec’ficas, segundo os critŽrios e
respeitadas as finalidades estabelecidas nesta Lei, observados os mesmos
prazos, procedimentos e forma de divulga•‹o previstos na Lei Complementar n¼
61, de 26 de dezembro de 1989.
¤ 5¼ Do montante dos recursos do imposto sobre produtos industrializados de
que trata o inciso II do caput do art. 159 da Constitui•‹o Federal a parcela
devida aos Munic’pios, na forma do disposto no art. 5¼ da Lei Complementar n¼
61, de 26 de dezembro de 1989, ser‡ repassada pelo Governo Estadual ao
respectivo Fundo e os recursos ser‹o creditados na conta espec’fica a que se
refere este artigo, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de
divulga•‹o do restante dessa transfer•ncia aos Munic’pios.
¤ 6¼ A institui•‹o financeira disponibilizar‡, permanentemente, em s’tio na
internet dispon’vel a pœblico e em formato aberto e leg’vel por m‡quina, os
extratos banc‡rios referentes ˆ conta do fundo, incluindo informa•›es
atualizadas sobre:
I - movimenta•‹o;
II - respons‡vel legal;
III - data de abertura;
IV- ag•ncia e nœmero da conta banc‡ria.
¤ 7¼ Os recursos depositados na conta espec’fica a que se refere o caput deste
artigo ser‹o depositados pela Uni‹o, Distrito Federal, Estados e Munic’pios na
forma prevista no ¤ 5¼ do art. 69 da Lei n¼ 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
¤ 8¼ Sem preju’zo do disposto na Lei n¼ 9.452, de 20 de mar•o de 1997, ser‹o
disponibilizados pelos poderes executivos de todas esferas federativas, nos
seus sites de internet, dados acerca do recebimento e aplica•›es dos recursos
do FUNDEB.
Art. 22. Nos termos do ¤ 4¼ do art. 211 da Constitui•‹o Federal, os Estados e os
Munic’pios poder‹o celebrar conv•nios para a transfer•ncia de alunos, recursos
humanos, materiais e encargos financeiros, assim como de transporte escolar,
acompanhados da transfer•ncia imediata de recursos financeiros
correspondentes ao nœmero de matr’culas assumido pelo ente federado.
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creditar‡ imediatamente as parcelas devidas ao Governo Estadual, ao Distrito
Federal e aos Munic’pios nas contas espec’ficas referidas neste artigo,
observados os critŽrios e as finalidades estabelecidas nesta Lei, procedendo ˆ
divulga•‹o dos valores creditados de forma similar e com a mesma
periodicidade utilizada pelos Estados em rela•‹o ao restante da transfer•ncia do
referido imposto.
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Art. 23. Os recursos disponibilizados aos Fundos pela Uni‹o, pelos Estados e
pelo Distrito Federal dever‹o ser registrados de forma detalhada a fim de
evidenciar as respectivas transfer•ncias.
Art. 24. Os eventuais saldos de recursos financeiros dispon’veis nas contas
espec’ficas dos Fundos cuja perspectiva de utiliza•‹o seja superior a 15
(quinze) dias dever‹o ser aplicados em opera•›es financeiras de curto prazo ou
de mercado aberto, lastreadas em t’tulos da d’vida pœblica, na institui•‹o
financeira respons‡vel pela movimenta•‹o dos recursos, de modo a preservar
seu poder de compra.
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Par‡grafo œnico. Os ganhos financeiros auferidos em decorr•ncia das
aplica•›es previstas no caput deste artigo dever‹o ser utilizados na mesma
finalidade e de acordo com os mesmos critŽrios e condi•›es estabelecidas para
utiliza•‹o do valor principal do Fundo.

Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de
complementa•‹o da Uni‹o, ser‹o utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal
e pelos Munic’pios, no exerc’cio financeiro em que lhes forem creditados, em
a•›es consideradas como de manuten•‹o e desenvolvimento do ensino para a
educa•‹o b‡sica pœblica, conforme disposto no art. 70 da Lei n¼ 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
¤ 1¼ Observado o disposto nos arts. 27 e 28 e no ¤ 2¼ deste artigo, os recursos
poder‹o ser aplicados pelos Estados e Munic’pios indistintamente entre etapas,
modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educa•‹o b‡sica nos
seus respectivos ‰mbitos de atua•‹o priorit‡ria, conforme estabelecido nos ¤¤
2¼ e 3¼ do art. 211 da Constitui•‹o Federal.
¤ 2¼ A aplica•‹o dos recursos referida no caput deste artigo contemplar‡ a a•‹o
redistributiva dos Estados, Distrito Federal e Munic’pios em rela•‹o a suas
escolas, nos termos do art. 211, ¤ 6¼, da Constitui•‹o Federal.
¤ 3¼ AtŽ 10% (dez por cento) dos recursos recebidos ˆ conta dos Fundos,
inclusive relativos ˆ complementa•‹o da Uni‹o, recebidos nos termos do art. 16,
¤ 2¼, desta Lei, poder‹o ser utilizados no 1¼ (primeiro) quadrimestre do exerc’cio
imediatamente subsequente, mediante abertura de crŽdito adicional.
Art. 26. Exclu’dos os recursos de que trata art. 5¼, inciso III, propor•‹o n‹o
inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos
referidos no art. 1¼, ser‡ destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da
remunera•‹o dos profissionais da educa•‹o b‡sica em efetivo exerc’cio.
Par‡grafo œnico. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:
I - remunera•‹o: o total de pagamentos devidos aos profissionais da educa•‹o
b‡sica, em decorr•ncia do efetivo exerc’cio em cargo, emprego ou fun•‹o,
integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito
Federal ou Munic’pio, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;
25
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II - profissionais da educa•‹o b‡sica: aqueles definidos nos termos do art. 61 da
Lei n¼ 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais
referidos no art. 1¼ da Lei n¼ 13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo
exerc’cio nas redes escolares de educa•‹o b‡sica;
III - efetivo exerc’cio: atua•‹o efetiva no desempenho das atividades dos
profissionais referidos no inciso II deste par‡grafo associada ˆ regular
vincula•‹o contratual, tempor‡ria ou estatut‡ria, com o ente governamental que
o remunera, n‹o sendo descaracterizada por eventuais afastamentos
tempor‡rios previstos em lei, com ™nus para o empregador, que n‹o impliquem
rompimento da rela•‹o jur’dica existente.
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Par‡grafo œnico. Os recursos vinculados nos termos do caput ser‹o aplicados
pelos Munic’pios, tendo como par‰metro indicador para educa•‹o infantil, que
estabelecer‡ percentuais m’nimos de aplica•‹o dos Munic’pios beneficiados
com a complementa•‹o-VAAT, de modo que se atinja a propor•‹o especificada
no caput, que considerar‡ obrigatoriamente:
I - o dŽficit de cobertura, levando-se em conta a oferta e demanda anual pelo
ensino;
II - a vulnerabilidade socioecon™mica da popula•‹o a ser atendida;
Art. 29. ƒ vedada a utiliza•‹o dos recursos dos Fundos:
I - no financiamento das despesas n‹o consideradas como de manuten•‹o e
desenvolvimento da educa•‹o b‡sica, conforme o art. 71 da Lei n¼ 9.394, de 20
de dezembro de 1996;
II Ð para pagamento de aposentadorias e pens›es, nos termos do art. 212, ¤ 7¼,
da Constitui•‹o Federal;
III - como garantia ou contrapartida de opera•›es de crŽdito, internas ou
externas, contra’das pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Munic’pios
que n‹o se destinem ao financiamento de projetos, a•›es ou programas
considerados como a•‹o de manuten•‹o e desenvolvimento do ensino para a
educa•‹o b‡sica.
CAPêTULO VI
DO ACOMPANHAMENTO, AVALIA‚ÌO, MONITORAMENTO, CONTROLE
SOCIAL, COMPROVA‚ÌO E FISCALIZA‚ÌO DOS RECURSOS
Se•‹o I
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Art. 28. Procedida a distribui•‹o da complementa•‹o-VAAT ˆs redes de ensino,
segundo art. 13, ser‡ destinada ˆ educa•‹o infantil, nos termos do Anexo desta
Lei, propor•‹o de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais a que se
refere o art. 5¼, inciso II.
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Art. 27. Percentual m’nimo de 15% (quinze por cento) dos recursos da
complementa•‹o-VAAT, previstos no art. 5¼, inciso II, ser‹o aplicados, em cada
rede de ensino beneficiada, em despesas de capital.
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Da Fiscaliza•‹o e Controle
Art. 30. A fiscaliza•‹o e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art.
212 da Constitui•‹o Federal e do disposto nesta Lei, especialmente em rela•‹o
ˆ aplica•‹o da totalidade dos recursos dos Fundos, ser‹o exercidos:
I - pelo —rg‹o de controle interno no ‰mbito da Uni‹o e pelos —rg‹os de controle
interno no ‰mbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic’pios;
II - pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic’pios,
junto aos respectivos entes governamentais sob suas jurisdi•›es;
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III - pelo Tribunal de Contas da Uni‹o, no que tange ˆs atribui•›es a cargo dos
—rg‹os federais, especialmente em rela•‹o ˆ complementa•‹o da Uni‹o;

Par‡grafo œnico. As presta•›es de contas ser‹o instru’das com parecer do
conselho respons‡vel, que dever‡ ser apresentado ao Poder Executivo
respectivo em atŽ 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a
apresenta•‹o da presta•‹o de contas prevista no caput deste artigo.
Art. 32. A defesa da ordem jur’dica, do regime democr‡tico, dos interesses
sociais e individuais indispon’veis, relacionada ao pleno cumprimento desta Lei,
compete ao MinistŽrio Pœblico dos Estados e do Distrito Federal e Territ—rios e
ao MinistŽrio Pœblico Federal, especialmente quanto ˆs transfer•ncias de
recursos federais.
¤ 1¼ A legitimidade do MinistŽrio Pœblico prevista no caput deste artigo n‹o
exclui a de terceiros para a propositura de a•›es a que se referem o inciso
LXXIII do caput do art. 5¼ e o ¤ 1¼ do art. 129 da Constitui•‹o Federal, sendolhes assegurado o acesso gratuito aos documentos mencionados nos arts. 31 e
35 desta Lei.
¤ 2¼ Admitir-se-‡ litiscons—rcio facultativo entre os MinistŽrios Pœblicos da Uni‹o,
do Distrito Federal e dos Estados para a fiscaliza•‹o da aplica•‹o dos recursos
dos Fundos que receberem complementa•‹o da Uni‹o.
Se•‹o II
Dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social
Art. 33. O acompanhamento e o controle social sobre a distribui•‹o, a
transfer•ncia e a aplica•‹o dos recursos dos Fundos ser‹o exercidos, junto aos
respectivos governos, no ‰mbito da Uni‹o, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Munic’pios, por conselhos institu’dos especificamente para esse fim.

27

*CD208989110900*

Art. 31. Os Estados, o Distrito Federal e os Munic’pios prestar‹o contas dos
recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de
Contas competentes, observada a regulamenta•‹o aplic‡vel.
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IV Ð pelos respectivos conselhos de acompanhamento e controle social dos
fundos, referidos nos arts.33 e 34.

Dezembro de 2020

¤ 1¼ Os conselhos de ‰mbito estadual, distrital e municipal poder‹o, sempre que
julgarem conveniente:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos —rg‹os de controle interno e
externo manifesta•‹o formal acerca dos registros cont‡beis e dos
demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transpar•ncia ao documento
em s’tio da internet;
II - por decis‹o da maioria de seus membros, convocar o Secret‡rio de
Educa•‹o competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos
acerca do fluxo de recursos e a execu•‹o das despesas do Fundo, devendo a
autoridade convocada apresentar-se em prazo n‹o superior a 30 (trinta) dias;
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b) folhas de pagamento dos profissionais da educa•‹o, as quais dever‹o
discriminar aqueles em efetivo exerc’cio na educa•‹o b‡sica e indicar o
respectivo n’vel, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam
vinculados;
c) documentos referentes aos conv•nios com as institui•›es a que se refere o
art. 7¼ desta Lei;
d) outros documentos e informa•›es necess‡rios ao desempenho de suas
fun•›es;
IV - realizar visitas in loco para verificar, dentre outras quest›es pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e servi•os efetuados nas institui•›es
escolares com recursos do Fundo;
b) a adequa•‹o do servi•o de transporte escolar;
c) a utiliza•‹o em benef’cio do sistema de ensino de bens adquiridos com
recursos do Fundo para esse fim.
¤ 2¼ Aos conselhos incumbe, ainda:
I Ð elaborar parecer das presta•›es de contas a que se refere o par. ònico do
art. 31.
II - supervisionar o censo escolar anual e a elabora•‹o da proposta
or•ament‡ria anual, no ‰mbito de suas respectivas esferas governamentais de
atua•‹o, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e
encaminhamento dos dados estat’sticos e financeiros que alicer•am a
operacionaliza•‹o dos Fundos.
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a) licita•‹o, empenho, liquida•‹o e pagamento de obras e servi•os custeados
com recursos do Fundo;
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III - requisitar ao Poder Executivo c—pia de documentos, os quais ser‹o
imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em um prazo n‹o
superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
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III - acompanhar a aplica•‹o dos recursos federais transferidos ˆ conta do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do Programa
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento ˆ Educa•‹o de Jovens e
Adultos e, ainda, receber e analisar as presta•›es de contas referentes a esses
Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplica•‹o desses
recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educa•‹o - FNDE.
¤ 3¼ Os conselhos atuar‹o com autonomia, sem vincula•‹o ou subordina•‹o
institucional ao Poder Executivo local e ser‹o renovados periodicamente ao final
de cada mandato dos seus membros.
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I - em ‰mbito federal, sendo:
a) 3 (tr•s) representantes do MinistŽrio da Educa•‹o;
b) 2 (dois) representantes do MinistŽrio da Economia;
c) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Educa•‹o;
d) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Secret‡rios de Estado da
Educa•‹o - CONSED;
e) 1 (um) representante da Confedera•‹o Nacional dos Trabalhadores em
Educa•‹o - CNTE;
f) 1 (um) representante da Uni‹o Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educa•‹o - UNDIME;
g) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educa•‹o b‡sica pœblica;
h) 2 (dois) representantes dos estudantes da educa•‹o b‡sica pœblica, um dos
quais indicado pela Uni‹o Brasileira de Estudantes Secundaristas - UBES;
i) 2 (dois) representantes de organiza•›es da sociedade civil.
II - em ‰mbito estadual, sendo:
a) 3 (tr•s) representantes do Poder Executivo estadual, dos quais pelo menos 1
(um) do —rg‹o estadual respons‡vel pela educa•‹o b‡sica;
b) 2 (dois) representantes dos Poderes Executivos Municipais;
c) 2 ( dois) representantes do Conselho Estadual de Educa•‹o;
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Art. 34 Os conselhos ser‹o criados por legisla•‹o espec’fica, editada no
pertinente ‰mbito governamental, observados os seguintes critŽrios de
composi•‹o:
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¤ 4¼ Os conselhos n‹o contar‹o com estrutura administrativa pr—pria,
incumbindo ˆ Uni‹o, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munic’pios garantir
infraestrutura e condi•›es materiais adequadas ˆ execu•‹o plena das
compet•ncias dos conselhos e oferecer ao MinistŽrio da Educa•‹o os dados
cadastrais relativos ˆ cria•‹o e composi•‹o dos respectivos conselhos.
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d) 1 (um) representante da seccional da Uni‹o Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educa•‹o - UNDIME;
e) 1 (um) representante da seccional da Confedera•‹o Nacional dos
Trabalhadores em Educa•‹o - CNTE;
f) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educa•‹o b‡sica pœblica;
g) 2 (dois) representantes dos estudantes da educa•‹o b‡sica pœblica, 1 (um)
dos quais indicado pela entidade estadual de estudantes secundaristas;
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i) 2 (dois) representantes de organiza•›es da sociedade civil.
j) - 1 (um) representante das escolas ind’genas, quando houver;

IV - em ‰mbito municipal, sendo:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos
1 (um) da Secretaria Municipal de Educa•‹o ou —rg‹o educacional equivalente;
b) 1 (um) representante dos professores da educa•‹o b‡sica pœblica;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas b‡sicas pœblicas;
d) 1 (um) representante dos servidores tŽcnico-administrativos das escolas
b‡sicas pœblicas;
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educa•‹o b‡sica pœblica;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educa•‹o b‡sica pœblica, um dos
quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
¤ 1¼ Integrar‹o ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver:
I -1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educa•‹o;
II -1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei n¼ 8.069, de
13 de julho de 1990, indicados por seus pares;
III -2 (dois) representantes de organiza•›es da sociedade civil;
IV - 1 (um) representante das escolas ind’genas;
V - 1 (um) representante das escolas do campo;
VI -1 (um) representante das escolas quilombolas
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III - no Distrito Federal, sendo a composi•‹o determinada pelo disposto no inciso
II deste par‡grafo, exclu’dos os membros mencionados nas suas al’neas ÒbÓ e
ÒdÓ;
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k) - 1 (um) representante das escolas quilombolas, quando houver;
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¤ 2¼ Os membros dos conselhos previstos no caput deste artigo, observados os
impedimentos previsto no ¤ 5¼, ser‹o indicados atŽ 20 (vinte) dias antes do
tŽrmino do mandato dos conselheiros anteriores:
I - pelos dirigentes dos —rg‹os federais, estaduais, municipais e do Distrito
Federal e das entidades de classes organizadas, nos casos das representa•›es
dessas inst‰ncias;
II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes,
pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de ‰mbito nacional, estadual
ou municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim,
pelos respectivos pares;
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¤ 3¼ As organiza•›es da sociedade civil a que se refere este artigo:
I - s‹o pessoas jur’dicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei
13.019 de julho de 2014
II - desenvolvem atividades voltadas para a localidade do respectivo Conselho;
III - devem atestar o seu funcionamento h‡ pelo menos 1 (um) ano contado da
data de publica•‹o de edital;
IV Ð desenvolvem atividades relacionadas ˆ educa•‹o ou ao controle social dos
gastos pœblicos;
V - n‹o figuram como benefici‡rias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou
como contratadas da Administra•‹o da localidade a t’tulo oneroso.
¤ 4¼ Indicados os conselheiros, na forma dos incisos I e II do ¤ 3¼ deste artigo, o
MinistŽrio da Educa•‹o designar‡ os integrantes do conselho previsto no inciso I
do ¤ 1¼ deste artigo, e o Poder Executivo competente designar‡ os integrantes
dos conselhos previstos nos incisos II, III e IV do ¤ 1¼ deste artigo.
¤ 5¼ S‹o impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput deste
artigo:
I Ð titulares dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da Repœblica, de
Ministro de Estado, de Governador e de Vice- Governador, de Prefeito e de
Vice-Prefeito, e de Secret‡rio Estadual, Difstrital ou Municipal, bem como seus
c™njuges e parentes consangu’neos ou afins, atŽ 3¼ (terceiro) grau;
II - tesoureiro, contador ou funcion‡rio de empresa de assessoria ou consultoria
que prestem servi•os relacionados ˆ administra•‹o ou controle interno dos
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IV Ð nos casos de organiza•›es da sociedade civil, em processo eletivo dotado
de ampla publicidade, vedada a participa•‹o de entidades que figurem como
benefici‡rias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da
Administra•‹o da localidade a t’tulo oneroso.
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III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades
sindicais da respectiva categoria;
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recursos do Fundo, bem como c™njuges, parentes consangu’neos ou afins, atŽ
3¼ (terceiro) grau, desses profissionais;
III - estudantes que n‹o sejam emancipados;
IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exer•am cargos ou fun•›es pœblicas de livre nomea•‹o e exonera•‹o no
‰mbito dos —rg‹os do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou
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b) prestem servi•os terceirizados, no ‰mbito dos Poderes Executivos em que
atuam os respectivos conselhos.

I - n‹o ser‡ remunerada;
II - Ž considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isen•‹o da obrigatoriedade de testemunhar sobre informa•›es
recebidas ou prestadas em raz‹o do exerc’cio de suas atividades de conselheiro
e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informa•›es;
IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e
diretores ou de servidores das escolas pœblicas, no curso do mandato:
a) exonera•‹o ou demiss‹o do cargo ou emprego sem justa causa ou
transfer•ncia involunt‡ria do estabelecimento de ensino em que atuam;
b) atribui•‹o de falta injustificada ao servi•o em fun•‹o das atividades do
conselho;
c) afastamento involunt‡rio e injustificado da condi•‹o de conselheiro antes do
tŽrmino do mandato para o qual tenha sido designado;
V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em
atividades do conselho, no curso do mandato, atribui•‹o de falta injustificada
nas atividades escolares.
¤ 8¼ Para cada membro titular dever‡ ser nomeado um suplente, representante
da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que
substituir‡ o titular em seus impedimentos tempor‡rios, provis—rios e em seus
afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.
¤ 9¼ O mandato dos membros dos conselhos do Fundeb ser‡ de 4 (quatro)
anos, vedada a recondu•‹o para o pr—ximo mandato, e se iniciar‡ em 1¼ de
janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo.
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¤ 7¼ A atua•‹o dos membros dos conselhos dos Fundos:
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¤ 6¼ O presidente dos conselhos previstos no caput deste artigo ser‡ eleito por
seus pares em reuni‹o do colegiado, sendo impedido de ocupar a fun•‹o o
representante do governo gestor dos recursos do Fundo no ‰mbito da Uni‹o,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic’pios.
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¤ 10 Na hip—tese da inexist•ncia de estudantes emancipados, representa•‹o
estudantil poder‡ acompanhar as reuni›es do conselho com direito a voz.
¤ 11 A Uni‹o, os Estados, o Distrito Federal e os Munic’pios disponibilizar‹o em
s’tio na internet informa•›es atualizadas sobre a composi•‹o e funcionamento
dos respectivos Conselhos de que trata esta lei, incluindo:
I Ð nomes dos Conselheiros e entidades ou segmentos que representam
II- correio eletr™nico ou outro canal de contato direto com o conselho;
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II Ð atas de reuni›es;
III Ð relat—rios e pareceres;

Art. 35. O Poder Executivo Federal poder‡ criar e manter redes de
conhecimento dos Conselheiros, com o objetivo de, entre outros:
I - gerar, compartilhar e disseminar conhecimento e experi•ncias;
II - formular propostas de padr›es, pol’ticas, guias e manuais;
III - discutir sobre os desafios enfrentados e as possibilidades de a•‹o quanto
aos gastos pœblicos do FUNDEB e sua efici•ncia;
IV - prospectar novas tecnologias para o fornecimento de informa•›es e o
controle e participa•‹o social por meios digitais.
¤ 1¼ Ser‡ assegurada a participa•‹o de todos os conselheiros de todas as
esferas de governo ˆs redes de conhecimento, admitida a participa•‹o de
institui•›es cient’ficas, tecnol—gicas e de inova•‹o interessadas;
¤ 2¼ Ser‡ estabelecido canal de comunica•‹o permanente com o FNDE, a quem
cabe a coordena•‹o das atividades previstas neste artigo.
¤ 3¼ Ser‹o facilitadas a integra•‹o entre conselheiros do mesmo estado da
federa•‹o, de modo a dinamizar o fluxo de comunica•‹o entre os conselheiros.
¤ 4¼ O Poder Executivo Federal poder‡ criar redes de conhecimento e de
inova•‹o dirigidas a outros atores envolvidos no FUNDEB, como gestores
pœblicos e comunidade escolar.
Se•‹o III
Do Registro de Dados Cont‡beis, Or•ament‡rios e Fiscais
Art. 36 Os registros cont‡beis e os demonstrativos gerenciais mensais,
atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos ˆ conta dos Fundos
assim como os referentes ˆs despesas realizadas ficar‹o permanentemente ˆ
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¤ 12 Os Conselhos se reunir‹o, no m’nimo, trimestralmente ou por convoca•‹o
de seu respectivo presidente.
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IV Ð outros documentos produzidos pelo Conselho.
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disposi•‹o dos conselhos respons‡veis, bem como dos —rg‹os federais,
estaduais e municipais de controle interno e externo, e ser-lhes-‡ dada ampla
publicidade, inclusive por meio eletr™nico.
Art. 37 As informa•›es e dados cont‡beis, or•ament‡rios e fiscais
disponibilizados pelos Estados, Distrito Federal e Munic’pios, conforme previsto
no art. 163-A da Constitui•‹o Federal, dever‹o conter os detalhamentos
relacionados ao Fundeb e ˆ manuten•‹o e desenvolvimento do ensino.
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¤ 2¼ O Sistema de que trata o caput deve possibilitar o acesso e a an‡lise dos
dados pelos presidentes dos conselhos de controle social do Fundeb e pelos
Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Munic’pios.
¤ 3¼ O Sistema de que trata o caput dever‡ observar padr›es de
interoperabilidade e a necessidade de integra•‹o de dados com os demais
sistemas eletr™nicos de dados cont‡beis, or•ament‡rios e fiscais no ‰mbito do
Poder Executivo federal e dos Tribunais de Contas, como formas de
simplifica•‹o e efici•ncia nos processos de preenchimento e disponibiliza•‹o
dos dados, e garantir o acesso irrestrito aos dados, os quais devem ser leg’veis
por m‡quina e estar dispon’veis em formato aberto, respeitadas as Leis nûs
12.527, de 12 de novembro de 2011, e 13.709, de 13 de agosto de 2018.

Se•‹o IV
Do Apoio TŽcnico e da Avalia•‹o
Art. 39 O MinistŽrio da Educa•‹o atuar‡:
I - no apoio tŽcnico relacionado aos procedimentos e critŽrios de aplica•‹o dos
recursos dos Fundos, junto aos Estados, Distrito Federal e Munic’pios e ˆs
inst‰ncias respons‡veis pelo acompanhamento, fiscaliza•‹o e controle interno e
externo;
II - na coordena•‹o de esfor•os para capacita•‹o dos membros dos conselhos e
para elabora•‹o de materiais e guias de apoio a sua fun•‹o, com a
possibilidade de coopera•‹o com inst‰ncias de controle interno, Tribunais de
Contas e MinistŽrio Pœblico;
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¤ 1¼ A aus•ncia de registro das informa•›es de que trata o caput, no prazo de
atŽ 30 dias ap—s o encerramento de cada bimestre, ocasionar‡ a suspens‹o
das transfer•ncias volunt‡rias e da contrata•‹o de opera•›es de crŽdito, exceto
as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da d’vida mobili‡ria,
atŽ que a situa•‹o seja regularizada.
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Art. 38 A verifica•‹o do cumprimento dos percentuais de aplica•‹o dos recursos
do Fundeb, estabelecidos nos artigos 212 e 212-A da Constitui•‹o Federal, em
a•›es de manuten•‹o e desenvolvimento do ensino, nas esferas estadual,
distrital e municipal, ser‡ realizada por meio de registro bimestral das
informa•›es em sistema de informa•›es sobre or•amentos pœblicos em
educa•‹o, mantido pelo MinistŽrio da Educa•‹o.
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III - na divulga•‹o de orienta•›es sobre a operacionaliza•‹o do Fundo e de
dados sobre a previs‹o, a realiza•‹o e a utiliza•‹o dos valores financeiros
repassados, por meio de publica•‹o e distribui•‹o de documentos informativos e
em meio eletr™nico de livre acesso pœblico;
IV - na realiza•‹o de estudos tŽcnicos com vistas ˆ defini•‹o do valor referencial
anual por aluno que assegure padr‹o m’nimo de qualidade do ensino;
V - no monitoramento da aplica•‹o dos recursos dos Fundos, por meio de
sistema de informa•›es or•ament‡rias e financeiras e de coopera•‹o com os
Tribunais de Contas dos Estados e Munic’pios e do Distrito Federal;
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a) a avalia•‹o dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores
educacionais e da amplia•‹o do atendimento.
b) estudos para avalia•‹o da efici•ncia, efic‡cia e da efetividade na aplica•‹o
dos recursos dos fundos.
¤ 1¼. Os dados utilizados nas an‡lises da avalia•‹o disposta no caput dever‹o
ser divulgados em diversos formatos eletr™nicos, inclusive abertos e n‹o
propriet‡rios, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a an‡lise das
informa•›es por terceiros.
¤ 2¼ As revis›es a que se refere o art. 60-A do Ato das Disposi•›es
Constitucionais Transit—rias considerar‹o os resultados das avalia•›es previstas
no caput.
¤ 3¼ Em atŽ 24 (vinte e quatro) meses do in’cio da vig•ncia desta lei, o MEC
dever‡ expedir normas para orientar sua atua•‹o de forma a incentivar e
estimular, inclusive com destina•‹o de recursos, a realiza•‹o de pesquisas
cient’ficas voltadas a avaliar e inovar as pol’ticas pœblicas educacionais
direcionadas ˆ educa•‹o infantil, devendo agir em colabora•‹o com as
funda•›es de amparo ˆ pesquisa Ð FAPs estaduais, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cient’fico e Tecnol—gico Ð CNPq e a Coordena•‹o de
Aperfei•oamento de Pessoal de N’vel Superior Ð CAPES
CAPêTULO VII
DISPOSI‚ÍES FINAIS E TRANSITîRIAS
Se•‹o I
Disposi•›es Transit—rias
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Art. 40 A partir da vig•ncia dos Fundos, a cada 2 (dois) anos o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais An’sio Teixeira - Inep realizar‡:
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VI - na realiza•‹o de avalia•›es dos resultados da aplica•‹o desta Lei, com
vistas ˆ ado•‹o de medidas operacionais e de natureza pol’tico-educacional
corretivas, devendo a primeira dessas medidas se realizar em atŽ 2 (dois) anos
ap—s a implanta•‹o do Fundo.
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Art. 41 A complementa•‹o da Uni‹o referida no art. 4¼ ser‡ implementada
progressivamente atŽ alcan•ar a propor•‹o estabelecida no art. 5¼, a partir do
primeiro ano subsequente ao da vig•ncia desta Lei, nos seguintes valores
m’nimos:
I Ð 12% (doze por cento), no primeiro ano;
lI Ð 15% (quinze por cento), no segundo ano;
III Ð 17% (dezessete por cento), no terceiro ano;
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IV Ð 19% (dezenove por cento), no quarto ano;
V Ð 21% (vinte e um por cento), no quinto ano;

I Ð 2 (dois) pontos percentuais, no primeiro ano;
II Ð 5 (cinco) pontos percentuais, no segundo ano;
III Ð 6,25 (seis inteiros e vinte e cinco centŽsimos) pontos percentuais, no
terceiro ano;
IV Ð 7,5 (sete inteiros e cinco dŽcimos) pontos percentuais, no quarto ano;
V Ð 9 (nove inteiros) pontos percentuais, no quinto ano;
VI Ð 10,5 (dez inteiros e cinco dŽcimos) pontos percentuais, no sexto ano;
¤ 2¼ A parcela da complementa•‹o de que trata o art. 5¼, inciso III, observar‡ os
seguintes valores:
I Ð 0,75 (setenta e cinco centŽsimos) ponto percentual, no terceiro ano;
II Ð 1,5 (um inteiro e cinco dŽcimos) pontos percentuais, no quarto ano;
III Ð 2 (dois) pontos percentuais, no quinto ano;
IV Ð 2,5 (dois inteiros e cinco dŽcimos) pontos percentuais, no sexto ano;
¤ 3¼ No primeiro ano de vig•ncia dos Fundos:
I - os entes disponibilizar‹o as informa•›es e dados cont‡beis, or•ament‡rios e
fiscais, de que trata o art. 13, ¤ 4¼, relativos ao exerc’cio financeiro de 2019, nos
termos do regulamento.
II - o cronograma mensal de pagamentos da complementa•‹o-VAAT, referido no
art. 16, ¤ 2¼, iniciar-se-‡ em julho e ser‡ ajustado pelo Tesouro Nacional, de
modo que se cumpra o prazo previsto para o seu pagamento integral.
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¤ 1¼ A parcela da complementa•‹o de que trata o art. 5¼, inciso II, observar‡, no
m’nimo, os seguintes valores:
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VI Ð 23% (vinte e tr•s por cento), no sexto ano;
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III Ð O Poder Executivo federal publicar‡ atŽ 30 de junho as estimativas
previstas nos incisos V e VI do artigo 16 relativas ˆs transfer•ncias da
complementa•‹o VAAT em 2021.
Art. 42 Os novos conselhos dos Fundos ser‹o institu’dos no prazo de 90
(noventa) dias contados da vig•ncia dos Fundos.
¤ 1¼ AtŽ que sejam institu’dos os novos conselhos, no prazo referido no caput,
caber‡ aos conselhos existentes na data de publica•‹o desta Lei exercer as
fun•›es de acompanhamento e controle previstas na legisla•‹o.

PEP n.2/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentaç!o: 10/12/2020 17:32 - PLEN
PEP 2 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

¤ 2¼ No caso dos conselhos municipais, o primeiro mandato dos conselheiros
extinguir-se-‡ em 31 de dezembro de 2022.

II - diferen•as e pondera•›es quanto ao valor anual por aluno relativas ao n’vel
socioecon™mico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de
recursos vinculados ˆ educa•‹o e de potencial de arrecada•‹o tribut‡ria de
cada ente federado, nos termos do art. 10;
III Ð indicador para educa•‹o infantil, nos termos do art. 28.
¤ 1¼ No exerc’cio financeiro de 2021, ser‹o atribu’dos:
I Ð para as diferen•as e pondera•›es de que trata o inciso II deste artigo:
a) Creche em tempo integral:
a1) pœblica: 1,30; e
a2) conveniada: 1,10;
b) Creche em tempo parcial:
b1) pœblica: 1,20; e
b2) conveniada: 0,80;
c) prŽ-escola em tempo integral: 1,30;
d) prŽ-escola em tempo parcial: 1,10;
e) anos iniciais do ensino fundamental urbano: 1,00;
f) anos iniciais do ensino fundamental no campo: 1,15;
g) anos finais do ensino fundamental urbano: 1,10;
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I - diferen•as e pondera•›es quanto ao valor anual por aluno entre etapas,
modalidades, dura•‹o da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, nos
termos do art. 7¼;
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Art. 43 Nos termos do art. 60, ¤ 3¼, do ADCT e do art. 212-A, ¤ 2¼, da
Constitui•‹o Federal, esta Lei ser‡ atualizada atŽ 31 de outubro de 2021, com
rela•‹o a:
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h) anos finais do ensino fundamental no campo: 1,20;
i) ensino fundamental em tempo integral: 1,30;
j) ensino mŽdio urbano: 1,25;
k) ensino mŽdio no campo: 1,30;
l) ensino mŽdio em tempo integral: 1,30;
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m) ensino mŽdio articulado ˆ educa•‹o profissional: 1,30;
n) educa•‹o especial: 1,20;
o) educa•‹o ind’gena e quilombola: 1,20;

r) forma•‹o tŽcnica e profissional prevista no art. 36, inciso V, da Lei n¼ 9.394,
de 20 de dezembro de 1996: 1,30.
II Ð para as diferen•as e pondera•›es de que trata o art. 10: valores unit‡rios,
nos termos especificados no Anexo desta Lei;
III Ð para indicador de que trata o inciso III do caput deste artigo:
a) poder‡ ser adotada metodologia provis—ria de c‡lculo definida pelo Inep,
observado o disposto no art. 28, nos termos de regulamento do MinistŽrio da
Educa•‹o;
b) caso n‹o haja a defini•‹o prevista na al’nea ÒaÓ, ser‡ adotado o nœmero de
matr’culas em educa•‹o infantil de cada rede municipal benefici‡ria da
complementa•‹o-VAAT.
¤ 2¼ Para fins de distribui•‹o da complementa•‹o-VAAT, no exerc’cio financeiro
de 2021, as diferen•as e pondera•›es especificadas nas al’neas ÒaÓ, ÒbÓ, ÒcÓ e
ÒdÓ do inciso I do ¤ 1¼ ter‹o a aplica•‹o de fator multiplicativo de 1,5.
¤ 3¼ Para vig•ncia em 2022, as delibera•›es de que trata o art. 17, ¤ 2¼, ser‹o
baixadas em resolu•‹o publicada no Di‡rio Oficial da Uni‹o atŽ o dia 31 de
outubro de 2021, com base em estudos elaborados pelo Inep e encaminhados ˆ
Comiss‹o Intergovernamental atŽ 31 de julho de 2021.
Art. 44 No primeiro trimestre de 2021, ser‡ mantida a sistem‡tica de reparti•‹o
de recursos prevista na Lei n¼ 11.494, de 2007, mediante a utiliza•‹o dos
coeficientes de participa•‹o do Distrito Federal, de cada Estado e dos
Munic’pios, referentes ao exerc’cio de 2020.
Par‡grafo œnico. Em rela•‹o ˆ complementa•‹o da Uni‹o, ser‡ adotado o
cronograma de distribui•‹o estabelecido para o primeiro trimestre de 2020.
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q) educa•‹o de jovens e adultos integrada ˆ educa•‹o profissional de n’vel
mŽdio, com avalia•‹o no processo: 1,20;
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p) educa•‹o de jovens e adultos com avalia•‹o no processo: 0,80;
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Art. 45 A partir de 1¼ de abril de 2021, a distribui•‹o dos recursos dos Fundos
ser‡ realizada na forma prevista por esta Lei.
Art. 46 O ajuste da diferen•a observada entre a distribui•‹o dos recursos
realizada no primeiro trimestre de 2021 e a distribui•‹o conforme a sistem‡tica
estabelecida nesta Lei, ser‡ realizado no m•s de maio de 2021.
Art. 47 Os repasses e a movimenta•‹o dos recursos dos Fundos de que trata
esta lei dever‹o ocorrer por meio das contas œnicas e espec’ficas mantidas na
institui•‹o financeira de que trata o art. 20.
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Se•‹o II
Disposi•›es Finais

Art. 48 Os Munic’pios poder‹o integrar, nos termos da legisla•‹o local espec’fica
e desta Lei, o Conselho do Fundo ao Conselho Municipal de Educa•‹o,
instituindo c‰mara espec’fica para o acompanhamento e o controle social sobre
a distribui•‹o, a transfer•ncia e a aplica•‹o dos recursos do Fundo, observado o
disposto no inciso IV e nos ¤¤ 1¼, 2¼, 4¼ e 5¼ do art. 34 desta Lei.
¤ 1¼ A c‰mara espec’fica de acompanhamento e controle social sobre a
distribui•‹o, a transfer•ncia e a aplica•‹o dos recursos do Fundeb ter‡
compet•ncia deliberativa e terminativa.
¤ 2¼ Aplicar-se-‹o para a constitui•‹o dos Conselhos Municipais de Educa•‹o
as regras previstas no ¤ 5¼ do art. 34 desta Lei.
Art. 49 A Uni‹o, os Estados, o Distrito Federal e os Munic’pios dever‹o
assegurar no financiamento da educa•‹o b‡sica, previsto no art. 212 da
Constitui•‹o Federal, a melhoria da qualidade do ensino, de forma a garantir
padr‹o m’nimo de qualidade definido nacionalmente.
¤ 1¼ ƒ assegurada a participa•‹o popular e da comunidade educacional no
processo de defini•‹o do padr‹o nacional de qualidade referido no caput deste
artigo.
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¤ 2¼ Os ajustes de que trata o art. 6¼, ¤ 2¼, da Lei n¼ 11.494, de 20 de junho de
2007, realizados a partir de 1¼ de janeiro de 2021, ser‹o processados nas
contas de que trata o caput deste artigo, devendo os valores processados a
crŽdito ser utilizados nos termos desta lei.
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¤ 1¼ Os saldos dos recursos dos Fundos institu’dos pela Lei n¼ 11.494, de 20 de
junho 2007, porventura existentes em contas correntes mantidas em institui•‹o
financeira diversa daquela de que trata o art. 20 desta Lei, dever‹o ser
integralmente transferidos, atŽ 31 de janeiro de 2021, para as contas de que
trata o caput deste artigo.
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¤ 2¼ As diferen•as e pondera•›es aplic‡veis entre etapas, modalidades, dura•‹o
de jornada e tipos de estabelecimento de ensino da educa•‹o b‡sica, bem
como seus custos mŽdios, de que trata esta Lei, considerar‡ as condi•›es
adequadas de oferta e ter‡ como refer•ncia o Custo Aluno Qualidade (CAQ),
quando regulamentado, nos termos do art. 211, ¤ 7¼, da Constitui•‹o Federal
Art. 50 A Uni‹o desenvolver‡ e apoiar‡ pol’ticas de est’mulo ˆs iniciativas de
melhoria de qualidade do ensino, acesso e perman•ncia na escola, promovidas
pelas unidades federadas, em especial aquelas voltadas para a inclus‹o de
crian•as e adolescentes em situa•‹o de risco social.

PEP n.2/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentaç!o: 10/12/2020 17:32 - PLEN
PEP 2 => PL 4372/2020

802 Sexta-feira 11

II - aos quais tenham sido aplicadas medidas socioeducativas nos termos da Lei
n¼ 8.069, de 13 de julho de 1990.
Art. 51 Os Estados, o Distrito Federal e os Munic’pios dever‹o implantar Planos
de Carreira e remunera•‹o dos profissionais da educa•‹o b‡sica, de modo a
assegurar:
I - a remunera•‹o condigna dos profissionais na educa•‹o b‡sica da rede
pœblica;
II - integra•‹o entre o trabalho individual e a proposta pedag—gica da escola;
III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.
IV - medidas de incentivo para que profissionais mais bem avaliados exer•am
suas fun•›es em escolas de locais com piores indicadores socioecon™micos
ou que atendam estudantes com
defici•ncia, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdota•‹o.
Par‡grafo œnico. Os Planos de Carreira dever‹o contemplar capacita•‹o
profissional especialmente voltada ˆ forma•‹o continuada com vistas na
melhoria da qualidade do ensino.
Art. 52 Na hip—tese do previsto no art. 212, ¤ 8¼, da Constitui•‹o Federal,
inclusive quanto a isen•›es tribut‡rias, dever‹o ser avaliados os impactos nos
Fundos e meios para que n‹o haja perdas ao financiamento da educa•‹o
b‡sica.
Par‡grafo œnico. Para efeitos do disposto no caput, deve-se buscar meios para
que o montante dos recursos vinculados ao FUNDEB nos entes federativos seja
no m’nimo igual ˆ mŽdia aritmŽtica dos tr•s œltimos exerc’cios, na forma de
regulamento.
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I - que cumpram pena no sistema penitenci‡rio, ainda que na condi•‹o de
presos provis—rios;
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Par‡grafo œnico. A Uni‹o, os Estados e o Distrito Federal desenvolver‹o, em
regime de colabora•‹o, programas de apoio ao esfor•o para conclus‹o da
educa•‹o b‡sica dos alunos regularmente matriculados no sistema pœblico de
educa•‹o:
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Art. 53 Fica revogada, a partir de 1¼ de janeiro de 2021, a Lei n¼ 11.494, 20 de
junho de 2007, ressalvado o art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que
se refere ˆ execu•‹o dos Fundos relativa ao exerc’cio de 2020.
Art. 54 Esta Lei entra em vigor na data da sua publica•‹o.
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cki =

1. Distribui•‹o no ‰mbito dos Fundos de cada
Estado e do Distrito Federal
a) C‡lculo das matr’culas ponderadas

Fki = cki Fi
Em que
Fi: valor do Fundo do Estado i ou no Distrito
Federal [14]
c) Valores anuais por aluno (VAAF)
resultantes

NPki: nœmero de matr’culas da rede de ensino k,
no Estado i ou no Distrito Federal, ponderadas
pelos fatores de diferencia•‹o e indicadores [1]:
f pki n ∅
∅j Njki
NPki =
fd fs ∑
ki j=1

VA A Fi: valor anual por aluno do Estado i ou do
Distrito Federal, referenciado nos anos iniciais
do ensino fundamental, antes da
complementa•‹o-VAAF [15] e
VA A Fki: valor anual por aluno da rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal,
referenciado nos anos iniciais do ensino
fundamental, antes da complementa•‹o-VAAF
[16]:

i: Estado ou Distrito Federal [2];
k: rede de educa•‹o b‡sica pœblica do Distrito
Federal, do Estado i e de seus Munic’pios [3];
f dki: indicador de disponibilidade de recursos
vinculados ˆ educa•‹o de cada ente federado
respons‡vel pele rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal [4];
f pki: indicador de utiliza•‹o do potencial de
arrecada•‹o tribut‡ria de cada ente federado
respons‡vel pela rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal [5];

VA A Fi =

VA A Fji: valor anual por aluno do Estado i ou
do Distrito Federal, em cada
j etapa,
modalidade, dura•‹o de jornada e tipo de
estabelecimento de ensino [17] e

f ski: fator de diferencia•‹o relativo ao n’vel
s—cio econ™mico dos estudantes matriculados na
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [6];

VA A Fjki: valor anual por aluno da rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal, em
cada j etapa, modalidade, dura•‹o de jornada e
tipo de estabelecimento de ensino [18]:

∅j: fator de diferencia•‹o aplic‡vel em cada j
etapa, modalidade, dura•‹o de jornada e tipo de
estabelecimento de ensino [7];
Njki: nœmero de matr’culas, na rede de ensino k,
no Estado i ou no Distrito Federal, em cada j
etapa, modalidade, dura•‹o de jornada e tipo de
estabelecimento de ensino [8] e
n∅ : nœmero de etapas, modalidades, dura•›es
de jornada e tipos de estabelecimento de ensino
[9].
NPi: nœmero de matr’culas do Estado i,
ponderadas pelos fatores de diferencia•‹o e
demais indicadores [10]:

VA A Fji = ∅jVA A Fi = VA A Fjki = ∅jVA A Fki
2. Distribui•‹o da complementa•‹o da Uni‹o
2.1 Complementa•‹o-VAAF
a) Defini•‹o do valor anual m’nimo por aluno
nacional (VA A FMIN)
C V F: valor da complementa•‹o-VAAF [19];
O c‡lculo para a distribui•‹o dos recursos da
complementa•‹o-VAAF, Ž realizado em 4
(quatro) etapas subsequentes:
i) ordena•‹o decrescente dos valores anuais por
aluno (VA A Fi ) obtidos nos Fundos de cada
Estado i e do Distrito Federal;
ii) complementa•‹o do œltimo Fundo atŽ que seu
valor anual por aluno se iguale ao valor anual
por aluno do Fundo imediatamente superior;
iii) uma vez equalizados os valores anuais por
aluno dos Fundos, conforme opera•‹o ii), a
complementa•‹o da Uni‹o ser‡ distribu’da a
esses 2 (dois) Fundos atŽ que seu valor anual
por aluno se iguale ao valor anual por aluno do
Fundo imediatamente superior;

n i +1

∑

Fi
F
= VA A Fki = ki
NPi
NPki

NPki

k=1

Em que

ni: nœmero de Munic’pios do Estado i ou do
Distrito Federal [11];
b) Distribui•‹o de recursos entre as redes de
ensino
cki: coeficiente de distribui•‹o de recursos da
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, no ‰mbito do Fundo Fi [12]:
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Em que

NPi =
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N Pki
N Pi
Fki: valor transferido para a rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal no ‰mbito do
Fundo Fi [13]:
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do Distrito Federal, em cada
j etapa,
modalidade, dura•‹o de jornada e tipo de
estabelecimento de ensino, ap—s a
complementa•‹o-VAAF [28] e

VA A F*jki : valor anual por aluno da rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal, em
cada j etapa, modalidade, dura•‹o de jornada e
tipo de estabelecimento de ensino, ap—s a
complementa•‹o-VAAF[29]:

VA A F*ji = ∅jVA A F*ji = VA A F*jki = ∅jVA A F*jki
2.2 Complementa•‹o-VAAT
a) C‡lculo das matr’culas ponderadas
NP*ki: nœmero de matr’culas da rede de ensino k,
no Estado i ou no Distrito Federal, ponderadas
pelos fatores de diferencia•‹o e indicadores,
para fins de distribui•‹o da complementa•‹oVAAT [30]:
f p*ki n ∅
*
∅* N
NPki =
f s* ∑ j jki

Em que

nVF: nœmero de Fundos no ‰mbito dos Estados e
do Distrito Federal beneÞciados com a
complementa•‹o-VAAF [21];
b) Distribui•‹o de recursos entre as redes de
ensino no ‰mbito de cada Estado e do Distrito
Federal
C V Fi : valor da complementa•‹o-VAAF
transferido para o Fundo do Estado i ou do
Distrito Federal [22]:
C V Fi = N Pi(VA A FMIN − VA A Fi)

ki j=1

Em que

f p*ki : indicador de utiliza•‹o do potencial de
arrecada•‹o tribut‡ria de cada ente federado
respons‡vel pela rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal, para aplica•‹o do critŽrio
VAAT [31];
: fator de diferencia•‹o relativo ao n’vel
f s*
ki
s—cio econ™mico dos estudantes matriculados na
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, para aplica•‹o do critŽrio VAAT [32];
: fator de diferencia•‹o aplic‡vel em cada j
∅*
j

F*
: valor do Fundo do Estado i ou do Distrito
i
Federal, ap—s a complementa•‹o-VAAF [23]:
F*
= Fi + C V Fi
i
C V Fki : valor da complementa•‹o-VAAF
transferido para a rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal [24]:
C V Fki = ckiC V Fi
F*
: valor transferido para a rede de ensino k, no
ki
Estado i ou no Distrito Federal, ap—s a
complementa•‹o-VAAF [25]:
F*
= Fki + C V Fki
ki

etapa, modalidade, dura•‹o de jornada e tipo de
estabelecimento de ensino, para fins de
distribui•‹o da complementa•‹o-VAAT [33];
b) C‡lculo do valor aluno ano total (VAAT)
RTki: receitas e transfer•ncias vinculadas ˆ
educa•‹o da rede de ensino k, no Estado i ou no
Distrito Federal [34]:

c) Resultado da equaliza•‹o pelo par‰metro
VAAF

VA A F*i : valor anual por aluno do Estado i ou
do Distrito Federal, referenciado nos anos
iniciais do ensino fundamental, ap—s
complementa•‹o-VAAF [26] e
VA A F*ki : valor anual por aluno da rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal,
referenciado nos anos iniciais do ensino
fundamental, ap—s a complementa•‹o-VAAF
[27]:
F*
F*
VA A F*i = i = VA A F*ki = ki
N Pi
N Pki

R Tki = Fki + C V Fki + MDE*ki + CSEki + PE Tki + F N DEki

Em que

MDE*ki: 5% do montante dos impostos e
transfer•ncias que comp›em a cesta de recursos
do Fundeb, a que se refere o art. 3¼ desta Lei, e
25% dos demais impostos e transfer•ncias, nos
termos do art. 212, caput, da Constitui•‹o
Federal, de aplica•‹o pela rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal [35];
CSEki : cota estadual ou municipal da
arrecada•‹o do sal‡rio-educa•‹o de que trata o
¤6¼ do art. 212 da Constitui•‹o Federal,
transferido para a rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal [36];
PE Tki : vincula•›es legais ˆ educa•‹o,
transferido para rede de ensino k, no Estado i ou

Para os Fundos que receberam
complementa•‹o-VAAF,
VA A F*i = VA A F*ki = VA A FMIN
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VA A F*ji : valor anual por aluno do Estado i ou

iv) as opera•›es ii) e iii) s‹o repetidas tantas
vezes quantas forem necess‡rias atŽ que a
complementa•‹o-VAAF (C V F ) tenha sido
integralmente distribu’da, de forma que o valor
anual m’nimo por aluno resulte definido
nacionalmente (VA A FMIN) em fun•‹o dessa
complementa•‹o;
VA A FMIN: valor anual m’nimo por aluno
nacional, decorrente da distribui•‹o da
complementa•‹o-VAAF, referenciado nos anos
iniciais do ensino fundamental [20]:
VF N P VA A F
C V F + ∑ni=1
i
i
VA A FMIN =
nVF
∑i=1 N Pi
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e) Resultados da equaliza•‹o pelo par‰metro
VAAT

no Distrito Federal, de parcela da participa•‹o
no resultado ou da compensa•‹o financeira pela
explora•‹o de petr—leo e g‡s natural [37];

VA AT *ki: valor anual total por aluno em cada
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, ap—s complementa•‹o-VAAT [44]:
R Tki + C V Tki
VA AT *ki =
N P*
ki

FN DEki : recursos transferidos pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educa•‹o,
para rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, por meio dos programas de distribui•‹o
universal [38].
VA ATki: valor anual total por aluno na rede de
ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal,
ap—s complementa•‹o-VAAF [39]:
R Tki
VA ATki =
N P*
ki
c) Defini•‹o do valor aluno ano total m’nimo
nacional (VA ATMIN)
C V T: valor da complementa•‹o-VAAT [40];
O c‡lculo para a distribui•‹o dos recursos da
complementa•‹o-VAAT, Ž realizado em 4
(quatro) etapas subsequentes:
i) ordena•‹o decrescente dos valores anuais
totais por aluno (VA ATki ) obtidos em cada rede
de ensino k, no Estado i ou no Distrito Federal;
ii) complementa•‹o da œltima rede de ensino atŽ
que seu valor anual total por aluno se iguale ao
valor anual total por aluno da rede de ensino
imediatamente superior;
iii) uma vez equalizados os valores anuais totais
por aluno das redes de ensino, conforme
opera•‹o ii), a complementa•‹o da Uni‹o ser‡
distribu’da a essas 2 (duas) redes de ensino atŽ
que seu valor anual total por aluno se iguale ao
valor anual total por aluno da rede
imediatamente superior;
iv) as opera•›es ii) e iii) s‹o repetidas tantas
vezes quantas forem necess‡rias atŽ que a
complementa•‹o-VAAT (C V T ) tenha sido
integralmente distribu’da, de forma que o valor
aluno ano total resulte definido nacionalmente
(VA ATMIN ) em fun•‹o dessa complementa•‹o;

Para as redes de ensino que receberem
complementa•‹o-VAAT,
VA AT *ki = VA ATMIN
f) Destina•‹o ˆ educa•‹o infantil
C V TEIki: valor da complementa•‹o-VAAT,
transferido para rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal, destinado ˆ educa•‹o
infantil [45]:
C V TEIki = cEIki 0,5C V T
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Em que

cRki: coeÞciente de destina•‹o de recursos da
complementa•‹o-VAAR, da rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal, deÞnido
segundo evolu•‹o de indicadores de
atendimento e melhoria da aprendizagem com
redu•‹o das desigualdades [49].
b) Resultados da distribui•‹o de recursos por
resultado (VAAR)

VA ATMIN: valor aluno ano total nacional das
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, decorrente da distribui•‹o da
complementa•‹o-VAAT, referenciado nos anos
iniciais do ensino fundamental [41]:
V T N P* VA AT
C V T + ∑nk=1
ki
ki
VA ATMIN =
nV T
∑k=1 N P*ki

VA A Rki: acrŽscimo no valor anual total por
aluno em cada rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal (VA AT *ki ) em decorr•ncia
da complementa•‹o-VAAR [50]:
C V Rki
VA A Rki =
N P*
ki

Em que

3. Indicadores e ponderadores
AtŽ a atualiza•‹o desta Lei, nos termos do art.
42, ser‡ adotado valor unit‡rio para os seguintes
indicadores e ponderadores:
f dki: indicador de disponibilidade de recursos
vinculados ˆ educa•‹o de cada ente federado
respons‡vel pele rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal [4];

nV T: nœmero de redes de ensino beneÞciadas
com a complementa•‹o-VAAT [42];
d) Distribui•‹o de recursos entre as redes de
ensino
C V Tki : valor da complementa•‹o-VAAT,
transferido para rede de ensino k, no Estado i ou
no Distrito Federal, beneficiada [43]:

VA ATMIN − VA ATki)
C V Tki = NP*
ki(
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*CD208989110900*

cEIki: coeÞciente de destina•‹o de recursos da
complementa•‹o-VAAT, da rede de ensino k, no
Estado i ou no Distrito Federal, ˆ educa•‹o
infantil [46].
2.3 Complementa•‹o-VAAR
a) Distribui•‹o de recursos entre as redes de
ensino
C V R: valor da complementa•‹o-VAAR [47];
C V Rki : valor da complementa•‹o-VAAR,
transferido para a rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal [48]:
C V Rki = cRkiC V R
Em que

Documento eletrônico assinado por Felipe Rigoni (PSB/ES), através do ponto SDR_56278,
na forma do art. 102, § 1!, do RICD c/c o art. 2!, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.
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f p*ki : indicador de utiliza•‹o do potencial de
arrecada•‹o tribut‡ria de cada ente federado
respons‡vel pela rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal, para aplica•‹o do critŽrio
VAAT [31];
: fator de diferencia•‹o relativo ao n’vel
f s*
ki
s—cio econ™mico dos estudantes matriculados na
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal, para aplica•‹o do critŽrio VAAT [32]
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f pki: indicador de utiliza•‹o do potencial de
arrecada•‹o tribut‡ria de cada ente federado
respons‡vel pela rede de ensino k, no Estado i
ou no Distrito Federal [5];
f ski: fator de diferencia•‹o relativo ao n’vel
s—cio econ™mico dos estudantes matriculados na
rede de ensino k, no Estado i ou no Distrito
Federal [6];
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Votação Nominal e Simbólica
PLEN -Plenário
Reunião: Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual)
Data/Local: 10/12/2020 - Plenário da Câmara dos Deputados

PL 4372/2020 - Destaque 6

Votação iniciada em:10/12/2020 19:17:20 - Votação encerrada em:10/12/2020 19:32:56
Resultado: Aprovada a Emenda de Plenário nº 40. Sim: 258; não: 180; total; 438.

Quórum votação

438

Sim

Não

Abstenção

Obstrução

Total de votantes

258

180

0

0

438

PT

Não

DEM

Não

AVANTE

PSL

Sim

SOLIDARIEDADE

Sim

PATRIOTA

PL

Sim

PTB

Sim

PV

PP

Sim

PODE

Liberado

MDB

Sim

PSOL

Não

PSD

Sim

PROS

Minoria

PSC

Oposição

Não

Governo

Sim

REPUBLICANOS

Liberado

PSDB

Sim

PCdoB

Não

PSB

Não

CIDADANIA

Sim

PDT

Não

NOVO

Sim

Sim

REDE

Não

Maioria

Orientação das Lideranças

Votos
PLEN

PLEN

Ordenado por: Nome

513 vagas

513 vagas

Titular
Abílio Santana (PL-BA) -votou

Sim

Abou Anni (PSL-SP) -votou

Sim

Acácio Favacho (PROS-AP) -votou

Sim

Adolfo Viana (PSDB-BA)

Adriana Ventura (NOVO-SP) -votou

Sim

Adriano do Baldy (PP-GO) -votou

Sim

Aécio Neves (PSDB-MG) -votou

Sim

Afonso Florence (PT-BA) -votou

Não

Afonso Hamm (PP-RS)

Afonso Motta (PDT-RS) -votou

Não

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

Airton Faleiro (PT-PA) -votou

Não
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Sim
Alan Rick (DEM-AC) -votou
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Sim

Alceu Moreira (MDB-RS) -votou

Sim

Alcides Rodrigues (PATRIOTA-GO) -votou

Sim

Alê Silva (PSL-MG) -votou

Sim

Alencar S. Braga (PT-SP) -votou

Não

Alessandro Molon (PSB-RJ) -votou

Não

Alex Manente (CIDADANIA-SP) -votou

Sim

Alex Santana (PDT-BA) -votou

Não

Alexandre Frota (PSDB-SP) -votou

Não

Alexandre Leite (DEM-SP) -votou

Não

Alexandre Padilha (PT-SP) -votou

Não

Alexis Fonteyne (NOVO-SP) -votou

Sim

AlexandreSerfiotis (PSD-RJ)

Alice Portugal (PCdoB-BA) -votou

Não

Aliel Machado (PSB-PR) -votou

Não

Aline Gurgel (REPUBLICANOS-AP) -votou

Não

Aline Sleutjes (PSL-PR) -votou

Sim

Altineu Côrtes (PL-RJ)

Aluisio Mendes (PSC-MA) -votou

Sim

Amaro Neto (REPUBLICANOS-ES)

André Abdon (PP-AP) -votou

Sim

Sim

André de Paula (PSD-PE) -votou

Sim

André Ferreira (PSC-PE) -votou

André Figueiredo (PDT-CE) -votou

Não

André Fufuca (PP-MA)

André Janones (AVANTE-MG)

Angela Amin (PP-SC) -votou

Não

Antonio Brito (PSD-BA) -votou

Sim

Arlindo Chinaglia (PT-SP) -votou

Não

Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) -votou

Sim

Aroldo Martins (REPUBLICANOS-PR) -votou

Não

Arthur Lira (PP-AL)

Arthur O. Maia (DEM-BA) -votou

Não

Átila Lins (PP-AM)

Átila Lira (PP-PI) -votou

Sim

Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE-PE) -votou

Sim

Áurea Carolina (PSOL-MG) -votou

Não

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) -votou

Sim

Bacelar (PODE-BA) -votou

Não

Benedita da Silva (PT-RJ) -votou

Não

Baleia Rossi (MDB-SP)

Benes Leocádio (REPUBLICANOS-RN) -votou

Não

Beto Faro (PT-PA) -votou

Não

Beto Pereira (PSDB-MS) -votou

Sim

Beto Rosado (PP-RN) -votou

Sim

Bia Cavassa (PSDB-MS) -votou

Sim

Bia Kicis (PSL-DF) -votou

Sim

Bibo Nunes (PSL-RS) -votou

Sim

Bilac Pinto (DEM-MG) -votou

Não

Bira do Pindaré (PSB-MA) -votou

Não

Boca Aberta (PROS-PR) -votou

Sim

Bohn Gass (PT-RS) -votou

Não

Bosco Costa (PL-SE)

Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM) -votou

Sim

Bozzella (PSL-SP) -votou

Sim

Bruna Furlan (PSDB-SP) -votou

Sim

Cacá Leão (PP-BA) -votou

Sim

Camilo Capiberibe (PSB-AP) -votou

Não

Cap. Alberto Neto (REPUBLICANOS-AM) -votou

Sim

Cap. Fábio Abreu (PL-PI) -votou

Sim

Capitão Augusto (PL-SP) -votou

Sim

Capitão Wagner (PROS-CE) -votou

Não

Carla Dickson (PROS-RN) -votou

Sim

Carlos Bezerra (MDB-MT) -votou

Não

Carlos Gaguim (DEM-TO) -votou

Não

Carla Zambelli (PSL-SP)

Carlos Chiodini (MDB-SC) -votou

Sim
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Carlos Sampaio (PSDB-SP) -votou

Sim

Carlos Veras (PT-PE) -votou

Carlos Zarattini (PT-SP) -votou

Não

Carmen Zanotto (CIDADANIA-SC)

Caroline de Toni (PSL-SC) -votou

Sim

Cássio Andrade (PSB-PA) -votou

Não

Célio Moura (PT-TO) -votou

Não

Célio Silveira (PSDB-GO) -votou

Sim

Célio Studart (PV-CE) -votou

Não

Celso Maldaner (MDB-SC) -votou

Sim

Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Celso Sabino (PSDB-PA) -votou

Sim

Cezinha Madureira (PSD-SP) -votou

Sim

Charles Fernandes (PSD-BA) -votou

Sim

Charlles Evangelis (PSL-MG) -votou

Sim

Chico D´Angelo (PDT-RJ) -votou

Não

Chiquinho Brazão (AVANTE-RJ) -votou

Sim

Chris Tonietto (PSL-RJ)

Christiane Yared (PL-PR) -votou

Sim

Christino Aureo (PP-RJ) -votou

Sim

Clarissa Garotinho (PROS-RJ) -votou

Não

Claudio Cajado (PP-BA) -votou

Sim

Cleber Verde (REPUBLICANOS-MA) -votou

Sim

Coronel Armando (PSL-SC) -votou

Sim

Coronel Tadeu (PSL-SP) -votou

Sim

CoronelChrisóstom (PSL-RO)

Cristiano Vale (PL-PA) -votou

Sim

Da Vitória (CIDADANIA-ES) -votou

Dagoberto Nogueira (PDT-MS) -votou

Não

Damião Feliciano (PDT-PB)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Não

Sim

Daniel Coelho (CIDADANIA-PE) -votou

Sim

Daniel Freitas (PSL-SC) -votou

Sim

Daniel Silveira (PSL-RJ) -votou

Sim

Daniel Trzeciak (PSDB-RS) -votou

Sim

Daniela Waguinho (MDB-RJ) -votou

Não

Danilo Cabral (PSB-PE) -votou

Não

Danilo Forte (PSDB-CE) -votou

Não

Danrlei (PSD-RS) -votou

Sim

David Miranda (PSOL-RJ) -votou

Não

DelAntônioFurtado (PSL-RJ) -votou

Não

David Soares (DEM-SP)

Deleg. Éder Mauro (PSD-PA) -votou

Não

Delegado Marcelo (PSL-MG) -votou

Sim

Delegado Pablo (PSL-AM) -votou

Sim

Delegado Waldir (PSL-GO) -votou

Sim

Denis Bezerra (PSB-CE) -votou

Não

Diego Andrade (PSD-MG) -votou

Sim

Diego Garcia (PODE-PR) -votou

Sim

Dimas Fabiano (PP-MG)

Domingos Sávio (PSDB-MG) -votou

Sim

Dr Zacharias Calil (DEM-GO) -votou

Não

Dr. Jaziel (PL-CE) -votou

Sim

Dr. Frederico (PATRIOTA-MG)

Dr. Leonardo (SOLIDARIEDADE-MT) -votou

Sim

Dr. Luiz Ovando (PSL-MS)

Dr.Luiz Antonio Jr (PP-RJ) -votou

Sim

Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE-AC) -votou

Sim

Dra.Soraya Manato (PSL-ES) -votou

Sim

Dulce Miranda (MDB-TO) -votou

Sim

Edilazio Junior (PSD-MA) -votou

Sim

Edio Lopes (PL-RR)

EdmilsonRodrigues (PSOL-PA) -votou

Não

Edna Henrique (PSDB-PB) -votou

Sim

Eduardo Bismarck (PDT-CE) -votou

Não

Eduardo Barbosa (PSDB-MG)
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Sim

Eduardo Cury (PSDB-SP) -votou

Sim

Eduardo da Fonte (PP-PE) -votou

EduardoBolsonaro (PSL-SP) -votou

Sim

Efraim Filho (DEM-PB)

Elcione Barbalho (MDB-PA) -votou

Sim

Eli Borges (SOLIDARIEDADE-TO)

Eli Corrêa Filho (DEM-SP) -votou

Não

Elias Vaz (PSB-GO) -votou

Não

Emanuel Pinheiro N (PTB-MT) -votou

Sim

Elmar Nascimento (DEM-BA)

Sim

Emidinho Madeira (PSB-MG) -votou

Sim

Enéias Reis (PSL-MG) -votou

Sim

Enio Verri (PT-PR) -votou

Não

Enrico Misasi (PV-SP) -votou

Sim

Erika Kokay (PT-DF) -votou

Não

Eros Biondini (PROS-MG) -votou

Sim

EuclydesPettersen (PSC-MG) -votou

Não

Evair de Melo (PP-ES) -votou

Sim

Expedito Netto (PSD-RO) -votou

Não

Fábio Henrique (PDT-SE) -votou

Não

Fábio Mitidieri (PSD-SE) -votou

Sim

Fábio Ramalho (MDB-MG) -votou

Sim

Fabio Reis (MDB-SE) -votou

Não

Fabio Schiochet (PSL-SC) -votou

Sim

Fábio Trad (PSD-MS) -votou

Sim

Fausto Pinato (PP-SP)

Felício Laterça (PSL-RJ) -votou

Sim

Felipe Carreras (PSB-PE) -votou

Não

Felipe Rigoni (PSB-ES) -votou

Não

FelipeFrancischini (PSL-PR) -votou

Sim

Félix Mendonça Jr (PDT-BA) -votou

Não

FernandaMelchionna (PSOL-RS) -votou

Não

Fernando Coelho (DEM-PE) -votou

Não

FernandoMonteiro (PP-PE) -votou

Sim

FernandoRodolfo (PL-PE) -votou

Não

Filipe Barros (PSL-PR) -votou

Sim

Flávia Arruda (PL-DF) -votou

Sim

Flávia Morais (PDT-GO) -votou

Não

Flaviano Melo (MDB-AC) -votou

Sim

Flávio Nogueira (PDT-PI) -votou

Não

Flordelis (PSD-RJ) -votou

Sim

Francisco Jr. (PSD-GO) -votou

Sim

Franco Cartafina (PP-MG) -votou

Sim

Fred Costa (PATRIOTA-MG) -votou

Sim

Frei Anastacio (PT-PB) -votou

Não

Gelson Azevedo (PL-RJ) -votou

Sim

General Girão (PSL-RN) -votou

Sim

Geninho Zuliani (DEM-SP) -votou

Não

Gervásio Maia (PSB-PB) -votou

Não

Sim

Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE-CE)

General Peternelli (PSL-SP) -votou

Sim

Geovania de Sá (PSDB-SC)

Giacobo (PL-PR) -votou

Sim

Gil Cutrim (PDT-MA) -votou

Gilberto Abramo (REPUBLICANOS-MG) -votou

Não

GilbertoNasciment (PSC-SP)

Gilson Marques (NOVO-SC) -votou

Sim

Giovani Cherini (PL-RS) -votou

Sim

Giovani Feltes (MDB-RS) -votou

Sim

Glauber Braga (PSOL-RJ) -votou

Não

Glaustin da Fokus (PSC-GO) -votou

Sim

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Gonzaga Patriota (PSB-PE) -votou

Não

Greyce Elias (AVANTE-MG) -votou

Sim

Guiga Peixoto (PSL-SP) -votou

Sim

Guilherme Derrite (PP-SP) -votou

Sim
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Gustavo Fruet (PDT-PR) -votou

Não

Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) -votou

Sim

Gutemberg Reis (MDB-RJ) -votou

Sim

Haroldo Cathedral (PSD-RR) -votou

Sim

Heitor Freire (PSL-CE) -votou

Sim

Heitor Schuch (PSB-RS) -votou

Não

Helder Salomão (PT-ES) -votou

Não

Hélio Costa (REPUBLICANOS-SC) -votou

Não

Hélio Leite (DEM-PA) -votou

Não

Helio Lopes (PSL-RJ) -votou

Sim

Henrique Fontana (PT-RS) -votou

Não

Hercílio Diniz (MDB-MG)

Herculano Passos (MDB-SP) -votou

Sim

HermesParcianello (MDB-PR)

Hildo Rocha (MDB-MA)

Hiran Gonçalves (PP-RR) -votou

Sim

Hugo Leal (PSD-RJ) -votou

Sim

Hugo Motta (REPUBLICANOS-PB) -votou

Sim

Idilvan Alencar (PDT-CE) -votou

Não

Igor Kannário (DEM-BA) -votou

Não

Igor Timo (PODE-MG) -votou

Não

Iracema Portella (PP-PI) -votou

Sim

Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) -votou

Sim

Israel Batista (PV-DF) -votou

Não

Ivan Valente (PSOL-SP) -votou

Não

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) -votou

Não

Jaqueline Cassol (PP-RO) -votou

Sim

Jefferson Campos (PSB-SP)

Jerônimo Goergen (PP-RS)

Jéssica Sales (MDB-AC) -votou

Sim

Jesus Sérgio (PDT-AC) -votou

Não

Jhc (PSB-AL)

Jhonatan de Jesus (REPUBLICANOS-RR) -votou

Sim

João C. Bacelar (PL-BA) -votou

Sim

João Campos (REPUBLICANOS-GO) -votou

Não

João Daniel (PT-SE) -votou

Não

João H. Campos (PSB-PE) -votou

Não

João Maia (PL-RN) -votou

Sim

João Marcelo S. (MDB-MA) -votou

Sim

João Roma (REPUBLICANOS-BA) -votou

Sim

JoaquimPassarinho (PSD-PA) -votou

Sim

Joenia Wapichana (REDE-RR) -votou

Não

Joice Hasselmann (PSL-SP) -votou

Sim

Jorge Braz (REPUBLICANOS-RJ) -votou

Não

Jorge Goetten (PL-SC) -votou

Sim

Jorge Solla (PT-BA) -votou

Não

José Airton (PT-CE) -votou

Não

José Guimarães (PT-CE) -votou

Não

Jose Mario Schrein (DEM-GO) -votou

Não

José Medeiros (PODE-MT) -votou

Não

José Nelto (PODE-GO) -votou

Não

José Nunes (PSD-BA) -votou

Sim

José Priante (MDB-PA) -votou

Sim

José Ricardo (PT-AM) -votou

Não

José Rocha (PL-BA)

Joseildo Ramos (PT-BA) -votou

Não

JosimarMaranhãozi (PL-MA)

Juarez Costa (MDB-MT)

Julian Lemos (PSL-PB)

Júlio Cesar (PSD-PI) -votou

Sim

Julio Cesar Ribeir (REPUBLICANOS-DF) -votou

Não

Júlio Delgado (PSB-MG) -votou

Não

Juninho do Pneu (DEM-RJ) -votou

Sim

Junio Amaral (PSL-MG) -votou

Sim

Júnior Ferrari (PSD-PA) -votou

Sim

Junior Lourenço (PL-MA) -votou

Sim
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Kim Kataguiri (DEM-SP) -votou

Sim

Laercio Oliveira (PP-SE) -votou

Sim

Lafayette Andrada (REPUBLICANOS-MG) -votou

Sim

Lauriete (PSC-ES) -votou

Sim

Leandre (PV-PR) -votou

Não

Leda Sadala (AVANTE-AP) -votou

Sim

Leo de Brito (PT-AC) -votou

Não

Léo Moraes (PODE-RO) -votou

Não

Léo Motta (PSL-MG) -votou

Sim

Leonardo Monteiro (PT-MG) -votou

Não

Leônidas Cristino (PDT-CE) -votou

Não

Leur Lomanto Jr. (DEM-BA) -votou

Sim

Lídice da Mata (PSB-BA) -votou

Não

Lincoln Portela (PL-MG) -votou

Sim

Liziane Bayer (PSB-RS) -votou

Sim

Loester Trutis (PSL-MS) -votou

Sim

Lourival Gomes (PSL-RJ) -votou

Sim

Lucas Gonzalez (NOVO-MG) -votou

Sim

Lucas Redecker (PSDB-RS) -votou

Sim

Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) -votou

Sim

Luciano Ducci (PSB-PR) -votou

Não

Luis Miranda (DEM-DF) -votou

Não

Luisa Canziani (PTB-PR) -votou

Sim

Sim

Luciano Bivar (PSL-PE)

Lucio Mosquini (MDB-RO) -votou

Sim

Luis Tibé (AVANTE-MG)

Luiz Carlos (PSDB-AP) -votou

Sim

Luiz Carlos Motta (PL-SP) -votou

Luiz Lima (PSL-RJ) -votou

Sim

Luiz Nishimori (PL-PR)

Luiz P. O.Bragança (PSL-SP) -votou

Sim

Luiza Erundina (PSOL-SP) -votou

Não

LuizAntônioCorrêa (PL-RJ) -votou

Sim

Luizão Goulart (REPUBLICANOS-PR) -votou

Não

Luizianne Lins (PT-CE) -votou

Não

Magda Mofatto (PL-GO) -votou

Sim

Major Fabiana (PSL-RJ) -votou

Sim

Mara Rocha (PSDB-AC) -votou

Não

Marcel van Hattem (NOVO-RS) -votou

Sim

Marcelo Aro (PP-MG) -votou

Sim

Marcelo Brum (PSL-RS) -votou

Sim

Marcelo Calero (CIDADANIA-RJ) -votou

Não

Marcelo Freixo (PSOL-RJ) -votou

Não

Marcelo Moraes (PTB-RS) -votou

Sim

Marcelo Nilo (PSB-BA) -votou

Não

Marcelo Ramos (PL-AM) -votou

Sim

Marcio Alvino (PL-SP) -votou

Sim

Márcio Biolchi (MDB-RS) -votou

Sim

Márcio Jerry (PCdoB-MA) -votou

Não

Márcio Labre (PSL-RJ) -votou

Sim

Marco Bertaiolli (PSD-SP) -votou

Sim

Marcos A. Sampaio (MDB-PI) -votou

Sim

Marcos Pereira (REPUBLICANOS-SP)

Margarete Coelho (PP-PI) -votou

Sim

MargaridaSalomão (PT-MG)

Maria do Rosário (PT-RS) -votou

Não

Márcio Marinho (REPUBLICANOS-BA)

Marcon (PT-RS) -votou

Maria Rosas (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Não

Marília Arraes (PT-PE)

Mariana Carvalho (PSDB-RO)

Marina Santos (SOLIDARIEDADE-PI)

Mário Heringer (PDT-MG) -votou

Não

MárioNegromonte Jr (PP-BA) -votou

Sim

Marlon Santos (PDT-RS) -votou

Sim

Marreca Filho (PATRIOTA-MA) -votou

Sim
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Mauro Benevides Fº (PDT-CE) -votou

Não

Mauro Lopes (MDB-MG) -votou

Sim

Mauro Nazif (PSB-RO) -votou

Não

Merlong Solano (PT-PI) -votou

Não

Miguel Lombardi (PL-SP) -votou

Sim

Milton Vieira (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Misael Varella (PSD-MG) -votou

Sim

Moses Rodrigues (MDB-CE) -votou

Sim

Natália Bonavides (PT-RN) -votou

Não

Nelson Barbudo (PSL-MT)

Nereu Crispim (PSL-RS) -votou

Sim

Neri Geller (PP-MT)

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Nicoletti (PSL-RR) -votou

Sim

Nilson Pinto (PSDB-PA)

Nilson Stainsack (PP-SC) -votou

Sim

Nilto Tatto (PT-SP) -votou

Não

Nivaldo Albuquerq (PTB-AL) -votou

Sim

Norma Ayub (DEM-ES) -votou

Não

Odair Cunha (PT-MG) -votou

Não

Olival Marques (DEM-PA) -votou

Não

Orlando Silva (PCdoB-SP) -votou

Não

Osires Damaso (PSC-TO) -votou

Sim

Osmar Terra (MDB-RS)

Ossesio Silva (REPUBLICANOS-PE) -votou

Não

Otoni de Paula (PSC-RJ)

Otto Alencar (PSD-BA) -votou

Sim

Padre João (PT-MG) -votou

Não

Pastor Gil (PL-MA) -votou

Sim

Pastor Eurico (PATRIOTA-PE)

Pastor Isidório (AVANTE-BA) -votou

Sim

Patrus Ananias (PT-MG) -votou

Não

Paula Belmonte (CIDADANIA-DF) -votou

Sim

Paulão (PT-AL) -votou

Não

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) -votou

Sim

Paulo Azi (DEM-BA) -votou

Sim

Paulo Bengtson (PTB-PA) -votou

Sim

Paulo Freire Costa (PL-SP) -votou

Sim

Paulo Ganime (NOVO-RJ) -votou

Sim

Paulo Guedes (PT-MG) -votou

Não

Paulo Martins (PSC-PR) -votou

Sim

Paulo Pimenta (PT-RS) -votou

Não

Paulo Teixeira (PT-SP) -votou

Não

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Paulo Pereira (SOLIDARIEDADE-SP) -votou

Sim

Paulo Ramos (PDT-RJ)

Pedro A Bezerra (PTB-CE) -votou

Sim

Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) -votou

Sim

Pedro Lucas Fernan (PTB-MA) -votou

Sim

Pedro Lupion (DEM-PR) -votou

Sim

Pedro Paulo (DEM-RJ) -votou

Não

Pedro Uczai (PT-SC) -votou

Não

Pedro Westphalen (PP-RS) -votou

Sim

Perpétua Almeida (PCdoB-AC) -votou

Sim

Pinheirinho (PP-MG) -votou

Sim

Policial Sastre (PL-SP) -votou

Sim

Pompeo de Mattos (PDT-RS) -votou

Não

Pr Marco Feliciano (REPUBLICANOS-SP)

Prof Marcivania (PCdoB-AP) -votou

Não

Profª Dorinha (DEM-TO) -votou

Profª Rosa Neide (PT-MT) -votou

Não

Professor Alcides (PP-GO)

Professor Joziel (PSL-RJ) -votou

Sim

Professora Dayane (PSL-BA) -votou

Rafael Motta (PSB-RN) -votou

Não

Raimundo Costa (PL-BA)

Não

Sim
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Não

Rejane Dias (PT-PI) -votou

Não

Renata Abreu (PODE-SP) -votou

Não

Renato Queiroz (MDB-RR) -votou

Sim

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) -votou

Não

Ricardo Barros (PP-PR) -votou

Sim

Ricardo Guidi (PSD-SC) -votou

Sim

Ricardo Silva (PSB-SP) -votou

Sim

Ricardo Izar (PP-SP)

Ricardo Teobaldo (PODE-PE) -votou

Sim

Robério Monteiro (PDT-CE) -votou

Não

Roberto Alves (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Roberto de Lucena (PODE-SP) -votou

Sim

Rodrigo Agostinho (PSB-SP) -votou

Sim

Rodrigo Coelho (PSB-SC) -votou

Sim

Rodrigo de Castro (PSDB-MG) -votou

Sim

Rodrigo Maia (DEM-RJ) -votou

Não

Rogério Correia (PT-MG) -votou

Não

Roman (PATRIOTA-PR) -votou

Sim

Ronaldo Carletto (PP-BA) -votou

Sim

Ronaldo Martins (REPUBLICANOS-CE) -votou

Não

Rosana Valle (PSB-SP) -votou

Sim

Rosangela Gomes (REPUBLICANOS-RJ) -votou

Não

Rose Modesto (PSDB-MS) -votou

Não

Rubens Bueno (CIDADANIA-PR) -votou

Sim

Rubens Otoni (PT-GO) -votou

Não

Rubens Pereira Jr. (PCdoB-MA) -votou

Não

Rui Falcão (PT-SP) -votou

Não

Ruy Carneiro (PSDB-PB) -votou

Não

Sâmia Bomfim (PSOL-SP) -votou

Não

Samuel Moreira (PSDB-SP) -votou

Sim

Sanderson (PSL-RS) -votou

Sim

Santini (PTB-RS) -votou

Sim

Sargento Fahur (PSD-PR) -votou

Sim

Schiavinato (PP-PR) -votou

Sim

Sérgio Brito (PSD-BA) -votou

Sim

Sebastião Oliveira (AVANTE-PE)

Sergio Souza (MDB-PR) -votou

Sim

Sergio Toledo (PL-AL) -votou

Sim

Sergio Vidigal (PDT-ES) -votou

Não

Severino Pessoa (REPUBLICANOS-AL) -votou

Não

Shéridan (PSDB-RR) -votou

Sim

Sidney Leite (PSD-AM)

Silas Câmara (REPUBLICANOS-AM) -votou

Não

Silvia Cristina (PDT-RO) -votou

Não

Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) -votou

Não

Soraya Santos (PL-RJ) -votou

Sim

SóstenesCavalcante (DEM-RJ) -votou

Sim

Stefano Aguiar (PSD-MG) -votou

Sim

SubtenenteGonzaga (PDT-MG) -votou

Não

Tadeu Filippelli (MDB-DF) -votou

Sim

Talíria Petrone (PSOL-RJ) -votou

Não

Stephanes Junior (PSD-PR)

Tabata Amaral (PDT-SP) -votou

Não

Tadeu Alencar (PSB-PE)

Ted Conti (PSB-ES) -votou

Não

Tereza Nelma (PSDB-AL) -votou

Sim

Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE-TO) -votou

Sim

Tiago Mitraud (NOVO-MG) -votou

Sim

Tiririca (PL-SP) -votou

Não

Tito (AVANTE-BA) -votou

Sim

ToninhoWandscheer (PROS-PR) -votou

Sim

Túlio Gadêlha (PDT-PE) -votou

Não

Uldurico Junior (PROS-BA) -votou

Sim

Vaidon Oliveira (PROS-CE) -votou

Sim

Valdevan Noventa (PL-SE) -votou

Sim

Valmir Assunção (PT-BA)
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Vavá Martins (REPUBLICANOS-PA) -votou

Não

Vermelho (PSD-PR) -votou

Sim

Vicentinho (PT-SP) -votou

Não

Vicentinho Júnior (PL-TO) -votou

Sim

Vilson da Fetaemg (PSB-MG) -votou

Não

Vinicius Carvalho (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Vinicius Farah (MDB-RJ) -votou

Sim

Vinicius Gurgel (PL-AP) -votou

Sim

Vinicius Poit (NOVO-SP) -votou

Sim

Vitor Hugo (PSL-GO) -votou

Sim

Vitor Lippi (PSDB-SP) -votou

Sim

Waldenor Pereira (PT-BA) -votou

Não

Walter Alves (MDB-RN) -votou

Sim

Weliton Prado (PROS-MG) -votou

Sim

Wellington (PL-PB)

Wilson Santiago (PTB-PB) -votou

Sim

WladimirGarotinho (PSD-RJ)

Wolney Queiroz (PDT-PE) -votou

Não

Zé Neto (PT-BA) -votou

Não

Zé Vitor (PL-MG) -votou

Sim

Zé Carlos (PT-MA) -votou

Não

Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG)

Zeca Dirceu (PT-PR) -votou

Não
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Votação Nominal e Simbólica
PLEN -Plenário
Reunião: Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual)
Data/Local: 10/12/2020 - Plenário da Câmara dos Deputados

PL 4372/2020 - Destaque 8

Votação iniciada em:10/12/2020 20:07:55 - Votação encerrada em:10/12/2020 20:23:15
Resultado: Aprovada a Emenda de Plenário nº 10. Sim: 311; não: 131; abstenção: 1; total: 443.

Quórum votação

443

Sim

Não

Abstenção

Obstrução

Total de votantes

311

131

1

0

443

PT

Não

DEM

Sim

AVANTE

Sim

PSL

Sim

SOLIDARIEDADE

PL

Sim

PTB

PP

Sim

PODE

Liberado

MDB

Sim

PSOL

Não

PSD

Sim

PROS

Minoria

Não

REPUBLICANOS

Sim

PSC

Oposição

Não

PSDB

Sim

PCdoB

Não

Governo

Sim

PSB

Não

CIDADANIA

Sim

PDT

Não

NOVO

Sim

PATRIOTA
Sim

PV

Liberado

REDE

Não

Maioria

Orientação das Lideranças

Votos
PLEN

PLEN

Ordenado por: Nome

513 vagas

513 vagas

Titular
Abílio Santana (PL-BA) -votou

Sim

Abou Anni (PSL-SP) -votou

Sim

Acácio Favacho (PROS-AP) -votou

Sim

Adolfo Viana (PSDB-BA) -votou

Sim

Adriana Ventura (NOVO-SP) -votou

Sim

Adriano do Baldy (PP-GO) -votou

Sim

Aécio Neves (PSDB-MG) -votou

Sim

Afonso Florence (PT-BA) -votou

Não

Afonso Hamm (PP-RS)

Afonso Motta (PDT-RS) -votou

Não

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

Airton Faleiro (PT-PA) -votou

Não

Dezembro
de 2020
AJ Albuquerque (PP-CE) -votou

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Sim
Alan Rick (DEM-AC) -votou
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Alceu Moreira (MDB-RS) -votou

Sim

Alcides Rodrigues (PATRIOTA-GO) -votou

Sim

Alê Silva (PSL-MG) -votou

Sim

Alencar S. Braga (PT-SP) -votou

Não

Alessandro Molon (PSB-RJ) -votou

Não

Alex Manente (CIDADANIA-SP) -votou

Sim

Alexandre Frota (PSDB-SP) -votou

Não

Alex Santana (PDT-BA)

Alexandre Leite (DEM-SP) -votou

Sim

Alexandre Padilha (PT-SP) -votou

Não

AlexandreSerfiotis (PSD-RJ) -votou

Sim

Alexis Fonteyne (NOVO-SP) -votou

Sim

Alice Portugal (PCdoB-BA) -votou

Não

Aliel Machado (PSB-PR) -votou

Não

Aline Gurgel (REPUBLICANOS-AP) -votou

Sim

Aline Sleutjes (PSL-PR) -votou

Sim

Aluisio Mendes (PSC-MA) -votou

Sim

Sim

Altineu Côrtes (PL-RJ)

Amaro Neto (REPUBLICANOS-ES) -votou

Sim

André Abdon (PP-AP) -votou

André de Paula (PSD-PE) -votou

Sim

André Ferreira (PSC-PE)

André Figueiredo (PDT-CE) -votou

Não

André Fufuca (PP-MA) -votou

Sim

André Janones (AVANTE-MG) -votou

Não

Angela Amin (PP-SC) -votou

Sim

Antonio Brito (PSD-BA) -votou

Sim

Arlindo Chinaglia (PT-SP) -votou

Não

Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) -votou

Sim

Aroldo Martins (REPUBLICANOS-PR) -votou

Sim

Arthur Lira (PP-AL)

Arthur O. Maia (DEM-BA) -votou

Sim

Átila Lins (PP-AM)

Átila Lira (PP-PI) -votou

Sim

Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE-PE) -votou

Sim

Áurea Carolina (PSOL-MG) -votou

Não

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) -votou

Sim

Bacelar (PODE-BA) -votou

Não

Benedita da Silva (PT-RJ) -votou

Não

Baleia Rossi (MDB-SP)

Benes Leocádio (REPUBLICANOS-RN) -votou

Sim

Beto Faro (PT-PA) -votou

Não

Beto Pereira (PSDB-MS) -votou

Sim

Beto Rosado (PP-RN) -votou

Sim

Bia Cavassa (PSDB-MS) -votou

Sim

Bia Kicis (PSL-DF) -votou

Sim

Bibo Nunes (PSL-RS) -votou

Sim

Bilac Pinto (DEM-MG) -votou

Sim

Bira do Pindaré (PSB-MA) -votou

Não

Boca Aberta (PROS-PR) -votou

Sim

Bohn Gass (PT-RS) -votou

Não

Bosco Costa (PL-SE)

Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM) -votou

Não

Bozzella (PSL-SP) -votou

Sim

Bruna Furlan (PSDB-SP) -votou

Sim

Cacá Leão (PP-BA) -votou

Sim

Camilo Capiberibe (PSB-AP) -votou

Não

Cap. Alberto Neto (REPUBLICANOS-AM) -votou

Sim

Cap. Fábio Abreu (PL-PI) -votou

Sim

Capitão Augusto (PL-SP) -votou

Sim

Capitão Wagner (PROS-CE) -votou

Sim

Carla Dickson (PROS-RN) -votou

Sim

Carlos Bezerra (MDB-MT) -votou

Sim

Carlos Gaguim (DEM-TO) -votou

Sim

Carla Zambelli (PSL-SP)

Carlos Chiodini (MDB-SC) -votou

Sim
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Sim

Carlos Sampaio (PSDB-SP) -votou

Sim

Carlos Veras (PT-PE) -votou

Carlos Zarattini (PT-SP) -votou

Não

Carmen Zanotto (CIDADANIA-SC)

Caroline de Toni (PSL-SC) -votou

Sim

Cássio Andrade (PSB-PA) -votou

Não

Célio Moura (PT-TO) -votou

Não

Célio Silveira (PSDB-GO) -votou

Sim

Célio Studart (PV-CE) -votou

Não

Celso Maldaner (MDB-SC) -votou

Sim

Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Celso Sabino (PSDB-PA) -votou

Sim

Cezinha Madureira (PSD-SP) -votou

Sim

Charles Fernandes (PSD-BA) -votou

Não

Charlles Evangelis (PSL-MG) -votou

Sim

Chico D´Angelo (PDT-RJ) -votou

Não

Chiquinho Brazão (AVANTE-RJ) -votou

Sim

Chris Tonietto (PSL-RJ)

Christiane Yared (PL-PR) -votou

Sim

Christino Aureo (PP-RJ) -votou

Sim

Clarissa Garotinho (PROS-RJ) -votou

Sim

Claudio Cajado (PP-BA) -votou

Sim

Cleber Verde (REPUBLICANOS-MA) -votou

Sim

Coronel Armando (PSL-SC) -votou

Sim

Coronel Tadeu (PSL-SP) -votou

Sim

CoronelChrisóstom (PSL-RO) -votou

Sim

Cristiano Vale (PL-PA) -votou

Sim

Da Vitória (CIDADANIA-ES) -votou

Sim

Dagoberto Nogueira (PDT-MS) -votou

Não

Damião Feliciano (PDT-PB) -votou

Não

Daniel Coelho (CIDADANIA-PE) -votou

Sim

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Não

Daniel Freitas (PSL-SC) -votou

Sim

Daniel Silveira (PSL-RJ)

Daniel Trzeciak (PSDB-RS) -votou

Sim

Daniela Waguinho (MDB-RJ) -votou

Não

Danilo Cabral (PSB-PE) -votou

Não

Danilo Forte (PSDB-CE) -votou

Não

Danrlei (PSD-RS) -votou

Sim

David Miranda (PSOL-RJ) -votou

Não

David Soares (DEM-SP) -votou

Sim

DelAntônioFurtado (PSL-RJ) -votou

Abstenção

Deleg. Éder Mauro (PSD-PA) -votou

Sim

Delegado Marcelo (PSL-MG) -votou

Sim

Delegado Pablo (PSL-AM) -votou

Sim

Delegado Waldir (PSL-GO) -votou

Sim

Denis Bezerra (PSB-CE) -votou

Não

Diego Andrade (PSD-MG)

Diego Garcia (PODE-PR) -votou

Sim

Dimas Fabiano (PP-MG) -votou

Sim

Domingos Sávio (PSDB-MG) -votou

Sim

Dr Zacharias Calil (DEM-GO) -votou

Sim

Dr. Jaziel (PL-CE) -votou

Sim

Dr. Frederico (PATRIOTA-MG)

Dr. Leonardo (SOLIDARIEDADE-MT) -votou

Sim

Dr. Luiz Ovando (PSL-MS)

Dr.Luiz Antonio Jr (PP-RJ) -votou

Sim

Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE-AC) -votou

Sim

Dra.Soraya Manato (PSL-ES) -votou

Sim

Dulce Miranda (MDB-TO) -votou

Sim

Edilazio Junior (PSD-MA) -votou

Sim

Edio Lopes (PL-RR)

EdmilsonRodrigues (PSOL-PA)

Eduardo Barbosa (PSDB-MG) -votou

Sim

Edna Henrique (PSDB-PB) -votou

Sim

Eduardo Bismarck (PDT-CE) -votou

Não
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Eduardo Cury (PSDB-SP) -votou

Sim

Eduardo da Fonte (PP-PE) -votou

EduardoBolsonaro (PSL-SP) -votou

Sim

Efraim Filho (DEM-PB)

Elcione Barbalho (MDB-PA) -votou

Sim

Eli Borges (SOLIDARIEDADE-TO)

Eli Corrêa Filho (DEM-SP) -votou

Sim

Elias Vaz (PSB-GO) -votou

Não

Emanuel Pinheiro N (PTB-MT) -votou

Não

Sim

Elmar Nascimento (DEM-BA)

Sim

Emidinho Madeira (PSB-MG) -votou

Não

Enéias Reis (PSL-MG) -votou

Enio Verri (PT-PR) -votou

Não

Enrico Misasi (PV-SP)

Erika Kokay (PT-DF) -votou

Não

Eros Biondini (PROS-MG) -votou

Sim

EuclydesPettersen (PSC-MG) -votou

Sim

Evair de Melo (PP-ES) -votou

Sim

Expedito Netto (PSD-RO) -votou

Não

Fábio Henrique (PDT-SE) -votou

Não

Fábio Ramalho (MDB-MG) -votou

Sim

Fábio Mitidieri (PSD-SE)

Fabio Reis (MDB-SE) -votou

Sim

Fabio Schiochet (PSL-SC)

Fábio Trad (PSD-MS) -votou

Sim

Fausto Pinato (PP-SP)

Felício Laterça (PSL-RJ) -votou

Sim

Felipe Carreras (PSB-PE) -votou

Sim

Felipe Rigoni (PSB-ES) -votou

Não

FelipeFrancischini (PSL-PR) -votou

Sim

Félix Mendonça Jr (PDT-BA) -votou

Não

FernandaMelchionna (PSOL-RS) -votou

Não

Fernando Coelho (DEM-PE) -votou

Sim

FernandoMonteiro (PP-PE) -votou

Sim

FernandoRodolfo (PL-PE) -votou

Não

Filipe Barros (PSL-PR) -votou

Sim

Flávia Arruda (PL-DF) -votou

Sim

Flávia Morais (PDT-GO) -votou

Não

Flaviano Melo (MDB-AC) -votou

Sim

Flávio Nogueira (PDT-PI) -votou

Sim

Flordelis (PSD-RJ) -votou

Sim

Francisco Jr. (PSD-GO) -votou

Sim

Franco Cartafina (PP-MG) -votou

Sim

Fred Costa (PATRIOTA-MG)

Frei Anastacio (PT-PB)

Gelson Azevedo (PL-RJ) -votou

Sim

Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE-CE) -votou

Sim

General Girão (PSL-RN) -votou

Sim

General Peternelli (PSL-SP) -votou

Sim

Geninho Zuliani (DEM-SP) -votou

Sim

Gervásio Maia (PSB-PB) -votou

Não

Sim

Geovania de Sá (PSDB-SC)

Giacobo (PL-PR) -votou

Sim

Gil Cutrim (PDT-MA) -votou

Gilberto Abramo (REPUBLICANOS-MG) -votou

Sim

GilbertoNasciment (PSC-SP)

Gilson Marques (NOVO-SC) -votou

Sim

Giovani Cherini (PL-RS) -votou

Sim

Giovani Feltes (MDB-RS) -votou

Sim

Glauber Braga (PSOL-RJ) -votou

Não

Glaustin da Fokus (PSC-GO) -votou

Sim

Gleisi Hoffmann (PT-PR) -votou

Não

Gonzaga Patriota (PSB-PE) -votou

Não

Greyce Elias (AVANTE-MG) -votou

Sim

Guiga Peixoto (PSL-SP) -votou

Sim

Guilherme Derrite (PP-SP) -votou

Sim
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Gustavo Fruet (PDT-PR)
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Sim

Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) -votou

Sim

Gutemberg Reis (MDB-RJ) -votou

Sim

Haroldo Cathedral (PSD-RR) -votou

Sim

Heitor Freire (PSL-CE) -votou

Sim

Heitor Schuch (PSB-RS) -votou

Não

Helder Salomão (PT-ES) -votou

Não

Hélio Costa (REPUBLICANOS-SC) -votou

Sim

Hélio Leite (DEM-PA) -votou

Sim

Helio Lopes (PSL-RJ) -votou

Sim

Henrique Fontana (PT-RS) -votou

Não

Hercílio Diniz (MDB-MG)

Herculano Passos (MDB-SP) -votou

Sim

HermesParcianello (MDB-PR) -votou

Sim

Hildo Rocha (MDB-MA)

Hiran Gonçalves (PP-RR) -votou

Sim

Hugo Leal (PSD-RJ)

Hugo Motta (REPUBLICANOS-PB) -votou

Sim

Sim

Idilvan Alencar (PDT-CE) -votou

Não

Igor Kannário (DEM-BA) -votou

Igor Timo (PODE-MG) -votou

Não

Iracema Portella (PP-PI)

Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) -votou

Sim

Israel Batista (PV-DF) -votou

Não

Ivan Valente (PSOL-SP) -votou

Não

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) -votou

Não

Jaqueline Cassol (PP-RO) -votou

Sim

Jefferson Campos (PSB-SP) -votou

Sim

Jéssica Sales (MDB-AC) -votou

Sim

Jerônimo Goergen (PP-RS)

Jesus Sérgio (PDT-AC) -votou

Não

Jhc (PSB-AL)

Jhonatan de Jesus (REPUBLICANOS-RR) -votou

Sim

João C. Bacelar (PL-BA) -votou

Sim

João Campos (REPUBLICANOS-GO) -votou

Sim

João Daniel (PT-SE) -votou

Não

João H. Campos (PSB-PE) -votou

Não

João Maia (PL-RN) -votou

Sim

João Roma (REPUBLICANOS-BA) -votou

Sim

João Marcelo S. (MDB-MA)

JoaquimPassarinho (PSD-PA) -votou

Sim

Joenia Wapichana (REDE-RR) -votou

Não

Joice Hasselmann (PSL-SP) -votou

Sim

Jorge Braz (REPUBLICANOS-RJ) -votou

Sim

Jorge Goetten (PL-SC) -votou

Sim

Jorge Solla (PT-BA) -votou

Não

José Airton (PT-CE) -votou

Não

José Guimarães (PT-CE) -votou

Não

Jose Mario Schrein (DEM-GO) -votou

Sim

José Medeiros (PODE-MT) -votou

Sim

José Nunes (PSD-BA) -votou

Sim

Não

José Nelto (PODE-GO)

José Priante (MDB-PA) -votou

Sim

José Ricardo (PT-AM) -votou

José Rocha (PL-BA) -votou

Sim

Joseildo Ramos (PT-BA)

JosimarMaranhãozi (PL-MA)

Juarez Costa (MDB-MT) -votou

Sim

Julian Lemos (PSL-PB) -votou

Sim

Júlio Cesar (PSD-PI) -votou

Sim

Julio Cesar Ribeir (REPUBLICANOS-DF) -votou

Sim

Júlio Delgado (PSB-MG) -votou

Não

Juninho do Pneu (DEM-RJ) -votou

Sim

Junio Amaral (PSL-MG) -votou

Sim

Júnior Ferrari (PSD-PA) -votou

Sim

Junior Lourenço (PL-MA) -votou

Sim
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Júnior Mano (PL-CE) -votou
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Juscelino Filho (DEM-MA)
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Kim Kataguiri (DEM-SP) -votou

Sim

Laercio Oliveira (PP-SE) -votou

Sim

Lafayette Andrada (REPUBLICANOS-MG) -votou

Sim

Lauriete (PSC-ES) -votou

Sim

Leandre (PV-PR) -votou

Sim

Leda Sadala (AVANTE-AP)

Leo de Brito (PT-AC) -votou

Não

Léo Moraes (PODE-RO) -votou

Sim

Léo Motta (PSL-MG) -votou

Sim

Leonardo Monteiro (PT-MG) -votou

Não

Leônidas Cristino (PDT-CE) -votou

Não

Leur Lomanto Jr. (DEM-BA) -votou

Sim

Lídice da Mata (PSB-BA) -votou

Não

Lincoln Portela (PL-MG) -votou

Sim

Liziane Bayer (PSB-RS) -votou

Sim

Loester Trutis (PSL-MS) -votou

Sim

Lucas Gonzalez (NOVO-MG) -votou

Sim

Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) -votou

Sim

Luciano Ducci (PSB-PR) -votou

Não

Luis Miranda (DEM-DF) -votou

Sim

Luisa Canziani (PTB-PR) -votou

Sim

Sim

Lourival Gomes (PSL-RJ)

Lucas Redecker (PSDB-RS) -votou

Sim

Luciano Bivar (PSL-PE)

Lucio Mosquini (MDB-RO) -votou

Sim

Luis Tibé (AVANTE-MG)

Luiz Carlos (PSDB-AP) -votou

Sim

Luiz Carlos Motta (PL-SP) -votou

Luiz Lima (PSL-RJ) -votou

Sim

Luiz Nishimori (PL-PR)

Luiz P. O.Bragança (PSL-SP) -votou

Sim

Luiza Erundina (PSOL-SP) -votou

Não

LuizAntônioCorrêa (PL-RJ) -votou

Sim

Luizão Goulart (REPUBLICANOS-PR) -votou

Sim

Luizianne Lins (PT-CE) -votou

Não

Magda Mofatto (PL-GO) -votou

Sim

Major Fabiana (PSL-RJ) -votou

Sim

Mara Rocha (PSDB-AC) -votou

Sim

Marcel van Hattem (NOVO-RS) -votou

Sim

Marcelo Aro (PP-MG) -votou

Sim

Marcelo Brum (PSL-RS) -votou

Sim

Marcelo Calero (CIDADANIA-RJ) -votou

Não

Marcelo Freixo (PSOL-RJ) -votou

Não

Marcelo Moraes (PTB-RS) -votou

Sim

Marcelo Nilo (PSB-BA) -votou

Não

Marcelo Ramos (PL-AM) -votou

Sim

Marcio Alvino (PL-SP) -votou

Sim

Márcio Biolchi (MDB-RS) -votou

Sim

Márcio Jerry (PCdoB-MA) -votou

Não

Márcio Labre (PSL-RJ)

Márcio Marinho (REPUBLICANOS-BA)

Marco Bertaiolli (PSD-SP) -votou

Sim

Marcon (PT-RS) -votou

Não

Marcos A. Sampaio (MDB-PI) -votou

Sim

Marcos Pereira (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Margarete Coelho (PP-PI) -votou

Sim

MargaridaSalomão (PT-MG) -votou

Não

Maria do Rosário (PT-RS) -votou

Não

Maria Rosas (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Mariana Carvalho (PSDB-RO)

Marília Arraes (PT-PE) -votou

Não

Marina Santos (SOLIDARIEDADE-PI) -votou

Sim

Mário Heringer (PDT-MG) -votou

Não

MárioNegromonte Jr (PP-BA) -votou

Sim

Marlon Santos (PDT-RS) -votou

Sim

Marreca Filho (PATRIOTA-MA) -votou

Sim
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Maurício Dziedrick (PTB-RS) -votou
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Sim

Mauro Benevides Fº (PDT-CE) -votou

Não

Mauro Lopes (MDB-MG) -votou

Sim

Mauro Nazif (PSB-RO) -votou

Não

Merlong Solano (PT-PI) -votou

Não

Miguel Lombardi (PL-SP) -votou

Sim

Milton Vieira (REPUBLICANOS-SP)

Misael Varella (PSD-MG) -votou

Sim

Moses Rodrigues (MDB-CE)

Natália Bonavides (PT-RN) -votou

Não

Nelson Barbudo (PSL-MT) -votou

Sim

Nereu Crispim (PSL-RS) -votou

Sim

Neri Geller (PP-MT) -votou

Sim

Nicoletti (PSL-RR) -votou

Sim

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Nilson Pinto (PSDB-PA) -votou

Sim

Nilson Stainsack (PP-SC) -votou

Sim

Nilto Tatto (PT-SP) -votou

Não

Nivaldo Albuquerq (PTB-AL) -votou

Sim

Norma Ayub (DEM-ES) -votou

Sim

Odair Cunha (PT-MG) -votou

Não

Olival Marques (DEM-PA) -votou

Sim

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Osires Damaso (PSC-TO) -votou

Não

Osmar Terra (MDB-RS)

Ossesio Silva (REPUBLICANOS-PE) -votou

Sim

Otoni de Paula (PSC-RJ) -votou

Sim

Otto Alencar (PSD-BA) -votou

Sim

Padre João (PT-MG) -votou

Não

Pastor Gil (PL-MA) -votou

Sim

Pastor Eurico (PATRIOTA-PE)

Pastor Isidório (AVANTE-BA) -votou

Sim

Patrus Ananias (PT-MG) -votou

Não

Paula Belmonte (CIDADANIA-DF) -votou

Sim

Paulão (PT-AL) -votou

Não

Paulo Azi (DEM-BA) -votou

Sim

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Paulo Bengtson (PTB-PA) -votou

Sim

Paulo Freire Costa (PL-SP) -votou

Sim

Paulo Ganime (NOVO-RJ) -votou

Sim

Paulo Guedes (PT-MG) -votou

Não

Paulo Magalhães (PSD-BA) -votou

Sim

Paulo Martins (PSC-PR) -votou

Sim

Paulo Pereira (SOLIDARIEDADE-SP) -votou

Sim

Paulo Pimenta (PT-RS) -votou

Não

Paulo Ramos (PDT-RJ) -votou

Não

Paulo Teixeira (PT-SP)

Pedro A Bezerra (PTB-CE) -votou

Sim

Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) -votou

Pedro Lucas Fernan (PTB-MA)

Sim

Pedro Lupion (DEM-PR)

Pedro Paulo (DEM-RJ) -votou

Sim

Pedro Uczai (PT-SC) -votou

Não

Pedro Westphalen (PP-RS) -votou

Sim

Perpétua Almeida (PCdoB-AC) -votou

Não

Pinheirinho (PP-MG) -votou

Sim

Policial Sastre (PL-SP) -votou

Sim

Pompeo de Mattos (PDT-RS) -votou

Não

Pr Marco Feliciano (REPUBLICANOS-SP)

Prof Marcivania (PCdoB-AP) -votou

Não

Profª Dorinha (DEM-TO) -votou

Sim

Profª Rosa Neide (PT-MT) -votou

Não

Professor Alcides (PP-GO) -votou

Sim

Professor Joziel (PSL-RJ) -votou

Sim

Professora Dayane (PSL-BA) -votou

Sim

Rafael Motta (PSB-RN) -votou

Não

Raimundo Costa (PL-BA) -votou

Sim
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Reginaldo Lopes (PT-MG) -votou
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Rejane Dias (PT-PI) -votou

Não

Renata Abreu (PODE-SP) -votou

Sim

Renato Queiroz (MDB-RR) -votou

Sim

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) -votou

Não

Ricardo Barros (PP-PR) -votou

Sim

Ricardo Guidi (PSD-SC) -votou

Sim

Ricardo Izar (PP-SP) -votou

Sim

Ricardo Silva (PSB-SP) -votou

Sim

Ricardo Teobaldo (PODE-PE) -votou

Sim

Robério Monteiro (PDT-CE) -votou

Não

Roberto Alves (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Roberto de Lucena (PODE-SP) -votou

Sim

Rodrigo Agostinho (PSB-SP) -votou

Sim

Rodrigo Coelho (PSB-SC) -votou

Sim

Rodrigo de Castro (PSDB-MG) -votou

Sim

Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Rogério Correia (PT-MG) -votou

Não

Roman (PATRIOTA-PR) -votou

Sim

Ronaldo Carletto (PP-BA) -votou

Sim

Ronaldo Martins (REPUBLICANOS-CE) -votou

Sim

Rosana Valle (PSB-SP) -votou

Sim

Rosangela Gomes (REPUBLICANOS-RJ) -votou

Sim

Rubens Bueno (CIDADANIA-PR) -votou

Sim

Rose Modesto (PSDB-MS)

Rubens Otoni (PT-GO) -votou

Não

Rubens Pereira Jr. (PCdoB-MA) -votou

Não

Rui Falcão (PT-SP) -votou

Não

Ruy Carneiro (PSDB-PB) -votou

Sim

Sâmia Bomfim (PSOL-SP) -votou

Não

Samuel Moreira (PSDB-SP) -votou

Sim

Sanderson (PSL-RS) -votou

Sim

Santini (PTB-RS) -votou

Sim

Sargento Fahur (PSD-PR) -votou

Sim

Schiavinato (PP-PR) -votou

Sim

Sérgio Brito (PSD-BA) -votou

Sim

Sebastião Oliveira (AVANTE-PE)

Sergio Souza (MDB-PR) -votou

Sim

Sergio Toledo (PL-AL) -votou

Sim

Sergio Vidigal (PDT-ES) -votou

Não

Severino Pessoa (REPUBLICANOS-AL) -votou

Sim

Shéridan (PSDB-RR) -votou

Sim

Sidney Leite (PSD-AM) -votou

Sim

Silas Câmara (REPUBLICANOS-AM) -votou

Sim

Silvia Cristina (PDT-RO) -votou

Não

Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) -votou

Sim

Soraya Santos (PL-RJ) -votou

Sim

SóstenesCavalcante (DEM-RJ)

Stefano Aguiar (PSD-MG) -votou

Sim

Stephanes Junior (PSD-PR)

SubtenenteGonzaga (PDT-MG) -votou

Não

Tabata Amaral (PDT-SP) -votou

Não

Tadeu Filippelli (MDB-DF) -votou

Sim

Tadeu Alencar (PSB-PE) -votou

Não

Talíria Petrone (PSOL-RJ) -votou

Não

Ted Conti (PSB-ES) -votou

Não

Tereza Nelma (PSDB-AL) -votou

Sim

Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE-TO) -votou

Sim

Tiago Mitraud (NOVO-MG) -votou

Sim

Tiririca (PL-SP) -votou

Não

Tito (AVANTE-BA) -votou

Sim

ToninhoWandscheer (PROS-PR) -votou

Sim

Túlio Gadêlha (PDT-PE) -votou

Não

Uldurico Junior (PROS-BA) -votou

Não

Vaidon Oliveira (PROS-CE) -votou

Sim

Valdevan Noventa (PL-SE) -votou

Sim

Valmir Assunção (PT-BA) -votou

Não
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Sim

Vavá Martins (REPUBLICANOS-PA) -votou

Sim

Vermelho (PSD-PR) -votou

Sim

Vicentinho (PT-SP) -votou

Não

Vicentinho Júnior (PL-TO) -votou

Sim

Vilson da Fetaemg (PSB-MG) -votou

Não

Vinicius Carvalho (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Vinicius Farah (MDB-RJ) -votou

Sim

Vinicius Gurgel (PL-AP) -votou

Sim

Vinicius Poit (NOVO-SP) -votou

Sim

Vitor Hugo (PSL-GO) -votou

Sim

Vitor Lippi (PSDB-SP) -votou

Sim

Waldenor Pereira (PT-BA) -votou

Não

Walter Alves (MDB-RN) -votou

Sim

Weliton Prado (PROS-MG) -votou

Sim

Wellington (PL-PB)

Wilson Santiago (PTB-PB) -votou

Sim

WladimirGarotinho (PSD-RJ)

Wolney Queiroz (PDT-PE) -votou

Não

Zé Carlos (PT-MA) -votou

Não

Zé Neto (PT-BA) -votou

Não

Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG) -votou

Sim

Zé Vitor (PL-MG) -votou

Sim

Zeca Dirceu (PT-PR) -votou

Não
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Votação Nominal e Simbólica
PLEN -Plenário
Reunião: Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual)
Data/Local: 10/12/2020 - Plenário da Câmara dos Deputados

PL 4372/2020 - Destaque 9

Votação iniciada em:10/12/2020 20:52:21 - Votação encerrada em:10/12/2020 21:05:33
Resultado: Aprovada a Emenda de Plenário nº 7. Sim: 272; não: 167; total: 439.

Quórum votação

439

Sim

Não

Abstenção

Obstrução

Total de votantes

272

167

0

0

439

PT

Não

DEM

Não

AVANTE

PSL

Sim

SOLIDARIEDADE

Sim

PATRIOTA

PL

Sim

PTB

Sim

PV

PP

Sim

PODE

Liberado

MDB

Sim

PSOL

Não

PSD

Sim

PROS

Minoria

Não

REPUBLICANOS

Sim

PSC

Oposição

Não

PSDB

Sim

PCdoB

Não

Governo

Sim

PSB

Não

CIDADANIA

Sim

PDT

Não

NOVO

Sim

Liberado

REDE

Não

Maioria

Orientação das Lideranças

Votos
PLEN

PLEN

Ordenado por: Nome

513 vagas

513 vagas

Titular
Abílio Santana (PL-BA) -votou

Sim

Abou Anni (PSL-SP) -votou

Sim

Acácio Favacho (PROS-AP) -votou

Sim

Adolfo Viana (PSDB-BA) -votou

Sim

Adriana Ventura (NOVO-SP) -votou

Sim

Adriano do Baldy (PP-GO) -votou

Sim

Afonso Florence (PT-BA) -votou

Não

Aécio Neves (PSDB-MG)

Afonso Hamm (PP-RS) -votou

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

Sim

Afonso Motta (PDT-RS)

Airton Faleiro (PT-PA) -votou

Não
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Alan Rick (DEM-AC) -votou
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Sim

Alceu Moreira (MDB-RS) -votou

Sim

Alcides Rodrigues (PATRIOTA-GO) -votou

Sim

Alê Silva (PSL-MG) -votou

Sim

Alencar S. Braga (PT-SP) -votou

Não

Alessandro Molon (PSB-RJ) -votou

Não

Alex Manente (CIDADANIA-SP) -votou

Sim

Alexandre Frota (PSDB-SP) -votou

Não

Alex Santana (PDT-BA)

Alexandre Leite (DEM-SP) -votou

Não

Alexandre Padilha (PT-SP) -votou

Não

AlexandreSerfiotis (PSD-RJ) -votou

Não

Alexis Fonteyne (NOVO-SP) -votou

Sim

Alice Portugal (PCdoB-BA) -votou

Não

Aliel Machado (PSB-PR) -votou

Não

Aline Gurgel (REPUBLICANOS-AP)

Aline Sleutjes (PSL-PR) -votou

Sim

Altineu Côrtes (PL-RJ)

Aluisio Mendes (PSC-MA) -votou

Sim

Amaro Neto (REPUBLICANOS-ES) -votou

Sim

André Abdon (PP-AP) -votou

Sim

André de Paula (PSD-PE) -votou

Sim

André Ferreira (PSC-PE) -votou

Sim

André Figueiredo (PDT-CE) -votou

Não

André Fufuca (PP-MA) -votou

Sim

André Janones (AVANTE-MG) -votou

Não

Angela Amin (PP-SC) -votou

Não

Antonio Brito (PSD-BA) -votou

Sim

Arlindo Chinaglia (PT-SP) -votou

Não

Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) -votou

Sim

Aroldo Martins (REPUBLICANOS-PR) -votou

Sim

Arthur Lira (PP-AL)

Arthur O. Maia (DEM-BA) -votou

Não

Átila Lins (PP-AM)

Átila Lira (PP-PI) -votou

Sim

Áurea Carolina (PSOL-MG) -votou

Não

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ)

Bacelar (PODE-BA) -votou

Não

Baleia Rossi (MDB-SP)

Benedita da Silva (PT-RJ) -votou

Não

Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE-PE) -votou

Sim

Benes Leocádio (REPUBLICANOS-RN) -votou

Sim

Beto Faro (PT-PA) -votou

Não

Beto Pereira (PSDB-MS) -votou

Sim

Beto Rosado (PP-RN) -votou

Sim

Bia Kicis (PSL-DF) -votou

Sim

Bia Cavassa (PSDB-MS)

Bibo Nunes (PSL-RS) -votou

Sim

Bilac Pinto (DEM-MG)

Bira do Pindaré (PSB-MA) -votou

Não

Boca Aberta (PROS-PR)

Bohn Gass (PT-RS) -votou

Não

Bosco Costa (PL-SE)

Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM) -votou

Sim

Bozzella (PSL-SP) -votou

Bruna Furlan (PSDB-SP) -votou

Sim

Cacá Leão (PP-BA)

Camilo Capiberibe (PSB-AP) -votou

Não

Cap. Alberto Neto (REPUBLICANOS-AM) -votou

Sim

Cap. Fábio Abreu (PL-PI) -votou

Não

Capitão Augusto (PL-SP) -votou

Sim

Capitão Wagner (PROS-CE) -votou

Não

Carla Dickson (PROS-RN) -votou

Sim

Carlos Bezerra (MDB-MT) -votou

Sim

Carlos Gaguim (DEM-TO) -votou

Não

Carla Zambelli (PSL-SP)

Carlos Chiodini (MDB-SC) -votou

Sim

Sim
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Carlos Jordy (PSL-RJ) -votou
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Carlos Sampaio (PSDB-SP) -votou

Sim

Carlos Veras (PT-PE) -votou

Não

Carlos Zarattini (PT-SP) -votou

Não

Carmen Zanotto (CIDADANIA-SC) -votou

Não

Caroline de Toni (PSL-SC) -votou

Sim

Cássio Andrade (PSB-PA) -votou

Não

Célio Moura (PT-TO) -votou

Não

Célio Silveira (PSDB-GO) -votou

Sim

Célio Studart (PV-CE) -votou

Não

Celso Maldaner (MDB-SC) -votou

Sim

Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Celso Sabino (PSDB-PA) -votou

Sim

Cezinha Madureira (PSD-SP) -votou

Sim

Charles Fernandes (PSD-BA) -votou

Sim

Charlles Evangelis (PSL-MG) -votou

Sim

Chico D´Angelo (PDT-RJ) -votou

Não

Chiquinho Brazão (AVANTE-RJ) -votou

Sim

Chris Tonietto (PSL-RJ)

Christiane Yared (PL-PR) -votou

Sim

Christino Aureo (PP-RJ) -votou

Sim

Clarissa Garotinho (PROS-RJ) -votou

Não

Claudio Cajado (PP-BA) -votou

Sim

Cleber Verde (REPUBLICANOS-MA) -votou

Sim

Coronel Armando (PSL-SC) -votou

Sim

Coronel Tadeu (PSL-SP) -votou

Sim

CoronelChrisóstom (PSL-RO) -votou

Sim

Cristiano Vale (PL-PA) -votou

Sim

Da Vitória (CIDADANIA-ES) -votou

Sim

Dagoberto Nogueira (PDT-MS) -votou

Não

Damião Feliciano (PDT-PB) -votou

Não

Daniel Almeida (PCdoB-BA) -votou

Não

Daniel Coelho (CIDADANIA-PE) -votou

Sim

Daniel Freitas (PSL-SC) -votou

Sim

Daniel Silveira (PSL-RJ) -votou

Sim

Daniel Trzeciak (PSDB-RS) -votou

Sim

Daniela Waguinho (MDB-RJ) -votou

Não

Danilo Cabral (PSB-PE) -votou

Não

Danilo Forte (PSDB-CE) -votou

Não

Danrlei (PSD-RS) -votou

Sim

David Miranda (PSOL-RJ) -votou

Não

David Soares (DEM-SP) -votou

Não

DelAntônioFurtado (PSL-RJ) -votou

Sim

Deleg. Éder Mauro (PSD-PA) -votou

Sim

Delegado Marcelo (PSL-MG) -votou

Sim

Delegado Waldir (PSL-GO) -votou

Sim

Delegado Pablo (PSL-AM)

Denis Bezerra (PSB-CE) -votou

Não

Diego Andrade (PSD-MG) -votou

Sim

Diego Garcia (PODE-PR) -votou

Sim

Dimas Fabiano (PP-MG) -votou

Sim

Domingos Sávio (PSDB-MG) -votou

Sim

Dr Zacharias Calil (DEM-GO) -votou

Não

Dr. Frederico (PATRIOTA-MG) -votou

Sim

Dr. Jaziel (PL-CE) -votou

Sim

Dr. Leonardo (SOLIDARIEDADE-MT) -votou

Sim

Dr. Luiz Ovando (PSL-MS)

Dr.Luiz Antonio Jr (PP-RJ) -votou

Sim

Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE-AC) -votou

Sim

Dra.Soraya Manato (PSL-ES) -votou

Sim

Dulce Miranda (MDB-TO) -votou

Não

Edilazio Junior (PSD-MA) -votou

Sim

Edio Lopes (PL-RR)

EdmilsonRodrigues (PSOL-PA) -votou

Não

Edna Henrique (PSDB-PB) -votou

Sim

Eduardo Barbosa (PSDB-MG) -votou

Sim

Eduardo Bismarck (PDT-CE) -votou

Não
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Eduardo Costa (PTB-PA) -votou

Eduardo Cury (PSDB-SP) -votou

Sim

Eduardo da Fonte (PP-PE)

EduardoBolsonaro (PSL-SP) -votou

Sim

Efraim Filho (DEM-PB)

Elcione Barbalho (MDB-PA) -votou

Sim

Eli Borges (SOLIDARIEDADE-TO)

Eli Corrêa Filho (DEM-SP) -votou

Não

Elias Vaz (PSB-GO)
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Sim

Elmar Nascimento (DEM-BA)

Emanuel Pinheiro N (PTB-MT) -votou

Não

Emidinho Madeira (PSB-MG)

Enéias Reis (PSL-MG) -votou

Sim

Enio Verri (PT-PR) -votou

Não

Enrico Misasi (PV-SP)

Erika Kokay (PT-DF) -votou

Não

Eros Biondini (PROS-MG) -votou

Sim

EuclydesPettersen (PSC-MG) -votou

Não

Evair de Melo (PP-ES) -votou

Sim

Expedito Netto (PSD-RO) -votou

Não

Fábio Henrique (PDT-SE) -votou

Não

Fábio Mitidieri (PSD-SE) -votou

Sim

Fábio Ramalho (MDB-MG) -votou

Sim

Fabio Reis (MDB-SE) -votou

Não

Fabio Schiochet (PSL-SC)

Fábio Trad (PSD-MS) -votou

Sim

Fausto Pinato (PP-SP) -votou

Sim

Felício Laterça (PSL-RJ) -votou

Sim

Felipe Carreras (PSB-PE) -votou

Sim

Felipe Rigoni (PSB-ES)

FelipeFrancischini (PSL-PR)

Félix Mendonça Jr (PDT-BA) -votou

Não

FernandaMelchionna (PSOL-RS) -votou

Fernando Coelho (DEM-PE) -votou

Não

FernandoMonteiro (PP-PE)

FernandoRodolfo (PL-PE) -votou

Não

Filipe Barros (PSL-PR) -votou

Sim

Flávia Morais (PDT-GO) -votou

Não

Flávio Nogueira (PDT-PI) -votou

Sim

Francisco Jr. (PSD-GO) -votou

Sim

Flávia Arruda (PL-DF)

Flaviano Melo (MDB-AC) -votou

Sim

Flordelis (PSD-RJ)

Não

Franco Cartafina (PP-MG) -votou

Sim

Fred Costa (PATRIOTA-MG)

Frei Anastacio (PT-PB) -votou

Não

Gelson Azevedo (PL-RJ) -votou

Sim

Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE-CE) -votou

Sim

General Girão (PSL-RN) -votou

Sim

General Peternelli (PSL-SP) -votou

Sim

Geninho Zuliani (DEM-SP) -votou

Não

Geovania de Sá (PSDB-SC) -votou

Sim

Gervásio Maia (PSB-PB) -votou

Não

Giacobo (PL-PR) -votou

Sim

Gil Cutrim (PDT-MA) -votou

Sim

Gilberto Abramo (REPUBLICANOS-MG) -votou

Sim

GilbertoNasciment (PSC-SP) -votou

Sim

Gilson Marques (NOVO-SC) -votou

Sim

Giovani Cherini (PL-RS) -votou

Sim

Giovani Feltes (MDB-RS) -votou

Sim

Glauber Braga (PSOL-RJ) -votou

Não

Glaustin da Fokus (PSC-GO) -votou

Sim

Gleisi Hoffmann (PT-PR) -votou

Não

Gonzaga Patriota (PSB-PE) -votou

Não

Greyce Elias (AVANTE-MG)

Guiga Peixoto (PSL-SP) -votou

Sim

Guilherme Derrite (PP-SP) -votou

Sim
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Gurgel (PSL-RJ) -votou

Sexta-feiraSim11 831

Gustavo Fruet (PDT-PR) -votou

Não

Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) -votou

Sim

Gutemberg Reis (MDB-RJ) -votou

Sim

Haroldo Cathedral (PSD-RR) -votou

Sim

Heitor Freire (PSL-CE) -votou

Sim

Heitor Schuch (PSB-RS) -votou

Não

Helder Salomão (PT-ES) -votou

Não

Hélio Costa (REPUBLICANOS-SC) -votou

Não

Hélio Leite (DEM-PA) -votou

Não

Helio Lopes (PSL-RJ) -votou

Sim

Henrique Fontana (PT-RS) -votou

Não

Hercílio Diniz (MDB-MG)

Herculano Passos (MDB-SP) -votou

Sim

HermesParcianello (MDB-PR) -votou

Sim

Hiran Gonçalves (PP-RR) -votou

Sim

Hildo Rocha (MDB-MA)

Hugo Leal (PSD-RJ) -votou

Sim

Hugo Motta (REPUBLICANOS-PB) -votou

Sim

Idilvan Alencar (PDT-CE) -votou

Não

Igor Kannário (DEM-BA) -votou

Não

Igor Timo (PODE-MG) -votou

Não

Iracema Portella (PP-PI) -votou

Sim

Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) -votou

Sim

Israel Batista (PV-DF) -votou

Não

Ivan Valente (PSOL-SP) -votou

Não

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) -votou

Não

Jaqueline Cassol (PP-RO) -votou

Não

Jefferson Campos (PSB-SP) -votou

Sim

Jerônimo Goergen (PP-RS) -votou

Sim

Jéssica Sales (MDB-AC)

Jesus Sérgio (PDT-AC) -votou

Não

Jhc (PSB-AL)

Jhonatan de Jesus (REPUBLICANOS-RR) -votou

Sim

João C. Bacelar (PL-BA) -votou

Sim

João Campos (REPUBLICANOS-GO) -votou

Sim

João Daniel (PT-SE) -votou

Não

João H. Campos (PSB-PE) -votou

Não

João Maia (PL-RN) -votou

Sim

João Marcelo S. (MDB-MA) -votou

Sim

João Roma (REPUBLICANOS-BA) -votou

Sim

JoaquimPassarinho (PSD-PA) -votou

Sim

Joenia Wapichana (REDE-RR) -votou

Não

Joice Hasselmann (PSL-SP) -votou

Sim

Jorge Braz (REPUBLICANOS-RJ) -votou

Sim

Jorge Goetten (PL-SC) -votou

Sim

Jorge Solla (PT-BA) -votou

Não

José Airton (PT-CE) -votou

Não

José Guimarães (PT-CE) -votou

Não

Jose Mario Schrein (DEM-GO) -votou

Não

José Medeiros (PODE-MT) -votou

Sim

José Nunes (PSD-BA) -votou

Sim

José Ricardo (PT-AM) -votou

Não

José Nelto (PODE-GO)

José Priante (MDB-PA) -votou

Sim

José Rocha (PL-BA)

Joseildo Ramos (PT-BA)

JosimarMaranhãozi (PL-MA)

Juarez Costa (MDB-MT) -votou

Sim

Julian Lemos (PSL-PB) -votou

Sim

Júlio Cesar (PSD-PI) -votou

Sim

Julio Cesar Ribeir (REPUBLICANOS-DF) -votou

Sim

Júlio Delgado (PSB-MG) -votou

Não

Juninho do Pneu (DEM-RJ) -votou

Sim

Junio Amaral (PSL-MG) -votou

Sim

Júnior Ferrari (PSD-PA) -votou

Sim

Junior Lourenço (PL-MA)
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Não

Kim Kataguiri (DEM-SP) -votou

Sim

Laercio Oliveira (PP-SE) -votou

Sim

Lafayette Andrada (REPUBLICANOS-MG) -votou

Sim

Lauriete (PSC-ES) -votou

Não

Leandre (PV-PR) -votou

Não

Leda Sadala (AVANTE-AP) -votou

Não

Leo de Brito (PT-AC) -votou

Não

Léo Moraes (PODE-RO) -votou

Não

Léo Motta (PSL-MG) -votou

Sim

Leonardo Monteiro (PT-MG) -votou

Não

Leônidas Cristino (PDT-CE) -votou

Não

Leur Lomanto Jr. (DEM-BA) -votou

Sim

Lincoln Portela (PL-MG) -votou

Sim

Lídice da Mata (PSB-BA)

Liziane Bayer (PSB-RS) -votou

Sim

Loester Trutis (PSL-MS) -votou

Sim

Lourival Gomes (PSL-RJ) -votou

Sim

Lucas Gonzalez (NOVO-MG) -votou

Sim

Lucas Redecker (PSDB-RS) -votou

Sim

Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) -votou

Sim

Luciano Ducci (PSB-PR) -votou

Não

Luis Miranda (DEM-DF) -votou

Não

Luisa Canziani (PTB-PR) -votou

Não

Sim

Luciano Bivar (PSL-PE)

Lucio Mosquini (MDB-RO) -votou

Sim

Luis Tibé (AVANTE-MG)

Luiz Carlos (PSDB-AP) -votou

Sim

Luiz Carlos Motta (PL-SP) -votou

Luiz Lima (PSL-RJ) -votou

Sim

Luiz Nishimori (PL-PR)

Luiz P. O.Bragança (PSL-SP) -votou

Sim

Luiza Erundina (PSOL-SP) -votou

Não

Luizão Goulart (REPUBLICANOS-PR) -votou

Sim

LuizAntônioCorrêa (PL-RJ)

Luizianne Lins (PT-CE) -votou

Não

Magda Mofatto (PL-GO) -votou

Sim

Major Fabiana (PSL-RJ) -votou

Sim

Mara Rocha (PSDB-AC) -votou

Não

Marcel van Hattem (NOVO-RS) -votou

Sim

Marcelo Aro (PP-MG)

Marcelo Brum (PSL-RS) -votou

Sim

Marcelo Calero (CIDADANIA-RJ) -votou

Marcelo Freixo (PSOL-RJ) -votou

Não

Marcelo Moraes (PTB-RS)

Marcelo Nilo (PSB-BA) -votou

Não

Marcelo Ramos (PL-AM) -votou

Sim

Marcio Alvino (PL-SP) -votou

Sim

Márcio Biolchi (MDB-RS) -votou

Sim

Márcio Jerry (PCdoB-MA) -votou

Não

Márcio Labre (PSL-RJ) -votou

Sim

Márcio Marinho (REPUBLICANOS-BA) -votou

Sim

Marco Bertaiolli (PSD-SP) -votou

Sim

Marcon (PT-RS) -votou

Não

Marcos A. Sampaio (MDB-PI) -votou

Sim

Margarete Coelho (PP-PI) -votou

Sim

Marcos Pereira (REPUBLICANOS-SP)

Não

MargaridaSalomão (PT-MG) -votou

Não

Maria do Rosário (PT-RS) -votou

Não

Maria Rosas (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Mariana Carvalho (PSDB-RO) -votou

Sim

Marília Arraes (PT-PE) -votou

Não

Marina Santos (SOLIDARIEDADE-PI) -votou

Sim

Mário Heringer (PDT-MG) -votou

Não

MárioNegromonte Jr (PP-BA) -votou

Sim

Marlon Santos (PDT-RS) -votou

Sim

Marreca Filho (PATRIOTA-MA) -votou

Não
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Maurício Dziedrick (PTB-RS) -votou
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Mauro Benevides Fº (PDT-CE) -votou

Não

Mauro Lopes (MDB-MG) -votou

Sim

Mauro Nazif (PSB-RO) -votou

Não

Merlong Solano (PT-PI) -votou

Não

Miguel Lombardi (PL-SP) -votou

Sim

Milton Vieira (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Misael Varella (PSD-MG) -votou

Sim

Moses Rodrigues (MDB-CE) -votou

Não

Natália Bonavides (PT-RN) -votou

Não

Nelson Barbudo (PSL-MT) -votou

Sim

Nereu Crispim (PSL-RS) -votou

Sim

Neri Geller (PP-MT) -votou

Sim

Nicoletti (PSL-RR) -votou

Sim

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Nilson Pinto (PSDB-PA) -votou

Sim

Nilson Stainsack (PP-SC) -votou

Sim

Nilto Tatto (PT-SP) -votou

Não

Nivaldo Albuquerq (PTB-AL) -votou

Sim

Norma Ayub (DEM-ES) -votou

Não

Odair Cunha (PT-MG) -votou

Não

Olival Marques (DEM-PA) -votou

Não

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Osires Damaso (PSC-TO) -votou

Sim

Osmar Terra (MDB-RS)

Ossesio Silva (REPUBLICANOS-PE) -votou

Sim

Otoni de Paula (PSC-RJ) -votou

Sim

Otto Alencar (PSD-BA) -votou

Sim

Padre João (PT-MG) -votou

Não

Pastor Eurico (PATRIOTA-PE) -votou

Sim

Pastor Gil (PL-MA) -votou

Sim

Pastor Isidório (AVANTE-BA) -votou

Sim

Patrus Ananias (PT-MG) -votou

Não

Paula Belmonte (CIDADANIA-DF) -votou

Sim

Paulão (PT-AL) -votou

Não

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) -votou

Sim

Paulo Azi (DEM-BA) -votou

Sim

Paulo Bengtson (PTB-PA) -votou

Sim

Paulo Freire Costa (PL-SP) -votou

Sim

Paulo Ganime (NOVO-RJ) -votou

Sim

Paulo Guedes (PT-MG) -votou

Não

Paulo Magalhães (PSD-BA) -votou

Sim

Paulo Martins (PSC-PR) -votou

Sim

Paulo Pereira (SOLIDARIEDADE-SP) -votou

Sim

Paulo Pimenta (PT-RS) -votou

Não

Paulo Ramos (PDT-RJ) -votou

Não

Paulo Teixeira (PT-SP) -votou

Não

Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) -votou

Sim

Pedro A Bezerra (PTB-CE)

Pedro Lucas Fernan (PTB-MA) -votou

Sim

Pedro Lupion (DEM-PR) -votou

Sim

Pedro Paulo (DEM-RJ) -votou

Não

Pedro Uczai (PT-SC) -votou

Não

Pedro Westphalen (PP-RS) -votou

Sim

Perpétua Almeida (PCdoB-AC) -votou

Não

Pinheirinho (PP-MG) -votou

Sim

Policial Sastre (PL-SP) -votou

Sim

Pompeo de Mattos (PDT-RS) -votou

Não

Pr Marco Feliciano (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Prof Marcivania (PCdoB-AP) -votou

Não

Profª Dorinha (DEM-TO) -votou

Não

Profª Rosa Neide (PT-MT) -votou

Não

Professor Alcides (PP-GO) -votou

Sim

Professor Joziel (PSL-RJ) -votou

Sim

Professora Dayane (PSL-BA) -votou

Sim

Rafael Motta (PSB-RN) -votou

Não

Raimundo Costa (PL-BA)
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Reginaldo Lopes (PT-MG) -votou
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Não

Rejane Dias (PT-PI) -votou

Não

Renata Abreu (PODE-SP) -votou

Sim

Renato Queiroz (MDB-RR) -votou

Sim

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) -votou

Não

Ricardo Barros (PP-PR) -votou

Sim

Ricardo Guidi (PSD-SC) -votou

Sim

Ricardo Silva (PSB-SP) -votou

Sim

Ricardo Izar (PP-SP)

Ricardo Teobaldo (PODE-PE) -votou

Sim

Robério Monteiro (PDT-CE) -votou

Não

Roberto Alves (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Roberto de Lucena (PODE-SP) -votou

Sim

Rodrigo Agostinho (PSB-SP) -votou

Não

Rodrigo Coelho (PSB-SC) -votou

Sim

Rodrigo de Castro (PSDB-MG) -votou

Sim

Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Rogério Correia (PT-MG) -votou

Não

Roman (PATRIOTA-PR) -votou

Sim

Ronaldo Carletto (PP-BA) -votou

Sim

Ronaldo Martins (REPUBLICANOS-CE) -votou

Sim

Rosana Valle (PSB-SP) -votou

Sim

Rosangela Gomes (REPUBLICANOS-RJ) -votou

Sim

Rose Modesto (PSDB-MS) -votou

Não

Rubens Bueno (CIDADANIA-PR) -votou

Não

Rubens Otoni (PT-GO) -votou

Não

Rubens Pereira Jr. (PCdoB-MA) -votou

Não

Rui Falcão (PT-SP) -votou

Não

Ruy Carneiro (PSDB-PB) -votou

Não

Samuel Moreira (PSDB-SP) -votou

Sim

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Sanderson (PSL-RS) -votou

Sim

Santini (PTB-RS) -votou

Sim

Sargento Fahur (PSD-PR) -votou

Sim

Schiavinato (PP-PR) -votou

Sim

Sebastião Oliveira (AVANTE-PE)

Sérgio Brito (PSD-BA)

Sergio Souza (MDB-PR)

Sergio Toledo (PL-AL) -votou

Sim

Sergio Vidigal (PDT-ES) -votou

Não

Severino Pessoa (REPUBLICANOS-AL) -votou

Sim

Shéridan (PSDB-RR) -votou

Sim

Sidney Leite (PSD-AM) -votou

Sim

Silvia Cristina (PDT-RO) -votou

Não

Silas Câmara (REPUBLICANOS-AM)

Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) -votou

Sim

Soraya Santos (PL-RJ) -votou

Sim

SóstenesCavalcante (DEM-RJ) -votou

Sim

Stefano Aguiar (PSD-MG) -votou

Sim

SubtenenteGonzaga (PDT-MG) -votou

Não

Stephanes Junior (PSD-PR)

Tabata Amaral (PDT-SP) -votou

Não

Tadeu Filippelli (MDB-DF) -votou

Sim

Tadeu Alencar (PSB-PE) -votou

Não

Talíria Petrone (PSOL-RJ) -votou

Não

Ted Conti (PSB-ES) -votou

Não

Tereza Nelma (PSDB-AL) -votou

Sim

Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE-TO) -votou

Sim

Tiago Mitraud (NOVO-MG) -votou

Sim

Tiririca (PL-SP) -votou

Não

Tito (AVANTE-BA) -votou

Sim

ToninhoWandscheer (PROS-PR) -votou

Sim

Túlio Gadêlha (PDT-PE) -votou

Não

Uldurico Junior (PROS-BA) -votou

Não

Vaidon Oliveira (PROS-CE)

Valdevan Noventa (PL-SE) -votou

Sim

Valmir Assunção (PT-BA) -votou

Não

Dezembro
de 2020
Vander Loubet (PT-MS) -votou
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Não
Vanderlei Macris (PSDB-SP) -votou

Vavá Martins (REPUBLICANOS-PA)
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Vermelho (PSD-PR) -votou

Sim

Vicentinho (PT-SP) -votou

Não

Vicentinho Júnior (PL-TO) -votou

Sim

Vilson da Fetaemg (PSB-MG) -votou

Não

Vinicius Carvalho (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Vinicius Farah (MDB-RJ) -votou

Sim

Vinicius Gurgel (PL-AP) -votou

Sim

Vinicius Poit (NOVO-SP) -votou

Sim

Vitor Hugo (PSL-GO) -votou

Sim

Vitor Lippi (PSDB-SP) -votou

Sim

Waldenor Pereira (PT-BA) -votou

Não

Walter Alves (MDB-RN)

Weliton Prado (PROS-MG) -votou

Sim

Wellington (PL-PB)

Wilson Santiago (PTB-PB) -votou

Sim

WladimirGarotinho (PSD-RJ)

Wolney Queiroz (PDT-PE) -votou

Não

Zé Carlos (PT-MA) -votou

Não

Zé Neto (PT-BA) -votou

Não

Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG) -votou

Sim

Zé Vitor (PL-MG) -votou

Sim

Zeca Dirceu (PT-PR) -votou

Não
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Votação Nominal e Simbólica
PLEN -Plenário
Reunião: Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual)
Data/Local: 10/12/2020 - Plenário da Câmara dos Deputados

PL 4372/2020 - Req Ret Pauta - Requerimento para Retirada de Pauta

Votação iniciada em:10/12/2020 21:41:12 - Votação encerrada em:10/12/2020 21:45:24

Quórum votação

361

Sim

Não

Abstenção

Obstrução

Voto do Presidente

Total de votantes

96

264

0

0

1

361

PT

Sim

DEM

Não

AVANTE

PSL

Não

SOLIDARIEDADE

Não

PATRIOTA

PL

Não

PTB

Não

PV

Sim

PP

Não

PODE

Liberado

REDE

Sim

MDB

Não

PSOL

Sim

PSD

Não

PROS

Minoria

Sim

REPUBLICANOS

Não

PSC

Oposição

Sim

Governo

Não

PSDB

PCdoB

Sim

PSB

Sim

CIDADANIA

Não

PDT

Sim

NOVO

Não

Não

Maioria

Orientação das Lideranças

Votos
PLEN

PLEN

Ordenado por: Nome

513 vagas

513 vagas

Titular
Abílio Santana (PL-BA)

Abou Anni (PSL-SP)

Acácio Favacho (PROS-AP) -votou

Não

Adolfo Viana (PSDB-BA) -votou

Não

Adriana Ventura (NOVO-SP) -votou

Não

Adriano do Baldy (PP-GO) -votou

Não

Afonso Florence (PT-BA) -votou

Sim

Afonso Motta (PDT-RS) -votou

Sim

Airton Faleiro (PT-PA) -votou

Sim

Aécio Neves (PSDB-MG)

Afonso Hamm (PP-RS) -votou

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

Não

/

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 837

AJ Albuquerque (PP-CE) -votou

Não

Alan Rick (DEM-AC) -votou

Não

Alceu Moreira (MDB-RS) -votou

Não

Alcides Rodrigues (PATRIOTA-GO) -votou

Não

Alê Silva (PSL-MG) -votou

Não

Alencar S. Braga (PT-SP) -votou

Sim

Alessandro Molon (PSB-RJ) -votou

Sim

Alex Manente (CIDADANIA-SP) -votou

Não

Alex Santana (PDT-BA) -votou

Não

Alexandre Frota (PSDB-SP) -votou

Não

Alexandre Leite (DEM-SP) -votou

Não

Alexandre Padilha (PT-SP) -votou

Sim

AlexandreSerfiotis (PSD-RJ) -votou

Não

Alexis Fonteyne (NOVO-SP) -votou

Não

Alice Portugal (PCdoB-BA) -votou

Sim

Aliel Machado (PSB-PR) -votou

Sim

Aline Gurgel (REPUBLICANOS-AP)

Aline Sleutjes (PSL-PR)

Altineu Côrtes (PL-RJ)

Aluisio Mendes (PSC-MA)

Amaro Neto (REPUBLICANOS-ES) -votou

Não

André Abdon (PP-AP) -votou

Não

André de Paula (PSD-PE) -votou

Não

André Ferreira (PSC-PE) -votou

Não

André Figueiredo (PDT-CE)

André Janones (AVANTE-MG) -votou

André Fufuca (PP-MA)

Não

Antonio Brito (PSD-BA)

Angela Amin (PP-SC) -votou

Não

Arlindo Chinaglia (PT-SP) -votou

Sim

Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) -votou

Não

Aroldo Martins (REPUBLICANOS-PR)

Arthur Lira (PP-AL) -votou

Não

Arthur O. Maia (DEM-BA) -votou

Não

Átila Lira (PP-PI) -votou

Não

Átila Lins (PP-AM)

Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE-PE) -votou

Não

Áurea Carolina (PSOL-MG)

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) -votou

Não

Bacelar (PODE-BA) -votou

Sim

Baleia Rossi (MDB-SP)

Benedita da Silva (PT-RJ) -votou

Sim

Benes Leocádio (REPUBLICANOS-RN)

Beto Faro (PT-PA) -votou

Sim

Beto Pereira (PSDB-MS)

Beto Rosado (PP-RN) -votou

Não

Bia Cavassa (PSDB-MS)

Bia Kicis (PSL-DF) -votou

Não

Bibo Nunes (PSL-RS) -votou

Não

Bilac Pinto (DEM-MG)

Bira do Pindaré (PSB-MA) -votou

Sim

Boca Aberta (PROS-PR) -votou

Não

Bohn Gass (PT-RS) -votou

Sim

Bosco Costa (PL-SE) -votou

Não

Bozzella (PSL-SP) -votou

Não

Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM)

Bruna Furlan (PSDB-SP) -votou

Não

Cacá Leão (PP-BA) -votou

Não

Camilo Capiberibe (PSB-AP) -votou

Sim

Cap. Alberto Neto (REPUBLICANOS-AM) -votou

Não

Cap. Fábio Abreu (PL-PI)

Capitão Augusto (PL-SP) -votou

Não

Capitão Wagner (PROS-CE)

Carla Dickson (PROS-RN) -votou

Não

Carla Zambelli (PSL-SP)

Carlos Bezerra (MDB-MT) -votou

Não
/
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Carlos Chiodini (MDB-SC) -votou

Não

Carlos Gaguim (DEM-TO)

Carlos Gomes (REPUBLICANOS-RS) -votou

Não

Carlos Jordy (PSL-RJ) -votou

Não

Carlos Veras (PT-PE) -votou

Sim

Não

Carlos Sampaio (PSDB-SP)

Carlos Zarattini (PT-SP) -votou

Sim

Carmen Zanotto (CIDADANIA-SC) -votou

Caroline de Toni (PSL-SC) -votou

Não

Cássio Andrade (PSB-PA)

Célio Moura (PT-TO) -votou

Sim

Célio Silveira (PSDB-GO) -votou

Não

Célio Studart (PV-CE) -votou

Sim

Celso Maldaner (MDB-SC) -votou

Não

Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Celso Sabino (PSDB-PA)

Cezinha Madureira (PSD-SP) -votou

Não

Charles Fernandes (PSD-BA) -votou

Não

Charlles Evangelis (PSL-MG) -votou

Não

Chico D´Angelo (PDT-RJ) -votou

Sim

Chiquinho Brazão (AVANTE-RJ) -votou

Não

Chris Tonietto (PSL-RJ)

Christiane Yared (PL-PR) -votou

Não

Christino Aureo (PP-RJ) -votou

Não

Clarissa Garotinho (PROS-RJ) -votou

Não

Claudio Cajado (PP-BA) -votou

Não

Coronel Armando (PSL-SC) -votou

Não

Cleber Verde (REPUBLICANOS-MA)

Coronel Tadeu (PSL-SP) -votou

Não

CoronelChrisóstom (PSL-RO)

Cristiano Vale (PL-PA) -votou

Não

Da Vitória (CIDADANIA-ES) -votou

Não

Dagoberto Nogueira (PDT-MS) -votou

Sim

Damião Feliciano (PDT-PB) -votou

Sim

Daniel Almeida (PCdoB-BA) -votou

Sim

Daniel Coelho (CIDADANIA-PE)

Daniel Freitas (PSL-SC) -votou

Não

Daniel Silveira (PSL-RJ)

Daniel Trzeciak (PSDB-RS) -votou

Não

Daniela Waguinho (MDB-RJ) -votou

Não

Danilo Forte (PSDB-CE) -votou

Sim

Danilo Cabral (PSB-PE)

Danrlei (PSD-RS) -votou

Não

David Miranda (PSOL-RJ)

David Soares (DEM-SP) -votou

Não

DelAntônioFurtado (PSL-RJ) -votou

Não

Deleg. Éder Mauro (PSD-PA) -votou

Não

Delegado Marcelo (PSL-MG) -votou

Não

Delegado Waldir (PSL-GO) -votou

Não

Delegado Pablo (PSL-AM)

Denis Bezerra (PSB-CE) -votou

Sim

Diego Andrade (PSD-MG)

Diego Garcia (PODE-PR) -votou

Não

Dimas Fabiano (PP-MG) -votou

Não

Dr Zacharias Calil (DEM-GO) -votou

Não

Não

Domingos Sávio (PSDB-MG)

Dr. Frederico (PATRIOTA-MG) -votou

Não

Dr. Jaziel (PL-CE) -votou

Dr. Leonardo (SOLIDARIEDADE-MT) -votou

Não

Dr. Luiz Ovando (PSL-MS)

Dr.Luiz Antonio Jr (PP-RJ) -votou

Não

Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE-AC) -votou

Não

Dulce Miranda (MDB-TO) -votou

Não

Dra.Soraya Manato (PSL-ES)

Edilazio Junior (PSD-MA) -votou

Não

Edio Lopes (PL-RR)
/
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Edna Henrique (PSDB-PB) -votou

Não

Eduardo Barbosa (PSDB-MG) -votou

Não

Eduardo Bismarck (PDT-CE) -votou

Sim

Eduardo Braide (PODE-MA) -votou

Não

Eduardo Costa (PTB-PA) -votou

Não

Eduardo Cury (PSDB-SP) -votou

Não

Eduardo da Fonte (PP-PE)

EduardoBolsonaro (PSL-SP) -votou

Não

Efraim Filho (DEM-PB)

Elcione Barbalho (MDB-PA)

Eli Corrêa Filho (DEM-SP) -votou

Eli Borges (SOLIDARIEDADE-TO)

Não

Elmar Nascimento (DEM-BA)

Elias Vaz (PSB-GO) -votou

Sim

Emanuel Pinheiro N (PTB-MT) -votou

Não

Emidinho Madeira (PSB-MG) -votou

Não

Enéias Reis (PSL-MG)

Enio Verri (PT-PR) -votou

Sim

Enrico Misasi (PV-SP)

Erika Kokay (PT-DF) -votou

Sim

Eros Biondini (PROS-MG)

EuclydesPettersen (PSC-MG)

Expedito Netto (PSD-RO) -votou

Não

Fábio Mitidieri (PSD-SE)

Evair de Melo (PP-ES) -votou

Não

Fábio Henrique (PDT-SE) -votou

Sim

Fábio Ramalho (MDB-MG) -votou

Não

Fabio Reis (MDB-SE) -votou

Não

Fabio Schiochet (PSL-SC)

Fábio Trad (PSD-MS) -votou

Sim

Fausto Pinato (PP-SP)

Felício Laterça (PSL-RJ) -votou

Não

Felipe Carreras (PSB-PE) -votou

Felipe Rigoni (PSB-ES)

FelipeFrancischini (PSL-PR)

Félix Mendonça Jr (PDT-BA)

FernandaMelchionna (PSOL-RS)

Fernando Coelho (DEM-PE) -votou

Não

FernandoMonteiro (PP-PE)

FernandoRodolfo (PL-PE) -votou

Não

Filipe Barros (PSL-PR) -votou

Flávia Arruda (PL-DF) -votou

Não

Flávia Morais (PDT-GO)

Flaviano Melo (MDB-AC)

Não

Não

Flávio Nogueira (PDT-PI) -votou

Não

Flordelis (PSD-RJ) -votou

Não

Francisco Jr. (PSD-GO) -votou

Não

Franco Cartafina (PP-MG) -votou

Não

Fred Costa (PATRIOTA-MG) -votou

Não

Frei Anastacio (PT-PB) -votou

Sim

Gelson Azevedo (PL-RJ) -votou

Não

Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE-CE) -votou

Não

General Girão (PSL-RN)

General Peternelli (PSL-SP) -votou

Não

Geninho Zuliani (DEM-SP) -votou

Não

Geovania de Sá (PSDB-SC) -votou

Não

Gervásio Maia (PSB-PB) -votou

Sim

Gil Cutrim (PDT-MA) -votou

Não

Giacobo (PL-PR)

Gilberto Abramo (REPUBLICANOS-MG) -votou

Não

GilbertoNasciment (PSC-SP) -votou

Não

Gilson Marques (NOVO-SC) -votou

Não

Giovani Cherini (PL-RS) -votou

Não

Giovani Feltes (MDB-RS) -votou

Não

Glauber Braga (PSOL-RJ) -votou

Sim
/
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Glaustin da Fokus (PSC-GO) -votou

Não

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Gonzaga Patriota (PSB-PE) -votou

Sim

Greyce Elias (AVANTE-MG)

Guiga Peixoto (PSL-SP) -votou

Não

Guilherme Derrite (PP-SP) -votou

Guilherme Mussi (PP-SP) -votou

Não

Gurgel (PSL-RJ)

Gustavo Fruet (PDT-PR) -votou

Sim

Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) -votou

Não

Haroldo Cathedral (PSD-RR) -votou

Não

Heitor Schuch (PSB-RS) -votou

Sim

Gutemberg Reis (MDB-RJ)

Heitor Freire (PSL-CE) -votou

Não

Helder Salomão (PT-ES)

Hélio Costa (REPUBLICANOS-SC)

Hélio Leite (DEM-PA)

Helio Lopes (PSL-RJ) -votou

Não

Não

Henrique Fontana (PT-RS) -votou

Sim

Hercílio Diniz (MDB-MG)

Herculano Passos (MDB-SP) -votou

Não

HermesParcianello (MDB-PR) -votou

Não

Hiran Gonçalves (PP-RR) -votou

Não

Hildo Rocha (MDB-MA)

Hugo Leal (PSD-RJ) -votou

Não

Hugo Motta (REPUBLICANOS-PB) -votou

Não

Idilvan Alencar (PDT-CE) -votou

Sim

Igor Kannário (DEM-BA) -votou

Não

Igor Timo (PODE-MG) -votou

Não

Iracema Portella (PP-PI) -votou

Não

Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) -votou

Não

Israel Batista (PV-DF) -votou

Sim

Ivan Valente (PSOL-SP) -votou

Sim

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) -votou

Sim

Jaqueline Cassol (PP-RO) -votou

Não

Jefferson Campos (PSB-SP)

Jerônimo Goergen (PP-RS)

Jéssica Sales (MDB-AC) -votou

Jesus Sérgio (PDT-AC)

Jhc (PSB-AL)

Não

Jhonatan de Jesus (REPUBLICANOS-RR) -votou

Não

João C. Bacelar (PL-BA)

João Campos (REPUBLICANOS-GO) -votou

Não

João Daniel (PT-SE) -votou

Sim

João Maia (PL-RN) -votou

Não

João H. Campos (PSB-PE)

João Marcelo S. (MDB-MA) -votou

Não

João Roma (REPUBLICANOS-BA)

JoaquimPassarinho (PSD-PA) -votou

Não

Joenia Wapichana (REDE-RR) -votou

Sim

Jorge Braz (REPUBLICANOS-RJ) -votou

Não

Sim

Joice Hasselmann (PSL-SP)

Jorge Goetten (PL-SC) -votou

Não

Jorge Solla (PT-BA) -votou

José Airton (PT-CE) -votou

Sim

José Guimarães (PT-CE)

Jose Mario Schrein (DEM-GO) -votou

Não

José Medeiros (PODE-MT) -votou

Não

José Nelto (PODE-GO) -votou

Não

José Nunes (PSD-BA) -votou

Não

José Priante (MDB-PA) -votou

Não

José Ricardo (PT-AM) -votou

Sim

José Rocha (PL-BA)

Joseildo Ramos (PT-BA) -votou

Sim

JosimarMaranhãozi (PL-MA)

Juarez Costa (MDB-MT) -votou

Não
/
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Julian Lemos (PSL-PB) -votou

Não

Júlio Cesar (PSD-PI) -votou

Não

Julio Cesar Ribeir (REPUBLICANOS-DF) -votou

Não

Júlio Delgado (PSB-MG) -votou

Não

Juninho do Pneu (DEM-RJ) -votou

Não

Junio Amaral (PSL-MG)

Júnior Ferrari (PSD-PA) -votou

Não

Junior Lourenço (PL-MA)

Júnior Mano (PL-CE)

Juscelino Filho (DEM-MA)

Kim Kataguiri (DEM-SP) -votou

Não

Laercio Oliveira (PP-SE)

Lafayette Andrada (REPUBLICANOS-MG) -votou

Não

Lauriete (PSC-ES) -votou

Não

Leda Sadala (AVANTE-AP) -votou

Não

Léo Moraes (PODE-RO) -votou

Sim

Leonardo Monteiro (PT-MG) -votou

Sim

Leandre (PV-PR)

Leo de Brito (PT-AC) -votou

Sim

Léo Motta (PSL-MG)

Leônidas Cristino (PDT-CE) -votou

Sim

Lídice da Mata (PSB-BA)

Leur Lomanto Jr. (DEM-BA)

Lincoln Portela (PL-MG) -votou

Não

Liziane Bayer (PSB-RS) -votou

Não

Loester Trutis (PSL-MS) -votou

Não

Lourival Gomes (PSL-RJ) -votou

Não

Lucas Gonzalez (NOVO-MG) -votou

Não

Lucas Redecker (PSDB-RS) -votou

Não

Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) -votou

Não

Luciano Ducci (PSB-PR) -votou

Sim

Luis Miranda (DEM-DF) -votou

Não

Luis Tibé (AVANTE-MG)

Luisa Canziani (PTB-PR) -votou

Não

Luiz Carlos (PSDB-AP)

Luiz Carlos Motta (PL-SP) -votou

Não

Luciano Bivar (PSL-PE)

Lucio Mosquini (MDB-RO) -votou

Luiz Lima (PSL-RJ) -votou

Não

Não

Luiz Nishimori (PL-PR)

Luiz P. O.Bragança (PSL-SP)

Luiza Erundina (PSOL-SP) -votou

LuizAntônioCorrêa (PL-RJ)

Luizão Goulart (REPUBLICANOS-PR)

Sim

Luizianne Lins (PT-CE) -votou

Não

Magda Mofatto (PL-GO) -votou

Não

Major Fabiana (PSL-RJ) -votou

Não

Mara Rocha (PSDB-AC) -votou

Não

Marcel van Hattem (NOVO-RS) -votou

Não

Marcelo Aro (PP-MG)

Marcelo Brum (PSL-RS) -votou

Não

Marcelo Calero (CIDADANIA-RJ)

Marcelo Freixo (PSOL-RJ) -votou

Sim

Marcelo Moraes (PTB-RS) -votou

Marcelo Nilo (PSB-BA) -votou

Sim

Marcelo Ramos (PL-AM)

Marcio Alvino (PL-SP) -votou

Não

Márcio Biolchi (MDB-RS) -votou

Não

Márcio Jerry (PCdoB-MA) -votou

Sim

Márcio Labre (PSL-RJ) -votou

Não

Não

Márcio Marinho (REPUBLICANOS-BA)

Marco Bertaiolli (PSD-SP)

Marcon (PT-RS)

Marcos A. Sampaio (MDB-PI) -votou

Não

Margarete Coelho (PP-PI) -votou

Não

Marcos Pereira (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

/
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Maria do Rosário (PT-RS) -votou

Sim

Maria Rosas (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Mariana Carvalho (PSDB-RO) -votou

Não

Marília Arraes (PT-PE) -votou

Sim

Marina Santos (SOLIDARIEDADE-PI) -votou

Não

Mário Heringer (PDT-MG)

MárioNegromonte Jr (PP-BA) -votou

Não

Marlon Santos (PDT-RS)

Marreca Filho (PATRIOTA-MA)

Marx Beltrão (PSD-AL) -votou

Não

Mauro Benevides Fº (PDT-CE)

Mauro Nazif (PSB-RO) -votou

Sim

Miguel Lombardi (PL-SP)

Misael Varella (PSD-MG) -votou

Não

Mauro Lopes (MDB-MG) -votou

Não

Merlong Solano (PT-PI) -votou

Sim

Milton Vieira (REPUBLICANOS-SP)

Não

Natália Bonavides (PT-RN)

Nereu Crispim (PSL-RS) -votou

Maurício Dziedrick (PTB-RS) -votou

Não

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Moses Rodrigues (MDB-CE)

Nelson Barbudo (PSL-MT) -votou

Não

Neri Geller (PP-MT) -votou

Não

Nicoletti (PSL-RR) -votou

Não

Nilson Pinto (PSDB-PA) -votou

Não

Nilson Stainsack (PP-SC) -votou

Não

Nilto Tatto (PT-SP) -votou

Sim

Nivaldo Albuquerq (PTB-AL) -votou

Não

Norma Ayub (DEM-ES) -votou

Não

Odair Cunha (PT-MG) -votou

Sim

Olival Marques (DEM-PA) -votou

Não

Orlando Silva (PCdoB-SP) -votou

Não

Osires Damaso (PSC-TO)

Osmar Terra (MDB-RS)

Ossesio Silva (REPUBLICANOS-PE) -votou

Não

Otoni de Paula (PSC-RJ) -votou

Não

Otto Alencar (PSD-BA) -votou

Não

Padre João (PT-MG) -votou

Sim

Pastor Eurico (PATRIOTA-PE) -votou

Não

Pastor Gil (PL-MA) -votou

Não

Pastor Isidório (AVANTE-BA) -votou

Não

Patrus Ananias (PT-MG) -votou

Sim

Paula Belmonte (CIDADANIA-DF) -votou

Não

Paulão (PT-AL) -votou

Sim

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Paulo Azi (DEM-BA)

Paulo Bengtson (PTB-PA) -votou

Não

Paulo Freire Costa (PL-SP) -votou

Não

Paulo Ganime (NOVO-RJ) -votou

Não

Paulo Guedes (PT-MG) -votou

Sim

Paulo Magalhães (PSD-BA) -votou

Não

Paulo Martins (PSC-PR) -votou

Não

Paulo Pereira (SOLIDARIEDADE-SP) -votou

Não

Paulo Pimenta (PT-RS) -votou

Sim

Paulo Ramos (PDT-RJ) -votou

Sim

Paulo Teixeira (PT-SP) -votou

Sim

Pedro A Bezerra (PTB-CE) -votou

Não

Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) -votou

Não

Pedro Lucas Fernan (PTB-MA) -votou

Não

Pedro Lupion (DEM-PR) -votou

Não

Pedro Uczai (PT-SC) -votou

Sim

Pedro Paulo (DEM-RJ)

Pedro Westphalen (PP-RS) -votou

Não

Perpétua Almeida (PCdoB-AC)
/
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Pinheirinho (PP-MG) -votou

Não

Policial Sastre (PL-SP)

Pompeo de Mattos (PDT-RS) -votou

Sim

Pr Marco Feliciano (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Prof Marcivania (PCdoB-AP) -votou

Sim

Profª Dorinha (DEM-TO) -votou

Não

Profª Rosa Neide (PT-MT) -votou

Sim

Professor Alcides (PP-GO) -votou

Não

Professora Dayane (PSL-BA) -votou

Não

Professor Joziel (PSL-RJ)

Rafael Motta (PSB-RN) -votou

Sim

Raimundo Costa (PL-BA) -votou

Não

Raul Henry (MDB-PE) -votou

Não

Reginaldo Lopes (PT-MG) -votou

Sim

Rejane Dias (PT-PI) -votou

Sim

Renata Abreu (PODE-SP) -votou

Não

Renato Queiroz (MDB-RR) -votou

Não

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) -votou

Sim

Ricardo Barros (PP-PR) -votou

Não

Ricardo Guidi (PSD-SC) -votou

Não

Ricardo Izar (PP-SP)

Ricardo Silva (PSB-SP) -votou

Não

Ricardo Teobaldo (PODE-PE)

Robério Monteiro (PDT-CE) -votou

Sim

Roberto Alves (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Rodrigo Agostinho (PSB-SP)

Roberto de Lucena (PODE-SP)

Rodrigo Coelho (PSB-SC) -votou

Não

Rodrigo de Castro (PSDB-MG) -votou

Não

Rodrigo Maia (DEM-RJ) -votou

Não

Rogério Correia (PT-MG) -votou

Sim

Roman (PATRIOTA-PR) -votou

Não

Ronaldo Carletto (PP-BA) -votou

Não

Ronaldo Martins (REPUBLICANOS-CE)

Rosana Valle (PSB-SP)

Rosangela Gomes (REPUBLICANOS-RJ) -votou

Não

Rose Modesto (PSDB-MS) -votou

Não

Rubens Bueno (CIDADANIA-PR) -votou

Sim

Rubens Otoni (PT-GO) -votou

Sim

Rubens Pereira Jr. (PCdoB-MA) -votou

Sim

Rui Falcão (PT-SP) -votou

Sim

Ruy Carneiro (PSDB-PB) -votou

Não

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Samuel Moreira (PSDB-SP)

Sanderson (PSL-RS) -votou

Não

Santini (PTB-RS) -votou

Não

Sargento Fahur (PSD-PR) -votou

Não

Schiavinato (PP-PR) -votou

Não

Sebastião Oliveira (AVANTE-PE)

Sergio Souza (MDB-PR) -votou

Sérgio Brito (PSD-BA)

Não

Sergio Toledo (PL-AL) -votou

Não

Sergio Vidigal (PDT-ES)

Severino Pessoa (REPUBLICANOS-AL) -votou

Não

Shéridan (PSDB-RR)

Sidney Leite (PSD-AM)

Silas Câmara (REPUBLICANOS-AM) -votou

Não

Silvia Cristina (PDT-RO) -votou

Sim

Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) -votou

Não

Soraya Santos (PL-RJ) -votou

Presidente

SóstenesCavalcante (DEM-RJ) -votou

Não

Stefano Aguiar (PSD-MG) -votou

Não

Stephanes Junior (PSD-PR) -votou

Não

SubtenenteGonzaga (PDT-MG) -votou

Sim

Tabata Amaral (PDT-SP) -votou

Não

Tadeu Filippelli (MDB-DF) -votou

Não
/
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Talíria Petrone (PSOL-RJ)

Sim

Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE-TO)

Tereza Nelma (PSDB-AL) -votou

Não

Tiago Mitraud (NOVO-MG) -votou

Não

Tiririca (PL-SP) -votou

Sim

Tito (AVANTE-BA) -votou

Não

ToninhoWandscheer (PROS-PR) -votou

Não

Túlio Gadêlha (PDT-PE) -votou

Sim

Uldurico Junior (PROS-BA) -votou

Sim

Vaidon Oliveira (PROS-CE)

Valdevan Noventa (PL-SE) -votou

Não

Valmir Assunção (PT-BA) -votou

Sim

Vanderlei Macris (PSDB-SP) -votou

Sim

Vander Loubet (PT-MS)

Vavá Martins (REPUBLICANOS-PA) -votou

Não

Vermelho (PSD-PR)

Vicentinho (PT-SP) -votou

Sim

Vicentinho Júnior (PL-TO) -votou

Não

Vilson da Fetaemg (PSB-MG) -votou

Sim

Vinicius Carvalho (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Vinicius Farah (MDB-RJ)

Vinicius Gurgel (PL-AP)

Vinicius Poit (NOVO-SP) -votou

Não

Vitor Hugo (PSL-GO) -votou

Vitor Lippi (PSDB-SP) -votou

Não

Waldenor Pereira (PT-BA)

Walter Alves (MDB-RN)

Weliton Prado (PROS-MG) -votou

Wellington (PL-PB)

Wilson Santiago (PTB-PB)

WladimirGarotinho (PSD-RJ)

Wolney Queiroz (PDT-PE)

Zé Carlos (PT-MA) -votou

Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG)

Sim

Zé Neto (PT-BA) -votou

Não

Não

Sim

Zé Vitor (PL-MG)

Zeca Dirceu (PT-PR)

/
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Votação Nominal e Simbólica
PLEN -Plenário
Reunião: Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual)
Data/Local: 10/12/2020 - Plenário da Câmara dos Deputados

PL 4372/2020 - Destaque 2

Votação iniciada em:10/12/2020 22:02:04 - Votação encerrada em:10/12/2020 22:07:32

Quórum votação

Q§J

382

162

1

Não

J

Abstenção

Obstrução

Voto do Presidente

Total de votantes

1

o

1

382

218

PT

Não

DEM

Não

AVANTE

PSL

Sim

SOLIDARIEDADE

Sim

PATRIOTA

PL

Sim

PTB

Sim

PV

Sim

PP

Sim

PODE

Liberado

REDE

Não

MDB

Não

PSOL

Não

PSD

Sim

PROS

REPUBLICANOS

Não

PSC

Não

Oposição

Não

PSDB

Não

PCdoB

Não

Governo

Sim

PSB

Não

CIDADANIA

PDT

Não

NOVO

Sim

Maioria
Minoria

Liberado

Liberado
Sim

Orientação das Lideranças

Votos
PLEN

I

Ordenado por: Nome v

I

( 513

PLEN (513 vagas)
Titular
Abílio Santana (PL-BA) -\IOtou

Sim

Acácio Favacho (PROS-AP)

l'bou Mni (PSL-SP)

Adolfo Viana (PSDB-BA) -\IOtoU

Não

Adriana Ventura (NOVO-SP) -\IOtou

Sim

Adriano do Baldy (PP-GO) -\/Otou

Sim

Aécio Neves (PSDB-MG) -\IOtoU

Não

Afonso Aorence (PT-BA) -\IOtou

Não

Afonso Hamm (PP-RS) -\IOtou

Não

Afonso ritotta (PDT-RS)

!',juinaldo Ribeiro (PP-PB)

Airton Faleiro (PT-PA) -\IOtou

Não

AJ Albuquerque (PP-CE)

Alan Rick (DEM-AC) -votou

Não

vagas)
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Não

Alê Silva (PSL-MG) -\Otou

Sim

Alencar S. Braga (PT-SP) -\Olou

Alessandro Molon (PSB-R.J) -\Olou

Não

Alex M,mente (CIDADAN IA-SP)

Alex Santana (PDT-BA) -\Otou

Não

Alexandre Frota (PSDB-SP) -votou

Não

Alexandre Leite (DEM-SP) -\Otou

Não

Alexandre Padilha (PT-SP) -\Otou

Não

AlexandreSerfiotis (PSD-R.J) -votou

Não

Alexis Fonteyne (NOVO-SP) -votou

Sim

Alice Portugal (PCdoB-BA) -\Otou

Não

Aliei Machado (PSB-PR)

Aline Gurgel (REPUBLICAJNOS-AP) -\Otou

Não

Aline Sleutjes (PSL-PR) -\Olou

Sim

Allineu Cõrtes (PL-R.J) -\Otou

Sim

Aluisio Mendes (PSC-MA) -\Otou

Sim

Amaro Neto (REPUBLICANOS-ES) -\Otou

Não

André l'lldon (PP-AP)

André de Paula (PSD-PE) -\OtoU

Sim

André Ferreira (PSC-PE)

André Figueiredo (PDT-CE) -\Olou

Não

André Fufuca (PP-MA)

André Janones (AVAINTE-MG) -\Otou

Não

Angola Amin (PP-SC)-\Otou

Não

Antonio Brito (PSD-BA) -\Otou

Sim

Arlindo Chinaglia (PT-SP) ·\OIOU

Não

Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) -\IOlou

Sim

Aroldo Martins (REPUBLICANOS-PR) -\Otou

Não

Mhur Lira (PP-AL)

Arthur o. Maia (DEM-BA) -\KltoU

Não

Átila Lins (PP-AM)

Átila Lira (PP-PI) -votou

Sim

/>tJgusto Coutinho (SOLIDAIRIEDADE-PE)

Áurea Carolina (PSOL-MG) -\Otou

Não

/>tJreo Ribeiro (SOLIDAIRIEDADE-RJ)

Bacelar (PODE-BA) -IKllou

Não

Baleia Rossi (MDB-SP)

Benedita da Silva (PT-R.J) -votou

Não

Não

Banes Leocádio (REPUBLICAINOS-RN) -\Otou

Não

Belo Faro (PT-PA) -\Olou

Belo Pereira (PSDB-MS) -\Kltou

Não

Belo Rosado (PP-RN)

Bia Cavassa (PSDB-MS)

Bia Kicis (PSL-DF) -\Otou

Sim

Bibo Nunes (PSL-RS) -\OtoU

Sim

Bilac Pinto (DEM-MG)

Bira do Pindaré (PSB-MA) -\Kltou

Não

Boca !'Ileria (PROS-PR)

Bohn Gass (PT-RS) -\Kltou

Não

Bosco Costa (PL-SE) -\IOtou

Sim

Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM) -IKllOU

Sim

Bozzella (PSL-5P) -\Otou

Não

Bruna Furlan (PSDB-SP)

Cacá Leão (PP-BA)

Camilo Capiberibe (PSB-AP) ·\IOtou

Não

Cap. Alberto Neto (REPUBLICAINOS-AM) -\IOtou

Cap. Fábio Abreu (PL-PI) -\Otou

Não

Capitão />tJgusto (PL-SP)

Capitão Wagner (PROS-CE)

Carla Dickson (PROS-RN) -\Otou

Carla Zambelli (P~

cf..10s Bezerra (MDB-MT) -votou

P)

Carlos Chiodini (MDB-5C) -IKltou

Não

Carlos Gaguim (DEM-TO)

Carlos Gomes (REPUBLICAINOS-RS) -\Otou

Não

Carlos Jordy (PSL-R.J) -votou

Sim

Sim

"#

Não

Sim
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Carlos Zarattini (PT-SP)-votou

Não

Carmen Zanotto (CIDADANIA-SC) -votou

Não

Caroline de Toni (PSL-SC) -votou

Sim

Cássio Andrade (PSB-PA) -votou

Não

Célio Moura (PT-TO) -votou

Não

Célio Silveira (PSDB-00) -votou

Não

Celso Maldaner (MDB-SC) -votou

Não

Célio Studart (PV-CE)

Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Cezinha Madureira (PSD-SP)

Celso Sabino (PSDB-PA)

Charles Fernandes (PSD-BA) -votou

Não

Não

Charlles Evangelis (PSL-MG) -votou

Sim

Chico D"Angelo (PDT-RJ)-votou

Chiquinho Brazão (AVANTE-RJ) -votou

Sim

Chris Tonietto (PSL-RJ)

Christiane Yared (PL-PR) -votou

Sim

Christino Aureo (PP-RJ) -votou

Sim

Clarissa Garotinho (PROS-RJ) -votou

Não

Claudio Cajado (PP-BA) -votou

Sim

Cleber Verde (REPUBLICANOS-MA) -votou

Não

Coronel Armando (PSL-SC) -votou

Sim

Coronel Tadeu (PSL-SP) -votou

Sim

CoronelChrisóstom (PSL-RO)

Cristiano Vale (PL-PA) -votou

Sim

Da Vitória {CIDADANIA-ES) -votou

Sim

Dagoberto Nogueira (PDT-MS) -votou

Não

Damião Feliciano (PDT-PB) -votou

Não

Daniel Almeida (PCdoB-BA) -votou

Não

Daniel Coelho (CIDADANIA-PE) -votou

Não

Daniel Freitas (PSL-SC) -votou

Sim

Daniel Silveira (PSL-RJ)

Daniel Trzeciak (PSDB-RS) -votou

Não

Daniela Waguinho (MDB-RJ) -votou

Não

Danilo Forte (PSDB-CE) -votou

Não

Danilo Cabral (PSB-PE)

Danrlei (PSD-RS) -votou

Sim

David Miranda (PSOL-RJ) -votou

Não

David Soares (DEM-SP) -votou

Não

DelAntônioFurtado (PSL-RJ) -votou

Sim

Deleg. Éder Mauro (PSD-PA) -votou

Sim

Delegado Marcelo (PSL-MG) -votou

Sim

Delegado Waldir (PSL-GO) -votou

Sim

Delegado Pablo (PSL-AM)

Denis Bezerra (PSB-CE) -votou

Não

Diego Andrade (PSD-MG)

Diego Garcia (PODE-PR)

Dimas Fabiano (PP-MG)

Domingos Sávio (PSDB-MG)

Dr Zacharias Calil (DEM-00) -votou

Não

Dr. Frederico (PATRIOTA-MG)

Dr. Jaziel (PL-CE) -votou

Sim

Dr. Leonardo (SOLIDARIEDADE-MT) -votou

Sim

Dr.Luiz Antonio Jr (PP-RJ)

Dr. Luiz Ovando (PSL-MS)

Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE-AC) -votou

Sim

Não

Dra.Soraya Manato (PSL-ES) -votou

Sim

Dulce Miranda (MDB-TO) -\,IJtoU

Edilazio Junior (PSD-MA) -votou

Sim

Edio Lopes (PL-RR)

EdmilsonRodrigu ~

'"ª

SOL-PA)

Henrique (PSDB-PB) -votou

"'#

Não

Eduardo Barbosa (PSDB-MG) -votou

Não

Eduardo Bismarck (PDT-CE) -votou

Não

Eduardo Braide (PODE-MA) -\,1'.ltou

Não

Eduardo Costa (PTB-PA) -votou

Sim
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EduardoBolsonaro (PSL-SP) -votou

Sim

Efraim Filho (DEM-PB)

Elcione Barbalho (MDB-PA) -votou

Não

Eli Borges (SOLIDARIEDADE-TO)

Eli Corrêa Filho (DEM-SP) -votou

Não

Elias Vaz (PSB-00) -votou

Não

Elmar Nascimento (DEM-BA)

Emanuel Pinheiro N (PTB-MT) -votou

Sim

Emidinho Madeira (PSB-MG)

Enéias Reis (PSL-MG) -votou

Sim

Enio Verri (PT-PR) -votou

Não

Enrico Misasi {PV-SP) -votou

Sim

Erika Kokay (PT-Df) -votou

Não

Eros Biondini (PROS-MG) -votou

Sim

Eucl)<JesPettersen (PSC-MG)

Expedito Netto (PSD-RO) -votou

Evair de Melo (PP-ES)

Não

Fábio Mitidieri (PSD-SE)

Fábio Henrique {PDT-SE) -votou

Não

Fábio Ramalho {MDB-MG) -votou

Sim

Fabio Reis {MDB-SE) -votou

Não

Fabio Schiochet (PSL-SC)

Fábio Trad {PSD-MS) -votou

Não

Fausto Pinato (PP-SP) -votou

Sim

Felício Laterça (PSL-RJ) -votou

Sim

Felipe Correras (PSB-PE) -votou

Não

Felipe Rigoni (PSB-ES) -votou

Não

FelipeFrancischini (PSL-PR) -votou

Sim

Félix Mendonça Jr (PDT-BA)

FernandaMelchionna (PSOL-RS) -votou

Não

Fernando Coelho (DEM-PE)

FernandoMonteiro (PP-PE)

FernandoRodolfo (PL-PE) -votou

Abstenção

Flávia l'truda (PL-DF)

Filipe Barros (PSL-PR) -votou

Sim

Flávia Morais (PDT-GO) -votou

Não

Flaviano Melo (MDB-AC) -votou

Não

Flávio Nogueira (PDT-PI) -votou

Não

Aordelis (PSD-RJ) -votou

Sim

Francisco Jr. (PSD-00) -votou

Sim

Franco Gartafina (PP-MG) -votou

Sim

Fred Costa (PATRIOTA-MG)

Frei Anastacio (PT-PB)-votou

Não

Gelson Azevedo (PL-RJ) -votou

Sim

Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE-CE) -votou

Sim

General Girão (PSL-RN) -votou

Sim

General Peternelli (PSL-SP) -votou

Sim

Geninho Zuliani (DEM-SP) -votou

Não

Geovania de Sá (PSDB-SC) -votou

Sim

Gervásio Maia (PSB-PB)

Gil Cutrim (PDT-MA) -votou

Giacobo (PL-PR)

Sim

Gilberto Abramo (REPUBLICANOS-MG) -votou

Não

GilbertoNasciment (PSC-SP)

Gilson Marques {NOVO-SC) -votou

Sim

Giovani Cherini {PL-RS) -votou

Sim

Giovani Feltes (MDB-RS) -votou

Não

Glauber Braga {PSOL-RJ) -votou

Não

Glaustin da Fokus (PSC-00) -votou

Não

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Gonzaga Patriota ~

Não

tf

Sim

Guilherme Derrite (PP-SP)

-PE) -votou

Guiga Peixoto (PSL-SP) -votou

Guilherme Mussi (PP-SP)

yce Elias (AVANTE-MG)

Gurgel {PSL-RJ) -votou

"'#

Sim
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Guiem berg Reis (MDB-RJ)

Haroldo Cathedral (PSD-RR) -\Otou

Sim

Heitor Freire (PSL-CE)

Heitor Schuch (PSB-RS) -;otou

Não

Hélio Costa (REPUBLICANOS-SC) -;otou

Não

Helio Lopes (PSL-RJ) -\Otou

Sim

Helder Salomão (PT-ES) -;otou

Não

Hélio Leite (DEM-PA)

Henrique Fontana (PT-RS) -;otou

Não

Hercílio Diniz (MDB-MG)

Herculano Passos (MDB-SP)

HermesParcianello (MDB-PR) -\Otou

Não

Hildo Rocha (MDB-MA)

Hiran Gonçalves (PP-RR) -\Otou

Sim

Hugo Leal (PSD-RJ) -;otou

Sim

Hugo Moita (REPUBLICANOS-PS)

ldilvan Alencar (PDT-CE) -;otou

Não

lgor Kannário (DEM-BA) -;otou

lgor Timo (PODE-MG) -\OtoU

Não

lracema Portella (PP-PI)

lsnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) -\Olou

Não

Israel Batista (PV-DF) -\Olou

Não

Ivan Valente (PSOL-SP) -\Otou

Não

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) -\Otou

Não

Jaqueline Cassai (PP-RO) -\Kltou

Sim

Jefferson Campos (PSB-SP)

Jerônimo Goergen (PP-RS)

Jesus Sérgio (PDT-AC) -\OtoU

Não

Jéssica Sales (MDB-AC) -\Otou

Não

Sim

Jhc (PSB-AL)

Jhonatan de Jesus (REPUBLICANOS-RR)

João C. Bacelar (PL-BA) -;otou

Sim

João Campos (REPUBLICANOS-GO)

João Daniel (PT-SE) -\Kltou

Não

Sim

João H. Campos (PSB-PE)-\Kltou

Não

João Maia (PL-RN) -;otou

João Marcelo S. (MDB-MA) -\Olou

Não

João Roma (REPUBLICANOS-BA)

JoaquimPassarinho (PSD-PA) -\Otou

Sim

Joenia Wapichana (REDE-RR) -\Kltou

Não

Jorge Braz (REPUBLICANOS-RJ) -\Olou

Não

Joice Hasselmann (PSL-SP)

Jorge Goetten (PL-SC) -\Olou

Sim

Jorge Solla (PT-BA) -\Otou

Não

José Airton (PT-CE) -;otou

Não

José Guimarães (PT-CE) -\Otou

Não

Jose Maria Schrein (DEM-00) -;otou

Não

José Medeiros (PODE-MT)

José Nelto (PODE-GO)

José Nunes (PSD-BA) -\Otou

Sim

José Priante (MDB-PA)

José Ricardo (PT-AM) -\Otou

Não

Joseildo Ramos (PT-BA) -\Otou

Não

Juarez Costa (MDB-MT) -\Otou

Não

José Rocha (PL-BA) -;otou

Sim

JosimarMaranhãozi (PL-MA..)

Julian Lemos (PSL-PB) -\Kltou

Sim

Júlio Cesar (PSD-PI) -;otou

Sim

Julio Cesar Ribeir (REPUBLICANOS-DF) -\Otou

Não

Júlio Delgado (PSB-MG) -;otou

Não

Juninho do Pneu (~

Não

J°f

Júnior Ferrari (PSD-PA) -\Otou

Sim

Junior Lourenço (PL-MA) -\Kltou

Sim

Júnior Mano (PL-CE) -\Otou

Sim

Juscelino Filho (DEM-MA) -;otou

Não

-RJ) -votou

io Amaral (PSL-MG) -votou

"'#

Sim
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Lafayetle Andrada (REPUBLICANOS-MG) -\Otou

Não

Lauriete (PSC-ES) -\Otou

Não

Leandro (PV-PR) -\Otou

Não

Leda Sadala (AVANT6-AP) -\Otou

Não

Leo de Brito (PT-AC) -\Otou

Não

Léo Moraes (PODE-RO) -\Otou

Não

Léo Motta (PSL-MG) -\Otou

Sim

Leonardo Monteiro (PT-MG) -\Otou

Não

Leônidas Cristino (PDT-CE) -\Otou

Não

Leur Lomanto Jr. (DEM-BA) -\Otou

Sim

Lídice da Mata (PSB-BA) -\Otou

Não

Lincoln Portela (PL-MG) -\Otou

Sim

Liziane Bayer (PSB-RS) -\Otou

Não

Loester Trutis (PSL-MS) -\Otou

Sim

Lourival Gomes (PSL-RJ)-\Otou

Sim

Lucas Gonzalez (NOVO-MG) -\Otou

Sim

Lucas Redecker (PSDB-RS) -\Otou

Não

Lucas Vergilio (SOLIDARIEDAD6-GO) -\Otou

Sim

Luciano Bivar (PSL-PE)

Luciano Ducci (PSB-PR)

Lucio Mosquini (MDB-RO)

Luis Miranda (DEM-DF) -\Otou

Luis "ílbé (AVANTE-MG)

Luisa Canziani (PTB-PR)

Luiz Carlos (PSDB-AP) -\Otou

Sim

Luiz Carlos Motta (PL-SP) -votou

Luiz Lima (PSL-RJ) -\Otou

Sim

Luiz Nishimori (PL-PR)

Luiz P. O.Bragança (PSL-SP)

Não

Sim

Luiza Erundina (PSOL-SP) -\Otou

Não

LulzAntônloCorrêa (PL-RJ) -wtou

Sim

Lulzão Goulart (REPUBLICANOS-PR) -votou

Não

Luizianne Lins (PT-CE) -wtou

Não

Magda Mofatto (PL-00) -\Otou

Sim

Major Fabiana (PSL-RJ) -\()tau

Sim

Mara Rocha (PSDB-AC) -\()toU

Não

Marcel van Hattem (NOVO-RS) -\()tou

Sim

Marcelo NO (PP-MG)

Marcelo Brum (PSL-RS) -\Otou

Sim

Marcelo Calero (CIDADANIA-RJ) -wtou

Não

Marcelo Freixo (PSOL-RJ)-wtou

Não

Marcelo Moraes (PTB-RS) -wtou

Sim

Marcelo Nilo (PSB-BA) -wtou

Não

Marcelo Ramos (PL-AM)

Mareio Alvino (PL-SP) -wtou

Sim

Márcio Biolchi (MDB-RS) -\()toU

Não

Márcio Jerry(PCdoB-MA)

Márcio Labre (PSL-RJ) -\()toU

Sim

Márcio Marinho (REPUBLICANOS-BA)

Marco Bertaiolli (PSD-SP) -\()tau

Sim

Marcon (PT-RS) -\()(OU

Não

Marcos A Sam paio (MDB-PI)

Marcos Pereira (REPUBLICANOS-SP) -wtou

Não

Margarete Coelho (PP-PI)

MargaridaSalomão (PT-MG)

Maria do Rosário (PT-RS) -wtou

Não

Maria Rosas (REPUBLICANOS-SP) -\Otou

Não

Mariana Carvalho (PSDB-RO) -\()tou

Não

Marília Arraes (PT-PE) -votou

Não

Marina Santos (SOLIDARIEDADE-PI) -votou

Sim

Mário Heringer (P ~

Não

t ÍrioNegromonte Jr (PP-BA)

Marlon Santos (PDT-RS) -votou

Não

Marreca Filho (PATRIOTA-MA)

Marx Beltrão (PSD-AL) -\()tau

Não

Mauricio Dziedrick (PTB-RS) -\()tou

G) -votou

"'#

Sim
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Mauro Nazi! (PSB-RO) -wtou

Não

Merlong Solano (PT-PI) -\IOtou

Não

Miguel Lombardi (PL-SP)-\IOtou

Sim

Milton Vieira (REPUBLICANOS-SP) -\IOtou

Sim

Misael Varella (PSD-MG) -\IOtou

Sim

Moses Rodrigues (MDB-CE) -\IOlou

Não

Natália Bonavides (PT-RN) -wtou

Não

Nelson Barbudo (PSL-MT) -wtou

Sim

Nereu Crispim (PSL-RS) -\IOtou

Sim

Neri Geller (PP-MT) -\IOtou

Sim

Nicoletli (PSL-RR) -\IOtou

Sim

Nilson Stainsack (PP-SC) -\IOloU

Sim

><!leY

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Nilson Pinto (PSDB-PA) -\IOtou

Não

Nilto Tatto (PT-SP)

Não

'<!leY

Nivaldo Albuquerq (PTB-AL)

Norma Ayub (DEM-ES) -\IOtou

Não

Odair Cunha (PT-MG) -wtou

Não

Olival Marques (DEM-PA) -\IOloU

Não

Orlando Silva (PCdoB-SP) -\IOtou

Não

Os ires Damaso (PSC-TO) -wtou

Sim

OsmarTerra (MDB-RS)

Ossesio Silva (REPUBLICANOS-PE) -\IOtou

Não

Otoni de Paula (PSC-RJ)-\IOtou

Sim

Oito Alencar (PSD-BA) -\IOtou

Sim

Padre João (PT-MG) -wtou

Não

Pastor Eurico (PATRIDTA-PE) -\IOtou

Sim

Pastor Gil (PL-MA) -\IOtou

Sim

Pastor lsidório (AVANTE-BA) -\IOloU

Sim

Patrus Ananias (PT-MG)

Paula Belmonte (CIDADANIA-DF) -wtou

Sim

Paulão (PT-AL)

Paulo Al:>i-l'ckel (PSDB-MG)

Paulo Azi (DEM-BA) -wtou

Sim

Paulo Bengtson (PTB-PA) -\IOtou

Sim

Paulo Freire Costa (PL-SP) -wtou

Sim

Paulo Ganime (NOVO-RJ) -\IOIOU

Sim

Paulo Guedes (PT-MG) -wtou

Não

Paulo Magalhães (PSD-BA) -wtou

Sim

Paulo Martins (PSC-PR) -\IOtou

Sim

Paulo Pereira (SOLIDARIEDADE-SP) -\IOtou

Sim

Paulo Pimenta (PT-RS)

Paulo Ramos (PDT-RJ) -\IOtou

Não

Paulo Teixeira (PT-SP) -wtou

Não

Pedro A Bezerra (PTB-CE)

Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) -\IOloU

Não

Pedro Lucas Fernan (PTB-MA)

Pedro Lupion (DEM-PR)

Pedro Paulo (DEM-RJ) -\IOtou

Não

Pedro Uczai (PT-SC) -wtou

Não

Pedro Westphalen (PP-RS) -\IOtou

Sim

Perpétua Almeida (PCdoB-AC) -\IOtou

Não

Policial Sastre (PL-SP) -\IOtou

Sim

Pinheirinho (PP-MG)

Pompeo de Mattos (PDT-RS) -\IOtou

Não

Pr Marco Feliciano (REPUBLICANOS-SP) ·\IOlou

Sim

Prof Marcivania (PCdoB-AP) -wtou

Não

Prof' Dorinha (DEM-TO) -\IOtou

Não

Prof" Rosa Neide (PT-MT) -\IOloU

Não

Professor Alcides (PP-GO)

Professor Joziel (~

Sim

Pf

Rafael Moita (PSB-RN) -\IOtou

Não

Raimundo Costa (PL-BA) -\IOtou

Sim

Raul Henry (MDB-PE) -\IOIOU

Não

Reginaldo Lopes (PT-MG) -\IOtou

Não

-RJ)-\IOtou

fessora Dayane (PSL-BA) -votou

"#

Sim
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Não

Não

Ricardo Barros (PP-PR)

Ricardo lzar (PP-SP) -votou

Sim

Ricardo Teobaldo (PODE-PE)

Roberto Alves (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Rodrigo 1'9ostinho (PSB-SP)

Dezembro de 2020
Não

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) -votou

Não

Ricardo Guidi (PSD-SC) -votou

Sim

Ricardo Silva (PSB-SP) -votou

Não

Robério Monteiro (PDT-CE) -votou

Não

Roberto de Lucena (PODE-SP) -votou

Sim

Rodrigo Coelho (PSB-SC) -votou

Sim

Rodrigo de Castro (PSDB-MG) -votou

Não

Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Rogério Correia (PT-MG) -votou

Não

Roman (PATRIOTA-PR) -votou

Ronaldo Carlotto (PP-BA) -votou

Sim

Ronaldo Martins (REPUBLICl'NOS-CE)

Rosana Valle (PSB-SP) -votou

Sim

Rosangela Gomes (REPUBLICANOS-RJ) -votou

Não

Rose Modesto (PSDB-MS) -votou

Não

Rubens Bueno (CIDADANIA-PR) -votou

Não

Rubens Otoni (PT-00) -votou

Não

Rubens Pereira Jr. (PCdoB-MA)

Rui Falcão (PT-SP) -votou

Não

Ruy Carneiro (PSDB-PB) -votou

Não

Sâmia Bomfim (PSOL-SP) -votou

Não

Samuel Moreira (PSDB-SP) -votou

Não

Sanderson (PSL-RS) -votou

Sim

Santini (PTB-RS) -votou

Sim

Sargento Fahur (PSD-PR) -votou

Sim

Schlavlnato (PP-PR) -votou

Sim

Sebastião Oliveira (AVl'NTE-PE)

Sergio Souza (MDB-PR) -votou

Sim

Sérgio Brito (PSD-BA)

Não

Sergio Vidigal (PDT-ES)

Sergio Toledo (PL-AL) -votou

Sim

Se,.,rino Pessoa (REPUBLICl'NOS-AL)

Shéridan (PSDB-RR) -votou

Não

Sidney Leite (PSD-AM) -votou

Sim

Silas Câmara (REPUBLICANOS-AM) -votou

Não

Sílvia Cristina (PDT-RO) -votou

Não

SiMo Costa Alho (REPUBLICANOS-PE) -votou

Não

Soraya Santos {PL-RJ) -votou

Presidente

SóstenesCavalcante (DEM-RJ)

Stefano Aguiar {PSD-MG) -votou

Sim

Stephanes Junior (PSD-PR) -votou

Sim

SubtenenteGonzaga {PDT-MG) -votou

Não

Tabata Amaral (PDT-SP)-votou

Não

Tadeu Filippelli (MDB-DF) -votou

Não

Tadeu Alencar (PSB-PE) -votou

Não

Taliria Petrone (PSOL-RJ)

Ted Conti (PSB-ES) -votou

Não

Tereza Nelma (PSDB-AL) -votou

Não

Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE-TO) -votou

Sim

Tiago Mitraud (NOVO-MG) -votou

Sim

Tiririca {PL-SP) -votou

Sim

Tito (AVANlE-BA) -votou

Sim

ToninhoWandscheer (PROS-PR) -votou

Sim

Túlio Gadêlha {PDT-PE) -votou

Não

Uldurico Junior {P~

Não

vfdon Oliveira (PROS-CE)

Sim

Valmir Assunção (PT-BA) -votou

Não

Vanderlei Macris (PSDB-SP) -votou

Não

-BA) -votou

Yaldevan Noventa (PL-SE) -votou

¼nder Loubet (PT-MS)

"'#
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Vicenlinho {PT-SP)-votou

Não

Vicenlinho Júnior {PL-TO) -votou

Sim

Vilson da Fetaemg {PSB-MG) -votou

Não

Vinicius Carvalho {REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Vinicius Farah (MDB-RJ) -votou

Não

Vinicius Gurgel {PL-AP)

Vinicius Polt (NOVO-SP) -votou

Sim

Vitor Hugo {PSL-00) -votou

Sim

Vitor Lippi (PSDB-SP) -votou

Não

Waldenor Pereira (PT-BA) -votou

Não

Walter Alves (MDB-RN) -votou

Não

Weliton Prado (PROS-MG) -votou

Não

Wellington (PL-PB)

Wilson Sanfiago {PTB-PB)

WladimirGarofinho (PSD-RJ)

Wolney Queiroz (PDT-PE) -votou

Não

Zé Carlos (PT-MA) -votou

Não

Zé Neto (PT-BA) -votou

Não

Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG) -votou

Sim

Zé Vitor (PL-MG) -votou

Sim

Zeca Dirceu (PT-PR) -votou

Não

f
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Votação Nominal e Simbólica
PLEN -Plenário
Reunião: Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual)
Data/Local: 10/12/2020 - Plenário da Câmara dos Deputados

PL 4372/2020 - Destaque 4

Votação iniciada em:10/12/2020 22:30:02 - Votação encerrada em:10/12/2020 22:38:40

Quórum votação

418

1 Sim

212

J

I Não

205

J

I Abstenção

O

J

1 Obstrução

o

J

1 Voto do Presidente

1

J

1 Total de votantes

418

PT

Não

PSL

Sim

PL

Sim

PP

Sim

MDB

Sim

PSD

Sim

REPUBLICANOS

Liberado

PSDB

Não

PSB

Não

PDT

Não

DEM

Não

SOLIDARIEDADE
PTB

Sim

PODE

Liberado

PSOL

Não

PROS
PSC
PCdoB
CIDADANIA
NOVO

Não
Liberado

Sim

J
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PATRIOTA

PV

Não

REDE

Não

Maioria
Minoria

Não

Oposição

Não

Governo

Sim
Orientação das Lideranças

Votos
PLEN

Ordenado por: l llbme v

( 513 vagas)

1

PLEN (513vagas)
Titular
Abílio Santana (PL-BA) -votou

Sim

Abou Anni (PSL-SP) -votou

Sim

Acácio Favacho (PROS-AP) -votou

Sim

Adolfo Viana (PSDB-BA)
Adriana Ventura (NOVO-SP) -votou

Sim

Adriano do Baldy (PP-GO) -votou

Sim

Aécio News (PSDB-MG)
Afonso Rorence (PT-BA) -votou

Não

Afonso Hamm (PP-RS) -votou

Sim

Afonso Moita (PDT-RS)
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)
Airton Faleiro {PT-PA) -votou

Não

AJ Albuquerque (PP-CE) -votou

Sim

Alan Rick (DEM-AC) -votou

Sim

Alceu Moreira (MDB-RS) -votou

Sim

Alcides Rodrigues (PATRIOTA-GO)
Alê Silva (PSL-MG) -votou

Sim

Alencar S. Braga (PT-SP) -votou

Não

Alessandro Molon (PSB-RJ)
Alex Manante (CIDADANIA-SP)
Alex Santana (PDT-BA) -votou

Não

Alexandre Frota (PSDB-SP) -votou

Não

Alexandre Leite {DEM-SP) -votou

Não

Alexandre Padilha (PT-SP) -votou

Não

AlexandreSerfiotis (PSD-RJ) -votou

Não

Alexis Fonteyne {NOVO-SP) -votou

Sim

856
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Alice Portugal (PCdoB-BA) -votou
Aliei Machado (@

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Não

-· -· -· -·

PR) -votou

Não

Aline G.Jrgel (REPUBLICANOS-AP) -votou

Sim

Aline Sleutjes (PSL-PR) -votou

Sim

Altineu Côrtes (PL-RJ)
Aluísio Mendes (PSC-MA) -votou

-· -· -· -·

Sim

Amaro Neto (REPUBLICANOS-ES) -votou

Não

André Abdon (PP-AP) -votou

Sim

André de Paula (PSD-PE) -votou

Sim

André Ferreira (PSC-PE) -votou

Sim

André Figueiredo (PDT-CE)
André Fufuca (PP-MA) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim

André Janones (AVANTE-MG) -votou

Não

Angela Amin (PP-SC) -votou

Não

Antonio Brito (PSD-BA) -votou

Sim

Arlindo Chinaglia (PT-SP) -votou

-· -· -· -·

Não

Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) -votou

Não

Aroldo Martins (REPUBLICANOS-PR) -votou

Sim

Mhur Lira (PP-AL)
Arthur O. Maia (DEM-BA) -votou

Não

Átila Lins (PP-M1)
Átila Lira (PP-PI) -votou

Sim

Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE-PE) -votou

Sim

Áurea Carolina (PSOL-MG) -votou

Não

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) -votou

Não

Bacelar (PODE-BA) -votou

Não

Baleia Rossi (MDB-SP)

-· -· -· -·

Benedita da Silva (PT-RJ) -votou

Não

Benes Leocãdio (REPUBLICANOS-RN) -votou

Não

Belo Faro (PT-PA) -votou

Não

Belo Pereira (PSDB-MS) -votou

Não

Belo Rosado (PP-RN) -votou
Bia Cavassa (PSDB-MS) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Bia Kicis (PSL-DF) -votou

Sim

Bibo Nunes (PSL-RS) -votou

Sim

Bilac Pinto (DEM-MG) -votou

Não

Bira do Pindaré (PSB-MA) -votou

Não

Boca Aberta (PROS-PR)
Bohn Gass (PT-RS) -votou

Não

Basco Costa (PL-SE)
Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-AM) -votou
Bozzella (PSL-SP) -votou
Bruna Furlan (PSDB-SP) -votou

Sim

-· -· -· -·

Sim
Não

Cacá Leão (PP-BA)
Camilo Capiberibe (PSB-AP) -votou

Não

Cap. Alberto Neto (REPUBLICANOS-AM) -votou

Sim

f
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Cap Fábjo Abreu (PL-PI) ·),O)OU

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Não

Capitão Augustc@.-sP) -votou

Sim

Capitão Wagner (PROS-CE) -votou

Não

-· -· -· -·

Carla Dickson (PROS-RN) -votou

Sim

Carla Zam belli (PSL-SP)
Carlos Bezerra (MDB-Mn -votou

Não

Carlos Chiodini (MDB-SC) -votou

Sim

Carlos Gaguim (DEM-TO) -votou
Carlos Gomes (REPUBLICANOS-RS) -votou
Carlos Jordy (PSL-RJ) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim
Sim

Carlos Sampaio (PSDB-SP) -votou

Não

Carlos Veras (PT-PE) -votou

Não

Carlos Zarattini (PT-SP) -votou
Carmen Zanotto (CIDADANIA-SC)
Caroline de Toni (PSL-SC) -votou

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim

Cássio Andrade (PSB-PA) -votou

Não

Célio Moura (PT-TO) -votou

Não

Célio Silveira (PSDB-00) -votou

-· -· -· -·

Não

Célio Studart (PV-CE) -votou

Não

Celso Maldaner (MDB-SC) -votou

Sim

Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Celso Sabino (PSDB-PA)
Cezinha Madureira (PSD-SP) -votou
Charles Fernandes (PSD-BA)
Charlles Evangelis (PSL-MG) -votou

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim

Chico D'Angelo (PDT-RJ) -votou

Não

Chiquinho Brazão (AVANTE-RJ) -votou

Sim

Chris Tonietto (PSL-RJ)
Christiane Yared (PL-PR) -votou
Christino Aureo (PP-RJ) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim

Clarissa Garotinho (PROS-RJ) -votou

Não

Claudio Cajado (PP-BA) -votou

Sim

Cleber Verde (REPUBLICANOS-MA) -votou

Não

Coronel Armando (PSL-SC) -votou

Sim

Coronel Tadeu (PSL-SP) -votou

Sim

CoronelChrisóstom (PSL-RO)
Cristiano Vale (PL-PA) -votou

Sim

Da Vitória (CIDADANIA-ES) -votou

Não

Dagoberto Nogueira (PDT-MS) -votou
Damião Feliciano (PDT-PB) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Daniel Almeida (PCdoB-BA) -votou

Não

Daniel Coelho (CIDADANIA-PE) -votou

Não

Daniel Freitas (PSL-SC) -votou
Daniel Silveira (PSL-RJ)
Daniel Trzeciak (PSDB-RS) -votou
Daniela Waguinho (MDB-RJ) -votou

-· -· -· -·

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

f
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DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Danrlei (PSD-RS) -votou

Sim

David Miranda (PSOL-RJ) -votou

Não

David Soares {DEM-SP) -votou

-· -· -· -·

DelAntônioFurtado (PSL-RJ) -votou
Deleg. Éder Mauro (PSD-PA) -votou

Sim
Não

-· -· -· -·

Delegado Marcelo {PSL-MG) -votou

Sim
Sim

Delegado Pablo (PSL-M1)
Delegado Waldir (PSL-GO) -votou

Sim

Denis Bezerra (PSB-CE) -votou

Não

Diego Andrade (PSD-MG)

-· -· -· -·

Diego Garcia (PODE-PR) -votou

Sim

Dimas Fabiano (PP-MG)
Domingos Sávio (PSDB-MG) -votou
Dr Zacharias Calil (DEM-GO) -votou

Não

-· -· -· -·

Não

Dr. Frederico (PATRIOTA-MG) -votou

Sim

Dr. Jaziel (PL-CE) -votou

Sim

Dr. Leonardo (SOLIDARIEDADE-MT) -votou

Não

Dr. Luiz Ovando (PSL-MS) -votou

Sim

Dr.Luiz Antonio Jr (PP-RJ) -votou

Sim

Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE-AC) -votou

Sim

Dra.Soraya Manato (PSL-ES) -votou

Sim

Dulce Miranda (MDB-TO) -votou

Sim

Edilazio Junior (PSD-MA) -votou

Sim

Edio Lopes (PL-RR)
EdmilsonRodrigues (PSOL-PA)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Edna Henrique (PSDB-PB) -votou

Sim

Eduardo Barbosa (PSDB-MG) -votou

Não

Eduardo Bismarck (PDT-CE) -votou

Não

Eduardo Braide (PODE-MA) -votou

-· -· -· -·

Não

Eduardo Costa (PTB-PA) -votou

Sim

Eduardo Cury (PSDB-SP) -votou

Sim

Eduardo da Fonte {PP-PE) -votou

Sim

EduardoBolsonaro (PSL-SP) -votou

Efraim Filho (DEM-PB)
Elcione Barbalho (MDB-PA) -votou

-· -· -· -·

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim

Eli Borges (SOLIDARIEDADE-TO)
Eli Corrêa Filho (DEM-SP) -votou

Não

Elias Vaz (PSB-GO) -votou

Não

Elmar Nascimento (DEM-BA)
Emanuel Pinheiro N (PTB-MT) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Emidinho Madeira (PSB-MG) -votou

Não

Enéias Reis (PSL-MG) -votou

Sim

Enio Varri (PT-PR) -votou

Não

Enrico Misasi (PV-SP) -votou

Sim

f
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Eros Biondini (P ~

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Não

-MG) -votou

Eucl~esPettersen (PSC-MG)
Evair de Melo (PP-ES) -votou

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim

Expedito Netto (PSD-RO) •\l!ltou

Não

Fábio Henrique (PDT-SE) -\l!ltou

Não

Fábio Mitidieri (PSD-SE) -\l!ltou

Sim

Fábio Ramalho (MDB-MG) -\l!ltou

Sim

Fabio Reis (MDB-SE)

-\IOIOU

-· -· -· -·

Não

Fabio Schiochet (PSL-SC)
Fábio Trad (PSD-MS) -\l!ltou

Não

Fausto Pinato (PP-SP) -\l!ltou

Sim

Felício Laterça (PSL-RJ) -\l!ltou

Felipe Carreras (PSB-PE) -\l!llou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Felipe Rigoni (PSB-ES) -votou

Sim
Não
Não

FelipeFrancischini (PSL-PR)
Félix Mendonça Jr (PDT-BA)
FernandaMelchionna (PSOL-RS) -\l!ltou
Fernando Coelho (DEM-PE) -\l!llou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

FernandoMonteiro (PP-PE)
FernandoRodolfo (PL-PE) -votou

Não

Filipe Barros (PSL-PR) -\l!ltou

Sim

Flávia Arruda (PL-DF) -votou

Flá\áa Morais (PDT-GO)
Fla\áano Melo (MDB-AC)

-· -· -· -·

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Flávio Nogueira (PDT-PI) -\l!ltou

Não

Rordelis (PSD-RJ) -\l!ltou

Sim

Francisco Jr. (PSD-00) -\l!ltou
Franco Cartafina (PP-MG) -\l!ltou

Fred Costa (PATRIOTA-MG)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Não

-· -· -· -·

Frei Anastacio (PT-PB) -votou

Não

Gelson Azevedo (PL-RJ) -votou

Sim

Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE-CE) -votou

Sim

General Girão (PSL-RN) -votou

Sim

General Peternelli (PSL-SP) -votou

Sim

Geninho Zuliani (DEM-SP)
Geovania de Sá (PSDB-SC)
Gervásio Maia (PSB-PB)
Giacobo (PL-PR)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Gil Cutrim (PDT-MA) -\l!ltou

Sim

Gilberto Abramo (REPUBLICANOS-MG)
GilbertoNasciment (PSC-SP) •\l!ltou
Gilson Marques (NOVO-SC) -votou
Giovani Cherini (PL-RS) -\l!ltou

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim

Giovani Feltes (MDB-RS) -votou

Sim

Glauber Braga (PSOL-RJJ -\l!ltou

Não
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DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Nãg

-· -· -· -·

PR)-votou

Não

Gonzaga Patriota (PSB-PE) -votou

Não

Greyce Elias (AVANTE-MG)
Guiga Peixoto (PSL-SP) -votou

-· -· -· -·

Guilherme Derrite (PP-SP) -votou

Sim
Sim

Guilherme Mussi (PP-SP)
Gurgel (PSL-RJ) -votou

Sim

Gustavo Fruet (PDT-PR) -votou

Não

Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) -votou

Sim

Gutemberg Reis (MDB-RJ)
Haroldo Cathedral (PSD-RR) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Heitor Freire (PSL-CE) -votou

Sim

Heitor Schuch (PSB-RS) -votou

Não

Helder Salomão (PT-ES) -votou
Hélio Costa (REPUBLICANOS-SC) -votou
Hélio Leite (DEM-PA) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não
Não

Helio Lopes (PSL-RJ) -votou

Sim

Henrique Fonta na (PT-RS) -votou

Não

Hercilio Diniz(MDB-MG)

-· -· -· -·

Herculano Passos (MDB-SP)
HermesParcianello (MDB-PR) -votou

-· -· -· -·

Sim

Hildo Rocha (MDB-MA)
Hiran Gonçalves (PP-RR) -votou

Sim

Hugo Leal (PSD-RJ) -votou

Sim

Hugo Moita (REPUBLICANOS-PB)
ldilvan Alencar (PDT-CE) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

lgor Kannário (DEM-BA) -votou

Não

lgor Timo (PODE-MG) -votou

Não

lracema Portella (PP-PI) -votou

Sim

lsnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) -votou
Israel Batista {PV-DF) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Não

Ivan Valente (PSOL-SP) -votou

Não

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) -votou

Não

Jaqueline Cassol (PP-RO) -votou

-· -· -· -·

Sim

Jefferson Campos (PSB-SP)
Jerônimo Goergen (PP-RS)
Jéssica Sales (MDB-AC) -votou

Sim

Jesus Sérgio {PDT-AC) -votou

Não

Jhc (PSB-AL)
Jhonatan de Jesus (REPUBLICANOS-RR) -votou

Sim

João C. Bacelar (PL-BA) -votou

Sim

João Campos (REPUBLICANOS-GO) -votou

Sim

João Daniel (PT-SE) -votou

Não

João H. Campos (PSB-PE) -votou

-· -· -· -·

Não

f
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João Maia (PL-RNl -votou

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Sim

-· -· -· -·

João Marcelo s.S ,B-MA) -votou

Sim

João Roma (REPUBLICANOS-BA)
Joaquim Passarinho (PSD-PA) -votou

Sim

Joenia Wapichana (REDE-RR) -votou

Não

Joice Hasselmann (PSL-SP)

-· -· -· -·

Jorge Braz (REPUBLICANOS-RJ) -votou

Sim

Jorge Goetten (PL-SC) -votou

Sim

Jorge Solla (PT-BA) -votou

Não

José Airton (PT-CE) -votou

Não

José G.Jimarães (PT-CE) -votou
Jose Mario Schrein (DEM-00) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

José Medeiros (PODE-Mn -votou

Sim

José Nelto (PODE-00) -votou

Sim

José Nunes (PSD-BA) -votou

Sim

José Priante (MDB-PA)

-· -· -· -·

José Ricardo (PT-AM) -votou

Não

José Rocha (PL-BA) -votou

Sim

Joseildo Ramos (PT-BA) -votou

Não

JosimarMaranhãozi (PL-MA)
Juarez Costa {MDB-Mn -votou

Não

Julian Lemos (PSL-PB) -votou

Sim

Júlio Cesar (PSD-PI) -votou

Sim

Julio Cesar Ribeir (REPUBLICANOS-DF) -votou

Sim

Júlio Delgado (PSB-MG) -votou

Não

Juninho do Pneu (DEM-RJ) -votou

Sim

Junio Amaral (PSL-MG) -votou
Júnior Ferrari (PSD-PA) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim

Junior Lourenço (PL-MA) -votou

Sim

Júnior Mano (PL-CE) -votou

Sim

Juscelino Filho (DEM-MA)
Kim Kataguiri (DEM-SP) -votou

Sim

Laercio Oliveira {PP-SE) -votou

Sim

Lafayette Andrada (REPUBLICANOS-MG) -votou

Sim

Lauriete (PSC-ES) -votou

Não

Leandre (PV-PR) -votou

Não

Leda Sadala (AVANTE-AP) -votou

Não

Leo de Brito (PT-AC) -votou

Não

Léo Moraes (PODE-RO) -votou

Não

Léo Motta (PSL-MG) -votou

Sim

Leonardo Monteiro (PT-MG) -votou

Não

Leônidas Cristino (PDT-CE) -votou

-· -· -· -·

Não

Leur Lomanto Jr. (DEM-BA) -votou

Não

Lídice da Mata (PSB-BA) -votou

Não

Lincoln Portela {PL-MG) -votou

Sim

Liziane Bayer (PSB-RS) -votou

Não

f
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Sim

Lourival Gomes @-•RJ) -votou

Sim

Lucas Gonzalez (NOVO-MG) -\IOtou

Sim

-· -· -· -·

Lucas Redecker (PSDB-RS) -\IOtou

Não

Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) -\IOtou

Sim

Luciano Bivar (PSL-PE)
Luciano Ducci {PSB-PR)
Lucio Mosquini {MDB-RO)
Luis Miranda (DEM-DF) -\IOtou
Luis Tibé (AVANTE-I\/IG)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·

Luisa Canziani {PTB-PR) -\IOtou

Sim

Luiz Carlos {PSDB-AP) -\IOtou

Não

Luiz Carlos Motta (PL-SP) -\IOtou
Luiz Lima (PSL-RJ) -\IOtou
Luiz Nishimori {PL-PR)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim

-· -· -· -·

Luiz P. O.Bragança (PSL-SP) •\IOtou

Sim

Luiza Erundina (PSOL-SP) •\IOtou

Não

LuizAntônioCorrêa (PL-RJ) -\IOtou

.. -· -· -·

Luizão Goulart (REPUBLICANOS-PR) -\IOtou
Luizianne Lins (PT-CE) -\IOtou

Sim
Não

-· -· -· -·

Não

Magda Mofatto (PL-GO) •\IOtou

Sim

Major Fabiana (PSL-RJ) -\IOtou

Sim

Mara Rocha (PSDB-AC) -votou

Não

Marcel van Haltem (NOVO-RS) -\IOtou
Marcelo Aro (PP-MG)

-· -· -· -·

Sim

-· -· -· -·

Marcelo Brum (PSL-RS) -\IOtou

Sim

Marcelo Calero (CIDADANIA-RJ) -votou

Não

Marcelo Freixo (PSOL-RJ) -\IOtou

Não

Marcelo Moraes (PTB-RS) -\IOtou
Marcelo Nilo (PSB-BA) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Não

Marcelo Ramos (PL-AM) -\IOtou

Sim

Mareio Alvino (PL-SP) -votou

Sim

Márcio Biolchi (MDB-RS) -\IOtou

Sim

Márcio Jerry{PCdoB-MA)
Márcio Labre (PSL-RJ) -votou

Sim

Márcio Marinho {REPUBLICANOS-BA)
Marco Bertaiolli (PSD-SP) -votou

Não

Marcon (PT-RS) -\IOtou

Não

Marcos A. Sampaio (MDB-PI) -\IOtou

Sim

Marcos Pereira (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Margarete Coelho {PP-PI)
MargaridaSalomão (PT-MG) -votou
Maria do Rosário (PT-RS) -votou
Maria Rosas (REPUBLICANOS-SP) -votou
Mariana Carvalho (PSDB-RO) -votou
Marília Arraes (PT-PE) -\IOtou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Sim
Não
Não

f
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DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Sim
-· -· -· -·

Não

MárioNegromonte Jr (PP-BA) -votou

Sim

Marlon Santos (PDT-RS) -votou

Sim

Marreca Filho (PATRIOTA-MA)

-· -· -· -·

Marx Beltrão (PSD-AL) -votou
Maurício Dziedrick (PTB-RS) -votou

Não

-· -· -· -·

Sim

Mauro Benevides P (PDT-CE) -votou

Não

Mauro Lopes (MDB-MG) -votou

Sim

Mauro Nazif (PSB-RO) -votou

Não

Merlong Solano (PT-PI) -votou

Não

Miguel Lombardi (PL-SP) -votou

-· -· -· -·

Milton Vieira (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não
Sim

Misael Varella (PSD-MG)
Moses Rodrigues (MDB-CE)
Natália Bonavides (PT-RN) -votou

-· -· -· -·

Não

Nelson Barbudo (PSL-MT) -votou

Sim

Nereu Crispim (PSL-RS) -votou

Sim

Neri Geller (PP-MT) -votou

Sim

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)
Nicoletti (PSL-RR) -votou

-· -· -· -·

Sim

Nilson Pinto (PSDB-PA) -votou

Não

Nilson Stainsack (PP-SC) -votou

Sim

Nilto Tatto (PT-SP) -votou

Não

Nivaldo Albuquerq (PTB-AL)
Norma Ayub (DEM-ES) -votou

Odair Cunha (PT-MG) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Olival Marques (DEM-PA) -votou

Não

Orlando Silva (PCdoB-SP) -votou

Não

Osires Damaso (PSC-TO) -votou

Sim

OsmarTerra (MDB-RS)

-· -· -· -·

Ossesio Silva (REPUBLICANOS-PE) -votou

Sim

otoni de Paula (PSC-RJ) -votou

Sim

Otto Alencar (PSD-BA) -votou

Não

Padre João (PT-MG) -votou

Pastor Eurico (PATRIOTA-PE) -votou
Pastor Gil (PL-MA) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Sim
Sim

Pastor lsidório (AVANTE-BA) -votou

Sim

Patrus Ananias (PT-MG) -votou

Não

Paula Belmonte (CIDADANIA-DF) -votou

Sim

Paulão (PT-AL) -votou

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·

Paulo Azi (DEM-BA) -votou

Não

Paulo Bengtson (PTB-PA) -votou

Sim

Paulo Freire Costa (PL-SP) -votou

Sim

Paulo Ganime (NOVO-RJ) -votou

Sim

f

Sexta-feira 11 863

864
Sexta-feira 11
Pa, do G ,edes (PT-MG) -\OÍOI I
Paulo Magalhãe~

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Não

D-BA) -votou

Paulo Martins (PSC-PR) -votou

Paulo Pereira (SOLIDARIEDADE-SP)

Sim

-· -· -· -·

Sim

-· -· -· -·

Paulo Pimenta (PT-RS) -votou

Não

Paulo Ramos (PDT-RJ) -votou

Não

Paulo Teixeira (PT-SP) -votou

Não

Pedro A Bezerra (PTB-CE) -votou

Não

Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) -votou

-· -· -· -·

Pedro Lucas Fernan (PTB-MA) -votou

Não
Sim

Pedro Lupion (DEM-PR)
Pedro Paulo (DEM-RJ) -votou
Pedro Uczai (PT-SC) -votou
Pedro Westphalen (PP-RS) -votou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Perpétua Almeida (PCdoB-AC) -votou

Não
Sim
Não

Pinheirinho (PP-MG)
Policial Sastre (PL-SP) -votou

Sim

Pompeo de Mattos (PDT-RS) -votou

Não

Pr Marco Feliciano (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Prof Marcivania (PCdoB-AP) -miou

Não

Prof' Dorinha (DEM-TO) -votou

Não

Prof' Rosa Neide (PT-MT) -votou

Não

Professor Alcides (PP-00) -votou

Professor Joziel (PSL-RJ)
Professora Dayane (PSL-BA) -votou

-· -· -· -·

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim

Rafael Motta (PSB-RN) -votou

Não

Raimundo Costa (PL-BA) -votou

Sim

Raul Henry (MDB-PE) -mtou
Reginaldo Lopes (PT-MG) -votou
Rejane Dias (PT-PI) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Não
Não

Renata Abreu (PODE-SP) -votou

Não

Renato Queiroz (MDB-RR) -votou

Sim

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) -mtou

Ricardo Barros (PP-PR)

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·

Ricardo Guidi (PSD-SC) -votou

Sim

Ricardo lzar (PP-SP) -votou

Sim

Ricardo Silva (PSB-SP) -votou

Não

Ricardo Teobaldo (PODE-PE)
Robério Monteiro (PDT-CE) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Roberto Alves (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Roberto de Lucena (PODE-SP) -votou

Sim

Rodrigo Agostinho (PSB-SP) -votou

Não

Rodrigo Coelho (PSB-SC) -votou

Rodrigo de Castro (PSDB-MG) -mtou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Não

Rodrigo Maia (DEM-RJ)
R011ério Correia (PT-MGl -votou

Não

f
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SiR1

-· -· -· -·

-BA) -votou

Sim

Ronaldo Martins (REPUBLICANOS-CE) -votou

Sim

Rosana Valle (PSB-SP) -votou

Sim

Rosangela Gomes (REPUBLICANOS-R.J) -votou

Sim

Rose Modesto (PSDB-MS) -votou

Não

Rubens Bueno (CIDADANIA-PR) -votou

Não

Rubens Otoni (PT-GO) -votou

Não

Rubens Pereira Jr. (PCdoB-MA)
Rui Falcão (PT-SP) -votou
Ruy Carneiro (PSDB-PB) -votou
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não
Não

Samuel Moreira (PSDB-SP) -votou

Não

Sanderson (PSL-RS) -votou

Sim

Santini (PTB-RS) -votou
Sargento Fahur (PSD-PR) -votou
Schiavinato (PP-PR) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim
Sim

Sebastião Oliwira (AVANTE-PE)
Sérgio Brito (PSD-BA)
Sergio Souza (MDB-PR) -votou

-· -· -· -·

Sergio Toledo (PL-AL) -votou
Sergio Vidigal (PDT-ES) -votou

Sim
Sim

-· -· -· -·

Não

Sewrino Pessoa (REPUBLICANOS-AL)
Shéridan (PSDB-RR)
Sidney Leite (PSD-AM)
Silas Câmara (REPUBLICANOS-AM) -votou

-· -· -· -·

Sim

SiMa Cristina (PDT-RO) -votou

Não

SiMo Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) -votou

Sim

Soraya Santos (PL-R.J) -votou

Presidente

SóstenesCavalcante (DEM-R.J) -votou
Stefano Aguiar (PSD-MG) -votou

Sim

-· -· -· -·

Sim

Stephanes Junior (PSD-PR) -votou

Sim

SubtenenteGonzaga (PDT-MG) -votou

Não

Tabata Amaral (PDT-SP) -votou

Não

Tadeu Filippelli (MDB-DF) -votou

-· -· -· -·

Sim

Tadeu Alencar (PSB-PE) -votou

Não

Talíria Petrone (PSOL-R.1) -votou

Não

Ted Conti (PSB-ES) -votou

Não

Tereza Nelma (PSDB-AL) -votou

Não

Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE-TO)
Tiago Mitraud (NOVO-MG) -votou
Tiririca (PL-SP) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Não

Tito (AVANTE-BA) -votou

Sim

ToninhoWandscheer (PROS-PR) -votou

Sim

Túlio Gadêlha (PDT-PE) -votou

-· -· -· -·

Não

f
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Não

-· -· -· -·

f

S-CE)

Valdevan Noventa (PL-SE) -votou

Sim

Valmir Assunção (PT-BA) -votou

Não

Vander Loubet (PT-MS) -votou

Não

Vanderlei Macris (PSDB-SP) -votou

-· -· -· -·

Vavá Martins (REPUBLICANOS-PA) -votou

Não
Sim

'krmelho (PSD-PR)
Vicentinho (PT-SP) -votou

Não

Vicentinho Júnior (PL-TO) -votou

Sim

Vilson da Fetaemg (PSB-MG) -votou

Não

Vinicius Carvalho (REPUBLICANOS-SP) -votou

Sim

Vinicius Farah (MDB-RJ) -votou

Sim

Vinicius Gurgel (PL-AP)
Vinicius Poit (NOVO-SP) -votou
Vitor Hugo (PSL-00) -votou

Sim

-· -· -· -·

Sim

Vitor Lippi (PSDB-SP) -votou

Não

Waldenor Pereira (PT-BA) -votou

Não

Walter Alves (MDB-RN) -votou

Sim

Weliton Prado (PROS-MG) -votou

Não

Wellington (PL-PB)
Wilson Santiago (PTB-PB)
WladimirGarotinho (PSD-RJ)

Não

Zé Carlos (PT-MA) -votou

Não

Zé Neto (PT-BA) -votou

Não

Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG) -votou
Zé Vitor (PL-MG)
Zeca Dirceu (PT-PR) -votou

l

-· -· -· -·

Wolney Queiroz (PDT-PE) -votou

-· -· -· -·

Sim

-· -· -· -·
Não
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Votação Nominal e Simbólica
PLEN -Plenário
Reunião: Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual)
Data/Local: 10/12/2020 - Plenário da Câmara dos Deputados

PL 4372/2020 - Destaque 5

Votação iniciada em:10/12/2020 23:12:31 - Votação encerrada em:10/12/2020 23:16:47

Quórum votação

378

1 Sim

11

J

[

Não

365

J

I Abstenção

O

J

1 Obstrução

o

J

1 Voto do Presidente

1

J

1 Total de votantes

378

PT

Não

PSL

Não

PL

Não

PP

Não

MDB

Não

PSD

Não

REPUBLICANOS

Não

PSDB

Não

PSB

Não

PDT

Não

DEM

Não

SOLIDARIEDADE

Não

PTB

Não

PODE

Liberado

PSOL

Não

PROS

Sim

PSC
PCdoB

Não

CIDADANIA

Não

NOVO

Não

J
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PATRIOTA

PV

Sim

REDE

Não

Maioria

Não

Minoria
Oposição

Não

Governo
Orientação das Lideranças

Votos
PLEN

Ordenado por: l llbme v

( 513 vagas)

1

PLEN (513vagas)
Titular
Abílio Santana (PL-BA) -votou

Não

Abou Anni (PSL-SP)
Acácio Favacho (PROS-AP) -votou

Sim

Adolfo Viana (PSDB-BA)
Adriana Ventura (NOVO-SP) -votou

Não

Adriano do Baldy (PP-GO) -votou

Não

Aécio News (PSDB-MG)
Afonso Rorence (PT-BA) -votou

Não

Afonso Hamm (PP-RS)
Afonso Moita {PDT-RS) -votou

Não

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)
Airton Faleiro {PT-PA) -votou

Não

AJ Albuquerque (PP-CE)
Alan Rick (DEM-AC) -votou

Não

Alceu Moreira {MDB-RS) -votou

Não

Alcides Rodrigues (PATRIOTA-GO) -votou

Não

Alê Silva {PSL-MG) -votou

Não

Alencar S. Braga {PT-SP) -votou

Não

Alessandro Molon (PSB-RJ)
Alex Manante (CIDADANIA-SP)
Alex Santana {PDT-BA) -votou

Não

Alexandre Frota (PSDB-SP) -votou

Não

Alexandre Leite {DEM-SP) -votou

Não

Alexandre Padilha (PT-SP) -votou

Não

AlexandreSerfiotis {PSD-RJ) -votou

Não

Alexis Fonteyne {NOVO-SP) -votou

Não

Dezembro
de 2020
Alice Portugal (PCdoB-BA) -votou
Aliei Machado (PSB-PR) -votou
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Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Aline Gurgel (REPUBLICANOS-AP)
Aline Sleutjes (PSL-PR) -votou

Não

Altineu Côrtes (PL-RJ) -votou

Não

Aluísio Mendes (PSC-MA) -votou

-· -· -· -·

Não

Amaro Neto (REPUBLICANOS-ES) -votou

Não

André Abdon (PP-AP) -votou

Não

André de Paula (PSD-PE) -votou

Não

André Ferreira (PSC-PE)
André Figueiredo (PDT-CE)
André Fufuca (PP-MA)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

André Janones (AVANTE-MG) -votou

Não

Angela Amin (PP-SC) -votou

Não

Antonio Brito (PSD-BA) -votou

Não

Arlindo Chinaglia (PT-SP) -votou

-· -· -· -·

Não

Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) -votou

Não

Aroldo Martins (REPUBLICANOS-PR) -votou

Não

Mhur Lira (PP-AL)
Arthur O. Maia (DEM-BA) -votou

Não

Átila Lins (PP-M1)
Átila Lira (PP-PI) -votou

Não

Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE-PE) -votou

Não

Áurea Carolina (PSOL-MG) -votou

Não

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) -votou

Não

Bacelar (PODE-BA) -votou

Não

Baleia Rossi (MDB-SP)

-· -· -· -·

Benedita da Silva (PT-RJ) -votou

Não

Benes Leocãdio (REPUBLICANOS-RN) -votou

Não

Belo Faro (PT-PA) -votou

Não

Belo Pereira (PSDB-MS)
Belo Rosado (PP-RN)
Bia Cavassa (PSDB-MS) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Bia Kicis (PSL-DF)
Bibo Nunes (PSL-RS) -votou

Não

Bilac Pinto (DEM-MG) -votou

Não

Bira do Pindaré (PSB-MA) -votou

Não

Boca Aberta (PROS-PR)
Bohn Gass (PT-RS) -votou

Não

Basco Costa (PL-SE)
Basco Saraiva (SOLIDARIEDAIDE-M1)
Bozzella (PSL-SP) -votou

-· -· -· -·

Não

Bruna Furlan (PSDB-SP) -votou

Não

Cacã Leão (PP-BA) -votou

Não

Camilo Capiberibe (PSB-AP)
Cap. Alberto Neto (REPUBLICANOS-AM) -votou

Não
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Não

Capitão Augusto (PL-SP) -votou
Capitão Wagner (PROS-CE) -votou

Não

-· -· -· -·

Carla Dickson (PROS-RN) -votou

Sim
Sim

Carla Zam belli (PSL-SP)
Carlos Bezerra (MDB-MT)
Carlos Chiodini (MDB-SC) -votou
Carlos Gaguim (DEM-TO) -votou
Carlos Gomes (REPUBLICANOS-RS) -votou
Carlos Jordy (PSL-RJ) -votou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não
Não

Carlos Sampaio (PSDB-SP) -votou

Não

Carlos Veras (PT-PE) -votou

Não

Carlos Zarattini (PT-SP) -votou

Carmen Zanotto (CIDADANIA-SC)
Caroline de Toni (PSL-SC) -votou

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Cássio Andrade (PSB-PA)
Célio Moura (PT-TO) -votou
Célio Silveira (PSDB-00) -votou

Não

-· -· -· -·

Célio Studart (PV-CE) -votou

Celso Maldaner (MDB-SC)

Não
Não

-· -· -· -·

Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP)
Celso Sabino (PSDB-PA)
Cezinha Madureira (PSD-SP) -votou

Charles Fernandes (PSD-BA)
Charlles Evangelis (PSL-MG) -votou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Chico D'Angelo (PDT-RJ) -votou

Não

Chiquinho Brazão (AVANTE-RJ) -votou

Não

Chris Tonietto (PSL-RJ)
Christiane Yared (PL-PR) -votou
Christino Aureo (PP-RJ) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Clarissa Garotinho (PROS-RJ) -votou

Não
Não
Sim

Claudio Cajado (PP-BA)
Cleber Verde (REPUBLICANOS-MA) -votou

Não

Coronel Armando (PSL-SC) -votou

Não

Coronel Tadeu (PSL-SP) -votou

Não

CoronelChrisóstom (PSL-RO)
Cristiano vale (PL-PA)
Da Vitória (CIDADANIA-ES) -votou
Dagoberto Nogueira (PDT-MS) -votou
Damião Feliciano (PDT-PB) -votou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Daniel Almeida (PCdoB-BA) -votou

Não

Daniel Coelho (CIDADANIA-PE) -votou

Não

Daniel Freitas (PSL-SC) -votou
Daniel Silveira (PSL-RJ)
Daniel Trzeciak (PSDB-RS) -votou
Daniela Waguinho (MDB-RJ) -votou

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Dezembro de 2020
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-· -· -· -·
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Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Danrlei (PSD-RS) -\IOtou

Não

David Miranda (PSOL-RJ) -votou

Não

David Soares {DEM-SP) -\IOtou

-· -· -· -·

DelAntônioFurtado (PSL-RJ) -\IOtou
Deleg. Éder Mauro (PSD-PA) •\IOtou

Não
Não

-· -· -· -·

Delegado Marcelo {PSL-MG) -\IOlou

Não
Não

Delegado Pablo (PSL-M1)
Delegado Waldir (PSL-GO) -\IOtou

Não

Denis Bezerra (PSB-CE) -\IOtou

Não

Diego Andrade (PSD-MG)

-· -· -· -·

Diego Garcia (PODE-PR) -\IOtou

Não

Dimas Fabiano (PP-MG) -\IOtou

Não

Domingos Sávio (PSDB-MG)
Dr Zacharias Calil (DEM-00) -\IOtou

-· -· -· -·

Não

Dr. Frederico (PATRIOTA-MG) -votou

Não

Dr. Jaziel (PL-CE) -votou

Não

Dr. Leonardo (SOLIDARIEDADE-MT) -votou

Não

Dr. Luiz Ovando (PSL-MS)
Dr.Luiz Antonio Jr (PP-RJ) -\IOlou

Não

Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE-AC) -votou

Não

Dra.Soraya Manato (PSL-ES) -\IOtou

Não

Dulce Miranda (MDB-TO) -\IOtou

Não

Edilazio Junior (PSD-MA) -\IOtou

Não

Edio Lopes (PL-RR)
EdmilsonRodrigues (PSOL-PA)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Edna Henrique (PSDB-PB) -\IOIOU

Não

Eduardo Barbosa (PSDB-MG) -\IOtou

Não

Eduardo Bismarck (PDT-CE) -\IOtou

Não

Eduardo Braide (PODE-MA) -\IOtou

-· -· -· -·

Não

Eduardo Costa (PTB-PA) -votou

Não

Eduardo Cury (PSDB-SP) -\IOtou

Não

Eduardo da Fonte {PP-PE) -\IOtou

Não

EduardoBolsonaro (PSL-SP) -\IOtou
Efraim Filho (DEM-PB)
Elcione Barbalho (MDB-PA) -votou

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Eli Borges (SOLIDARIEDADE-TO)
Eli Corrêa Filho (DEM-SP) -\IOtou

Não

Elias Vaz (PSB-GO) -votou

Não

Elmar Nascimento (DEM-BA)
Emanuel Pinheiro N (PTB-MT)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Ernidinho Madeira (PSB-MG) -\IOtou

Não

Enéias Reis (PSL-MG) -\IOtou

Não

Enio Varri (PT-PR) -\IOtou

Não

Enrico Misasi (PV-SP) -\IOtou

Sim
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Não

Eros Biondini (PROS-MG) -\Olou

Eucl~esPettersen (PSC-MG)
Evair de Melo (PP-ES) -\Olou

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Expedito Netto (PSD-RO) •\Olou

Não

Fábio Henrique (PDT-SE) •\Olou

Não

Fábio Mitidieri (PSD-SE) -\Otou

Não

Fábio Ramalho (MDB-MG) -\Otou

Não

Fabio Reis (MDB-SE) -\OIOU

-· -· -· -·

Não

Fabio Schiochet (PSL-SC) -\Olou

Não

Fábio Trad (PSD-MS) -\Otou

Não

Fausto Pinato (PP-SP) -\OIOU

Não

Felício Laterça (PSL-RJ) -\Olou

Felipe Carreras (PSB-PE)

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·

Felipe Rigoni (PSB-ES) -\Olou

Não

FelipeFrancischini (PSL-PR) -\Olou

Não

Félix Mendonça Jr (PDT-BA)
FernandaMelchionna (PSOL-RS) -\Olou

Fernando Coelho (DEM-PE)

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·

FernandoMonteiro (PP-PE) -\Olou

Não

FernandoRodolfo (PL-PE) -\Otou

Não

Filipe Barros (PSL-PR) -\Olou

Não

Flávia Arruda (PL-DF) -\Olou
Flávia Morais (PDT-00) -\Otou
Flaviano Melo (MDB-AC) -\Otou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não
Não

Flávio Nogueira (PDT-PI) -\Otou

Não

Rordelis (PSD-RJ) -\Olou

Não

Francisco Jr. (PSD-00) -\Olou

Franco Cartafina (PP-MG)
Fred Costa (PATRIOTA-MG) -\Otou

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Frei Anastacio (PT-PB) •\Olou

Não

Gelson Azevedo (PL-RJ) -\Otou

Não

Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE-CE) -\Olou

Não

General Girão (PSL-RN) -\Otou

Não

General Peternelli (PSL-SP) -\Otou

Não

Geninho Zuliani (DEM-SP) -\OIOU

Não

Geovania de Sá (PSDB-SC) -\Olou

Não

Gervásio Maia (PSB-PB)
Giacobo (PL-PR)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Gil Cutrim (PDT-MA) -\Otou

Não

Gilberto Abramo (REPUBLICANOS-MG)
GilbertoNasciment (PSC-SP) •\Otou
Gilson Marques (NOVO-SC) -\Olou
Giovani Cherini (PL-RS) -\Olou

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Giovani Feltes (MDB-RS) -\OIOU

Não

Glauber Braga (PSOL-RJJ •\Olou

Não

Dezembro de 2020

Dezembro
de 2020
GlaLl&liR da íe>kLI& {lõ'SC GOJ

-· -· -· -·
>QloLI
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Nãg

-· -· -· -·

Gleisi Hoffmann (PT-PR) -votou

Não

Gonzaga Patriota (PSB-PE) -\/Otou

Não

Greyce Elias (AVANTE-MG)
Guiga Peixoto (PSL-SP) -votou

-· -· -· -·

Não

Guilherme Derrite (PP-SP)
Guilherme Mussi (PP-SP)
Gurgel (PSL-RJ)
Gustavo Fruet (PDT-PR) -votou

Não

Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) -\/Otou

Não

Gutemberg Reis (MDB-RJ)
Haroldo Cathedral (PSD-RR) -\/Otou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Heitor Freire (PSL-CE) -\/Otou

Não

Heitor Schuch (PSB-RS) -votou

Não

Helder Salomão (PT-ES) -\/Otou
Hélio Costa (REPUBLICANOS-SC) -votou
Hélio Leite (DEM-PA)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

-· -· -· -·

Helio Lopes (PSL-RJ) -\/OtoU

Não

Henrique Fontana (PT-RS)
Hercilio Diniz(MDB-MG)

-· -· -· -·

Herculano Passos (MDB-SP)
HermesParcianello (MDB-PR)

-· -· -· -·

Hildo Rocha (MDB-MA)
Hiran Gonçalves (PP-RR) -votou

Não

Hugo Leal (PSD-RJ)
Hugo Moita (REPUBLICANOS-PB)
ldilvan Alencar (PDT-CE) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

lgor Kannário (DEM-BA) -votou

Não

lgor Timo (PODE-MG) -votou

Sim

lracema Portella (PP-PI)
lsnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) -\/Otou
Israel Batista (PV-DF) -\/Otou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Ivan Valente (PSOL-SP) -votou

Não

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) -votou

Não

Jaqueline Cassol (PP-RO) -votou

-· -· -· -·

Jefferson Campos (PSB-SP) -\/Otou

Não
Não

Jerônimo Goergen (PP-RS)
Jéssica Sales (MDB-AC) -\/Otou

Não

Jesus Sérgio (PDT-AC) -votou

Não

Jhc (PSB-AL)
Jhonatan de Jesus (REPUBLICANOS-RR)
João C. Bacelar (PL-BA)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

João Campos (REPUBLICANOS-GO) -\/Otou

Não

João Daniel (PT-SE)
João H. Campos (PSB-PE) -\/Otou

-· -· -· -·

Não

Sexta-feira 11 873
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Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

João Roma (REPUBLICANOS-BA)
Joaquim Passarinho (PSD-PA) -1AJtou

Não

Joenia Wapichana (REDE-RR) -1AJtou

Não

Joice Hasselmann (PSL-SP)

-· -· -· -·

Jorge Braz (REPUBLICANOS-RJ) -1AJtou

Não

Jorge Goetten (PL-SC) -IAJtou

Não

Jorge Solla (PT-BA) -votou

Não

José Airton (PT-CE) -votou

Não

José G.Jimarães (PT-CE) -votou
Jose Mario Schrein (DEM-00) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

José Medeiros (PODE-Mn -IAJtou

Não

José Nelto (PODE-00) -votou

Não

José Nunes (PSD-BA) -IAJtou

Não

José Priante (MDB-PA) -IAJtou

-· -· -· -·

Não

José Ricardo (PT-AM) -IAJtou

Não

José Rocha (PL-BA) -IAJtou

Não

Joseildo Ramos (PT-BA) -IAJtou

Não

JosimarMaranhãozi (PL-MA)
Juarez Costa (MDB-Mn -votou

Não

Julian Lemos (PSL-PB) -votou

Não

Júlio Cesar (PSD-PI)
Julio Cesar Ribeir (REPUBLICANOS-DF) -IAJtou

Não

Júlio Delgado (PSB-MG) -votou

Não

Juninho do Pneu (DEM-RJ) -IAJtou

Não

Junio Amaral (PSL-MG) -IAJtou
Júnior Ferrari (PSD-PA) -IAJtou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Junior Lourenço (PL-MA)
Júnior Mano (PL-CE) -votou

Não

Juscelino Filho (DEM-MA)
Kim Kataguiri (DEM-SP)
Laercio Oliveira (PP-SE) -IAJtou

Não

Lafayette Andrada (REPUBLICANOS-MG) -votou

Não

Lauriete (PSC-ES) -IAJtou

Não

Leandre (PV-PR) -votou

Não

Leda Sadala (AVANTE-AP) -IAJtou

Não

Leo de Brito (PT-AC) -IAJtou

Não

Léo Moraes (PODE-RO) -1AJtou

Não

Léo Motta (PSL-MG) -IAJtou

Não

Leonardo Monteiro (PT-MG) -1AJtou

Não

Leônidas Cristino (PDT-CE) -votou

-· -· -· -·

Não

Leur Lomanto Jr. (DEM-BA)
Lídice da Mata (PSB-BA) -votou

Não

Lincoln Portela (PL-MG) -votou

Não

Liziane Bayer (PSB-RS) -IAJtou

Não

Dezembro de 2020

Dezembro
de 2020
Loester Trutjs (PSL-MS) -l,<l)oLI
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Não

Lourival Gomes (PSL-RJ) -\IOtou
Lucas Gonzalez (NOVO-MG) -\IOlou

Não

-· -· -· -·

Não

Lucas Redecker (PSDB-RS) -\IOtou

Não

Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) -\IOlou

Não

Luciano Bivar (PSL-PE)
Luciano Ducci (PSB-PR)
Lucio Mosquini (MDB-RO)
Luis Miranda (DEM-DF)
Luis Tibé (AVANTE-MG)

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Luisa Canziani (PTB-PR)
Luiz Carlos (PSDB-AP)
Luiz Carlos Motta {PL-SP) •\IOlou
Luiz Lima (PSL-RJ) -\IOIOU
Luiz Nishimori (PL-PR)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

-· -· -· -·

Luiz P. O.Bragança (PSL-SP) •\IOtou

Não

Luiza Erundina (PSOL-SP) -votou

Não

LuizAntônioCorrêa {PL-RJ) -votou

.. -· -· -·

Luizão Goulart (REPUBLICANOS-PR) -\IOtou
Luizianne Lins (PT-CE) -\IOtou

Não
Não

-· -· -· -·

Não

Magda Mofatto (PL-GO) •\IOtou

Não

Major Fabiana (PSL-RJ) -\IOtou

Não

Mara Rocha (PSDB-AC) -\IOlou

Não

Marcel van Haltem (NOVO-RS) -\IOtou
Marcelo Aro (PP-MG)

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·

Marcelo Brum (PSL-RS) -\IOtou

Não

Marcelo Calero (CIDADANIA-RJ) -\IOtou

Não

Marcelo Freixo (PSOL-RJ) -votou

Não

Marcelo Moraes (PTB-RS) -votou
Marcelo Nilo (PSB-BA) -\IOtou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Marcelo Ramos (PL-AM) -votou

Não

Mareio Alvino (PL-SP) -\IOtou

Não

Márcio Biolchi (MDB-RS)
Márcio Jerry(PCdoB-MA)
Márcio Labre (PSL-RJ) -\IOtou

Não

Márcio Marinho (REPUBLICANOS-BA)
Marco Bertaiolli (PSD-SP) -\IOtou

Não

Marcon (PT-RS) -\IOtou

Não

Marcos A. Sampaio (MDB-PI) -\IOlou

Não

Marcos Pereira (REPUBLICANOS-SP) -\IOtou

Não

Margarete Coelho (PP-PI) -\IOtou

Não

MargaridaSalom ão (PT-MG)
Maria do Rosário (PT-RS) -\IOtou
Maria Rosas (REPUBLICANOS-SP) -\IOlou
Mariana Carvalho (PSDB-RO) -\IOtou
Marília Arraes (PT-PE) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não
Não
Não
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Mário Heringer (PDT-MG) -votou
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Não
-· -· -· -·

Não

MárioNegromonte Jr (PP-BA) -votou

Não

Marlon Santos (PDT-RS) -votou

Não

Marreca Filho (PATRIOTA-MA)

-· -· -· -·

Marx Beltrão (PSD-AL) -votou
Maurício Dziedrick (PTB-RS) -votou

Não

-· -· -· -·

Não

Mauro Benevides P (PDT-CE) -votou

Não

Mauro Lopes (MDB-MG) -votou

Não

Mauro Nazif (PSB-RO) -votou

Não

Merlong Solano (PT-PI) -votou

Não

Miguel Lombardi (PL-SP) -votou

-· -· -· -·

Milton Vieira (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não
Não

Misael Varella (PSD-MG)
Moses Rodrigues (MDB-CE)

Natália Bonavides (PT-RN) -votou

-· -· -· -·

Não

Nelson Barbudo (PSL-MT)

Nereu Crispim (PSL-RS) -votou

Não

Neri Geller (PP-MT) -votou

Não

Newton Cardoso Jr (MDB-MG) -votou

Não

Nicoletli (PSL-RR) -votou

-· -· -· -·

Não

Nilson Pinto (PSDB-PA) -votou

Não

Nilson Stainsack (PP-SC) -votou

Não

Nilto Tatto (PT-SP) -votou

Não

Nivaldo Albuquerq (PTB-AL)

Norma Ayub (DEM-ES) -votou
Odair Cunha (PT-MG) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Olival Marques (DEM-PA) -votou

Não

Orlando Silva (PCdoB-SP) -votou

Não

Osires Damaso (PSC-TO) -votou

Não

OsmarTerra (MDB-RS)

-· -· -· -·

Ossesio Silva (REPUBLICANOS-PE) -votou

Não

otoni de Paula (PSC-RJ)

Otto Alencar (PSD-BA) -votou
Padre João (PT-MG) -votou
Pastor Eurico (PATRIOTA-PE)
Pastor Gil (PL-MA)

Não

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Pastor lsidório (AVANTE-BA) -votou

Não

Patrus Ananias (PT-MG)

Paula Belmonte (CIDADANIA-DF) -votou
Paulão (PT-AL) -votou
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Paulo Azi (DEM-BA) -votou

Não

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·
Não

Paulo Bengtson (PTB-PA)

Paulo Freire Costa (PL-SP) -votou

Não

Paulo Ganime (NOVO-RJ) -votou

Não

Dezembro de 2020
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Não

Paulo Magalhães (PSD-BA)
Paulo Martins (PSC-PR)
Paulo Pereira (SOLIDARIEDADE-SP)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Paulo Pimenta (PT-RS) -\IOtou

Não

Paulo Ramos (PDT-RJ) -\IOtou

Não

Paulo Teixeira (PT-SP)
Pedro A Bezerra (PTB-CE) -\IOtou
Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) -\IOtou

Não

-· -· -· -·

Não

Pedro Lucas Fernan (PTB-MA)
Pedro Lupion (DEM-PR) -\IOtou

Não

Pedro Paulo (DEM-RJ) -\IOtou

Não

Pedro Uczai (PT-SC) -\IOtou
Pedro Westphalen (PP-RS) -\IOtou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Perpétua Almeida (PCdoB-AC) -\IOtou

Não
Não
Não

Pinheirinho (PP-MG)
Policial Sastre (PL-SP) -\IOtou

Não

Pompeo de Mattos (PDT-RS) -\IOtou

Não

Pr Marco Feliciano {REPUBLICANOS-SP) -\IOtou

Não

Prof Marcivania (PCdoB-AP) -\IOtou

Não

Prof' Dorinha (DEM-TO) -\IOtou

Não

Prof' Rosa Neide (PT-MT) -\IOtou

Não

Professor Alcides (PP-00) -votou
Professor Joziel (PSL-RJ) -votou
Professora Dayane (PSL-BA) -\IOtou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não
Não

Rafael Moita (PSB-RN)
Raimundo Costa (PL-BA) -\IOtou
Raul Henry (MDB-PE) -\IOtou
Reginaldo Lopes (PT-MG) -\IOtou
Rejane Dias (PT-PI) -votou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Renata Abreu (PODE-SP) -\IOtou

Não
Não
Não
Não

Renato Queiroz(MDB-RR)
Renildo Calheiros (PCdoB-PE) -\IOtou
Ricardo Barros (PP-PR) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Ricardo Guidi (PSD-SC) -votou

Não
Não
Não

Ricardo lzar (PP-SP)
Ricardo Silva (PSB-SP) -votou
Ricardo Teobaldo (PODE-PE) -votou
Robério Monteiro (PDT-CE) -\IOtou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Não

Roberto Alves (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Roberto de Lucena (PODE-SP) -votou

Sim

Rodrigo Agostinho (PSB-SP) -\IOtou

Não

Rodrigo Coelho (PSB-SC) -\IOtou
Rodrigo de Castro (PSDB-MG) -\IOtou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Rodrigo Maia (DEM-RJ)
R011ério Correia (PT-MGl -\IOtou

Não
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Não

-· -· -· -·

Ronaldo Carletto (PP-BA) -\IOIOU

Não

Ronaldo Martins (REPUBLICANOS-CE)
Rosana \kllle (PSB-SP)
Rosangela Gomes (REPUBLICANOS-RJ)

-· -· -· -·

Rose Modesto (PSDB-MS) -votou

Não

Rubens Bueno (CIDADANIA-PR) -\IOlou

Não

Rubens Otoni (PT-GO) -\IOtou

Não

Rubens Pereira Jr. (PCdoB-MA)
Rui Falcão (PT-SP) -\IOtou
Ruy Carneiro (PSDB-PB) -\IOtou
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não
Não

Samuel Moreira (PSDB-SP) -\IOtou

Não

Sanderson (PSL-RS) -votou

Não

Santini (PTB-RS) -\IOtou
Sargento Fahur (PSD-PR) -votou
Schiavinato (PP-PR) -\IOtou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não
Não

Sebastião Oliveira (AVANTE-PE)
Sérgio Brito (PSD-BA)
Sergio Souza (MDB-PR) -\IOtou

-· -· -· -·

Sergio Toledo (PL-AL) -\IOtou
Sergio Vidigal (PDT-ES) -\IOtou

Não
Não

-· -· -· -·

Não

Severino Pessoa (REPUBLICANOS-AL)
Shéridan (PSDB-RR)
Sidney Leite (PSD-AM)
Silas Câmara (REPUBLICANOS-AM)

-· -· -· -·

SiMa Cristina (PDT-RO) -\IOtou

Não

SiMo Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) -votou

Não

Soraya Santos (PL-RJ) -\IOtou

Presidente

SóstenesCavalcante (DEM-RJ) -\IOtou
Stefano Aguiar (PSD-MG) -\IOtou
Stephanes Junior (PSD-PR)

Não

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·

SubtenenteGonzaga (PDT-MG) -votou

Não

Tabata Amaral (PDT-SP) -\IOtou

Não

Tadeu Filippelli (MDB-DF) -votou

-· -· -· -·

Não

Tadeu Alencar (PSB-PE) -\IOtou

Não

Talíria Petrone (PSOL-RJ) -votou

Não

Ted Conti (PSB-ES) -votou

Não

Tereza Nelma (PSDB-AL) -\IOtou

Não

Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE-TO) -votou

Não

Tiago Mitraud (NOVO-MG) -\IOtou
Tiririca (PL-SP) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Tito (AVANTE-BA) -votou

Não
Não
Não

ToninhoWandscheer (PROS-PR)
Túlío Gadêlha (PDT-PE) -\IOtou

-· -· -· -·

Não

Dezembro de 2020
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de 2020
Uldurico Junior (PROS-BAl -votou
\l.3idon Olil.eira (PROS-CE)
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Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Valdevan Noventa (PL-SE) -votou

Não

Valmir Assunção (PT-BA) -votou

Não

Vander Loubet (PT-MS) -votou

Não

Vanderlei Macris (PSDB-SP) -votou

-· -· -· -·

Vavá Martins (REPUBLICANOS-PA) -votou

Não
Não

'krmelho (PSD-PR)
Vicentinho (PT-SP) -votou

Não

Vicentinho Júnior (PL-TO) -votou

Não

Vilson da Fetaemg (PSB-MG) -votou

Não

Vinicius Carvalho (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Vinicius Farah (MDB-RJ) -votou

Não

Vinicius Gurgel (PL-AP)
Vinicius Poit (NOVO-SP) -votou
Vitor Hugo (PSL-00) -votou

Não

-· -· -· -·

Não

Vitor Lippi (PSDB-SP) -votou

Não

Waldenor Pereira (PT-BA) -votou

Não

Walter Alves (MDB-RN)
Weliton Prado (PROS-MG) -votou

Não

Wellington (PL-PB)
Wilson Santiago (PTB-PB)
WladimirGarotinho (PSD-RJ)

Não

Zé Carlos (PT-MA) -votou

Não

Zé Neto (PT-BA) -votou

Não

Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG) -votou
Zé Vitor (PL-MG)
Zeca Dirceu (PT-PR) -votou

l

-· -· -· -·

Wolney Queiroz (PDT-PE) -votou

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·
Não

Sexta-feira 11 879

880 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

Votação Nominal e Simbólica
PLEN -Plenário
Reunião: Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual)
Data/Local: 10/12/2020 - Plenário da Câmara dos Deputados

PL 4372/2020 - Destaque 1

Votação iniciada em:10/12/2020 23:42:14 - Votação encerrada em:10/12/2020 23:58:46

Quórum votação

404

1 Sim

205

J

[

Não

198

J

I Abstenção

O

J

1 Obstrução

o

J

1 Voto do Presidente

1

J

1 Total de votantes

404

PT

Sim

PSL

Não

PL

Não

PP

Não

MDB

Não

PSD

Não

REPUBLICANOS

Liberado

PSDB

Sim

PSB

Sim

PDT

Sim

DEM

Sim

SOLIDARIEDADE

Não

PTB

Não

PODE

Sim

PSOL

Sim

PROS
PSC
PCdoB

Sim

CIDADANIA

Sim

NOVO

Não

J
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PATRIOTA

PV

Sim

REDE

Sim

Maioria
Minoria

Sim

Oposição

Sim

Governo

Não
Orientação das Lideranças

Votos
PLEN

Ordenado por: l llbme

( 513 vagas)

v 1

PLEN (513vagas)
Titular
Abílio Santana (PL-BA) -votou

Não

Abou Anni (PSL-SP) -votou

Não

Acácio Favacho (PROS-AP) -votou

Não

Adolfo Viana (PSDB-BA)
Adriana Ventura (NOVO-SP) -votou

Não

Adriano do Baldy (PP-GO) -votou

Não

Aécio News (PSDB-MG)
Afonso Rorence (PT-BA) -votou

Sim

Afonso Hamm (PP-RS)
Afonso Moita {PDT-RS) -votou

Sim

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)
Airton Faleiro {PT-PA) -votou

Sim

AJ Albuquerque (PP-CE) -votou

Não

Alan Rick (DEM-AC) -votou

Sim

Alceu Moreira {MDB-RS) -votou

Não

Alcides Rodrigues (PATRIOTA-GO) -votou

Não

Alê Silva {PSL-MG) -votou

Não

Alencar S. Braga {PT-SP) -votou

Sim

Alessandro Molon (PSB-RJ)
Alex Manante (CIDADANIA-SP)
Alex Santana {PDT-BA) -votou

Não

Alexandre Frota (PSDB-SP) -votou

Sim

Alexandre Leite {DEM-SP) -votou

Sim

Alexandre Padilha (PT-SP) -votou

Sim

AlexandreSerfiotis {PSD-RJ) -votou

Sim

Alexis Fonteyne {NOVO-SP) -votou

Não

882
Sexta-feira 11
Alice Portugal (PCdoB-BA) -votou
Aliei Machado (@

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Sim

-· -· -· -·

PR) -votou

Sim

Aline G.Jrgel (REPUBLICANOS-AP) -votou

Sim

Aline Sleutjes (PSL-PR) -votou

Não

Altineu Côrtes (PL-RJ) -votou

Não

Aluísio Mendes (PSC-MA) -votou

-· -· -· -·

Não

Amaro Neto (REPUBLICANOS-ES) -votou

Sim

André Abdon (PP-AP) -votou

Não

André de Paula (PSD-PE) -votou

Não

André Ferreira (PSC-PE) -votou

Não

André Figueiredo (PDT-CE)
André Fufuca (PP-MA) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

André Janones (AVANTE-MG) -votou

Sim

Angela Amin (PP-SC) -votou

Não

Antonio Brito (PSD-BA)
Arlindo Chinaglia (PT-SP) -votou

-· -· -· -·

Sim

Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) -votou

Sim

Aroldo Martins (REPUBLICANOS-PR) -votou

Sim

Mhur Lira (PP-AL)
Arthur O. Maia (DEM-BA) -votou

Sim

Átila Lins (PP-M1)
Átila Lira (PP-PI) -votou

Não

Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE-PE) -votou

Não

Áurea Carolina (PSOL-MG) -votou

Sim

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) -votou

Não

Bacelar (PODE-BA) -votou

Sim

Baleia Rossi (MDB-SP)

-· -· -· -·

Benedita da Silva (PT-RJ) -votou

Sim

Benes Leocãdio (REPUBLICANOS-RN) -votou

Sim

Belo Faro (PT-PA) -votou

Sim

Belo Pereira (PSDB-MS) -votou

Sim

Belo Rosado (PP-RN)
Bia Cavassa (PSDB-MS) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim

Bia Kicis (PSL-DF) -votou

Não

Bibo Nunes (PSL-RS) -votou

Não

Bilac Pinto (DEM-MG) -votou

Sim

Bira do Pindaré (PSB-MA) -votou

Sim

Boca Aberta (PROS-PR)
Bohn Gass (PT-RS) -votou

Sim

Bosco Costa (PL-SE) -votou

Não

Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE-M1)
Bozzella (PSL-SP) -votou
Bruna Furlan (PSDB-SP) -votou

-· -· -· -·

Não
Sim

Cacá Leão (PP-BA)
Camilo Capiberibe (PSB-AP) -votou

Sim

Cap. Alberto Neto (REPUBLICANOS-AM) -votou

Não

f

Dezembro de 2020

Dezembro
de 2020
Cap Fábjo Abreu (PL-PI) ·),O)OU

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Sim

Capitão Augustc@.-sP) -votou

Não

Capitão Wagner (PROS-CE) -'-".>!ou

Sim

-· -· -· -·

Carla Dickson (PROS-RN) -wtou

Não

Carla Zam belli (PSL-SP)
Carlos Bezerra (MDB-Mn -votou

Sim

Carlos Chiodini (MDB-SC) -votou

Não

Carlos Gaguim (DEM-TO) -votou
Carlos Gomes (REPUBLICANOS-RS) -votou
Carlos Jordy (PSL-RJ) -wtou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não
Não

Carlos Sampaio (PSDB-SP) -votou

Sim

Carlos Veras (PT-PE) -wtou

Sim

Carlos Zarattini (PT-SP) -votou
Carmen Zanotto (CIDADANIA-SC) -votou
Caroline de Toni (PSL-SC) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim
Não

Cássio Andrade (PSB-PA)
Célio Moura (PT-TO) -votou
Célio Silveira (PSDB-00) -votou

Sim

-· -· -· -·

Sim

Célio Studart (PV-CE) -votou

Sim

Celso Maldaner (MDB-SC) -votou

Não

Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Celso Sabino (PSDB-PA)
Cezinha Madureira (PSD-SP) -votou
Charles Fernandes (PSD-BA)
Charlles Evangelis (PSL-MG) -wtou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Chico D'Angelo (PDT-RJ) -votou

Sim

Chiquinho Brazão (AVANTE-RJ) -votou

Não

Chris Tonietto (PSL-RJ)
Christiane Yared (PL-PR) -votou
Christino Aureo (PP-RJ) -wtou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Clarissa Garotinho (PROS-RJ) -votou

Sim

Claudio Cajado (PP-BA) -votou

Não

Cleber Verde (REPUBLICANOS-MA) -votou

Não

Coronel Armando (PSL-SC) -votou

Não

Coronel Tadeu (PSL-SP) -votou

Não

CoronelChrisóstom (PSL-RO) -wtou

Não

Cristiano vale (PL-PA)
Da Vitória (CIDADANIA-ES) -votou
Dagoberto Nogueira (PDT-MS) -votou
Damião Feliciano (PDT-PB) -votou

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim

Daniel Almeida (PCdoB-BA) -votou

Sim

Daniel Coelho (CIDADANIA-PE) -votou

Sim

Daniel Freitas (PSL-SC) -votou
Daniel Silveira (PSL-RJ)
Daniel Trzeciak (PSDB-RS) -votou
Daniela Waguinho (MDB-RJ) -wtou

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim

f
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□anilo Cabral (PSR-PE) -'ltPtrn,
Danilo Forte (PS@; E)

-· -· -· -·

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Sim

-· -· -· -·

f

-· -· -· -·

Danrlei (PSD-RS) -\IOtou

Não

David Miranda (PSOL-RJ)
David Soares (DEM-SP) -\IOtou

-· -· -· -·

DelAntônioFurtado (PSL-RJ) -\IOIOU
Deleg. Éder Mauro (PSD-PA) •\IOlou

Sim
Não

-· -· -· -·

Delegado Marcelo (PSL-MG) -\IOtou

Não
Não

Delegado Pablo (PSL-M1)
Delegado Waldir (PSL-00) -\IOtou

Não

Denis Bezerra (PSB-CE) -\IOtou

Sim

Diego Andrade (PSD-MG)

-· -· -· -·

Diego Garcia (PODE-PR) -\IOtou

Não

Dimas Fabiano (PP-MG) -\IOtou

Não

Domingos Sávio (PSDB-MG) -\IOtou

Sim

Dr Zacharias Calil (DEM-00) -\IO!ou

-· -· -· -·

Não

Dr. Frederico (PATRIOTA-MG) -\IOtou

Não

Dr. Jaziel (PL-CE) -votou

Não

Dr. Leonardo (SOLIDARIEDADE-MT) -votou

Sim

Dr. Luiz Ovando (PSL-MS)
Dr.Luiz Antonio Jr (PP-RJ) -\IOtou

Não

Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE-AC) -votou

Não

Dra.Soraya Manato (PSL-ES) -votou

Não

Dulce Miranda (MDB-TO) -votou

Não

Edilazio Junior (PSD-MA)
Edio Lopes (PL-RR)
EdmilsonRodrigues (PSOL-PA)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Edna Henrique (PSDB-PB) -\IOtou

Sim

Eduardo Barbosa (PSDB-MG) -\IO!ou

Sim

Eduardo Bismarck (PDT-CE) -votou

Sim

Eduardo Braide (PODE-MA) -\IOtou

-· -· -· -·

Sim

Eduardo Costa (PTB-PA) -\IOtou

Não

Eduardo Cury (PSDB-SP) -\IOtou

Sim

Eduardo da Fonte (PP-PE)
EduardoBolsonaro (PSL-SP) -\IOtou
Efraim Filho (DEM-PB)
Elcione Barbalho (MDB-PA) -votou

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Eli Borges (SOLIDARIEDADE-TO)
Eli Corrêa Filho (DEM-SP) -\IOtou

Sim

Elias Vaz (PSB-00) -votou

Sim

Elmar Nascimento (DEM-BA)
Emanuel Pinheiro N (PTB-MT)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Emidinho Madeira (PSB-MG)
Enéias Reis (PSL-MG) -\IOIOU

Não

Enio Varri (PT-PR) -\IO!ou

Sim

Enrico Misasi (PV-SP) -\IOIOU

Sim

Dezembro de 2020

Dezembro
de 2020
Ftika l<okay (PI-DE) •\OlOI 1
Eros Biondini (P ~

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Sim

-MG) -votou

EuclydesPettersen (PSC-MG) -votou
Evair de Melo (PP-ES) -votou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Não

Expedito Netto (PSD-RO) •\l!llou

Sim

Fábio Henrique (PDT-SE) -\l!ltou

Sim

Fábio Mitidieri (PSD-SE)
Fábio Ramalho (MDB-MG)
Fabio Reis (MDB-SE) -\IOIOU

-· -· -· -·

Sim

Fabio Schiochet (PSL-SC) -\l!ltou

Não

Fábio Trad (PSD-MS) -\l!ltou

Sim

Fausto Pinato (PP-SP) -\l!ltou

Não

Felício Laterça (PSL-RJ) -\l!ltou

Felipe Carreras (PSB-PE)

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·

Felipe Rigoni (PSB-ES) -\l!ltou

Sim

FelipeFrancischini (PSL-PR) -\l!ltou

Não

Félix Mendonça Jr (PDT-BA)
FernandaMelchionna (PSOL-RS) -\l!ltou

Fernando Coelho (DEM-PE)

-· -· -· -·

Sim

-· -· -· -·

FernandoMonteiro (PP-PE) -\l!ltou

Não

FernandoRodolfo (PL-PE) -\<llou

Sim

Filipe Barros (PSL-PR) -\l!ltou

Não

Flávia Arruda (PL-DF) -\<llou
Flávia Morais (PDT-00) -\<llou
Flaviano Melo (MDB-AC) -\l!llou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Sim
Não

Flávio Nogueira (PDT-PI) -\l!ltou

Não

Flordelis (PSD-RJ) -\l!llou

Não

Francisco Jr. (PSD-GO)
Franco Cartafina (PP-MG)
Fred Costa (PATRIOTA-MG)

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Frei Anastacio (PT-PB) •\<llou

Sim

Gelson Azevedo (PL-RJ) -votou

Não

Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE-CE) -\<ltou

Não

General Girão (PSL-RN) -\<llou

Não

General Peternelli (PSL-SP) -\<lloU

Não

Geninho Zuliani (DEM-SP)
Geovania de Sá (PSDB-SC) -\l!ltou

Gervásio Maia (PSB-PB)
Giacobo (PL-PR) -\l!llou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Gil Cutrim (PDT-MA) -\l!llou

Não
Não

Gilberto Abramo (REPUBLICANOS-MG)
GilbertoNasciment (PSC-SP) •\l!llou
Gilson Marques (NOVO-SC) -\<ltou
Giovani Cherini (PL-RS) -\l!ltou

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Giovani Feltes (MDB-RS) -\<ltou

Não

Glauber Braga (PSOL-RJJ •\l!llou

Sim

f
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-· -· -· -·
>QloLI

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

-· -· -· -·

PR)-votou

Si"'
Sim

Gonzaga Patriota (PSB-PE) -votou

Sim

Greyce Elias (AVANTE-MG)
Guiga Peixoto (PSL-SP) -votou

-· -· -· -·

Não

Guilherme Derrite (PP-SP) -votou

Não

Guilherme Mussi (PP-SP) -votou

Não

Gurgel (PSL-RJ) -votou

Não

Gustavo Fruet (PDT-PR) -votou

Sim

Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) -votou

Não

Gutemberg Reis (MDB-RJ) -votou
Haroldo Cathedral (PSD-RR) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Heitor Freire (PSL-CE) -votou

Não

Heitor Schuch (PSB-RS) -votou

Sim

Helder Salomão (PT-ES) -votou
Hélio Costa (REPUBLICANOS-SC) -votou
Hélio Leite (DEM-PA) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Helio Lopes (PSL-RJ) -votou

Sim
Sim
Não
Não

Henrique Fontana (PT-RS)
Hercilio Diniz(MDB-MG)

-· -· -· -·

Herculano Passos (MDB-SP) -votou
HermesParcianello (MDB-PR) -votou

Não

-· -· -· -·

Não

Hildo Rocha (MDB-MA)
Hiran Gonçalves (PP-RR) -votou

Não

Hugo Leal (PSD-RJ)
Hugo Motta (REPUBLICANOS-PB) -votou
ldilvan Alencar (PDT-CE) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim

lgor Kannário (DEM-BA) -votou

Sim

lgor Timo (PODE-MG) -votou

Sim

lracema Portella (PP-PI)
lsnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) -votou
Israel Batista (PV-DF) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Sim

Ivan Valente (PSOL-SP) -votou

Sim

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) -votou

Sim

Jaqueline Cassol (PP-RO) -votou

-· -· -· -·

Jefferson Campos (PSB-SP) -votou

Não
Não

Jerônimo Goergen (PP-RS)
Jéssica Sales (MDB-AC) -votou

Não

Jesus Sérgio (PDT-AC) -votou

Sim

Jhc (PSB-AL)
Jhonatan de Jesus (REPUBLICANOS-RR) -votou

Não

João C. Bacelar (PL-BA) -votou

Não

João Campos (REPUBLICANOS-GO) -votou

Não

João Daniel (PT-SE) -votou

Sim

João H. Campos (PSB-PE) -votou

-· -· -· -·

Sim

f

Dezembro de 2020

Dezembro
de 2020
João Maia (PL-RN) -IAJIOU

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Não

-· -· -· -·

João Marcelo s.S ,B-MA) -votou

Não

João Roma (REPUBLICANOS-BA) -IAJ!ou

Sim

Joaquim Passarinho (PSD-PA) -1AJtou

Não

Joenia Wapichana (REDE-RR) -IAJ!ou

Sim

Joice Hasselmann (PSL-SP)

-· -· -· -·

Jorge Braz (REPUBLICANOS-RJ) -1AJtou

Não

Jorge Goetten (PL-SC) -IAJ!ou

Não

Jorge Solla (PT-BA)
José Airton (PT-CE)
José G.Jimarães (PT-CE) -IAJtou
Jose Mario Schrein (DEM-00) -IAJ!ou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim

José Medeiros (PODE-Mn -IAJ!ou

Sim

José Nelto (PODE-00) -IAJIOU

Sim

José Nunes (PSD-BA)
José Priante (MDB-PA)

-· -· -· -·

José Ricardo (PT-AM) -IAJIOU

Sim

José Rocha (PL-BA)
Joseildo Ramos (PT-BA)
JosimarMaranhãozi (PL-MA)
Juarez Costa (MDB-Mn -IAJtou

Sim

Julian Lemos (PSL-PB)
Júlio Cesar (PSD-PI)
Julio Cesar Ribeir (REPUBLICANOS-DF) -IAJ!ou

Sim

Júlio Delgado (PSB-MG) -1AJtou

Sim

Juninho do Pneu (DEM-RJ) -IAJ!ou

Sim

Junio Amaral (PSL-MG) -IAJIOU
Júnior Ferrari (PSD-PA) -IAJtou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Junior Lourenço (PL-MA)
Júnior Mano (PL-CE) -IAJIOU

Não

Juscelino Filho (DEM-MA)
Kim Kataguiri (DEM-SP) -IAJtou
Laercio Oliveira (PP-SE) -IAJlou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Lafa~tte Andrada (REPUBLICANOS-MG)
Lauriete (PSC-ES) -IAJ!ou

Sim

Leandre (PV-PR) -IAJ!ou

Sim

Leda Sadala (AVANTE-AP) -IAJtou

Sim

Leo de Brito (PT-AC) -IAJIOU

Sim

Léo Moraes (PODE-RO) -1AJtou

Sim

Léo Motta (PSL-MG) ·IAJ!ou

Não

Leonardo Monteiro (PT-MG) -1AJtou

Sim

Leônidas Cristino (PDT-CE) -IAJtou

-· -· -· -·

Sim

Leur Lomanto Jr. (DEM-BA) -IAJ!ou

Não

Lídice da Mata (PSB-BA) -IAJtou

Sim

Lincoln Portela (PL-MG) -IAJtou

Não

Liziane Bayer (PSB-RS) -IAJIOU

Sim

f
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Loester Trutjs (PSL-MS) -',<l)oLI

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Não

Lourival Gomes @-•RJ) -votou

Não

Lucas Gonzalez (NOVO-MG) -\IOtou

Não

-· -· -· -·

Lucas Redecker (PSDB-RS) -\IOtou

Não

Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) -\IOtou

Não

Luciano Bivar (PSL-PE)
Luciano Ducci {PSB-PR)
Lucio Mosquini {MDB-RO)
Luis Miranda (DEM-DF) -\IOtou
Luis Tibé (AVANTE-MG)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim

-· -· -· -·

Luisa Canziani {PTB-PR)
Luiz Carlos {PSDB-AP)
Luiz Carlos Motta (PL-SP) -\IOtou
Luiz Lima (PSL-RJ) -\IOtou
Luiz Nishimori {PL-PR)

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

-· -· -· -·

Luiz P. O.Bragança (PSL-SP) •\IOtou

Não

Luiza Erundina (PSOL-SP) •\IOtou

Sim

LuizAntônioCorrêa (PL-RJ) -\IOtou

.. -· -· -·

Luizão Goulart (REPUBLICANOS-PR) -\IOtou
Luizianne Lins (PT-CE) -\IOtou

Não
Sim

-· -· -· -·

Sim

Magda Mofatto (PL-GO) •\IOtou

Não

Major Fabiana (PSL-RJ) -\IOtou

Não

Mara Rocha (PSDB-AC) -votou

Sim

Marcel van Haltem (NOVO-RS) -\IOtou
Marcelo Aro (PP-MG)

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·

Marcelo Brum (PSL-RS) -\IOtou

Não

Marcelo Calero (CIDADANIA-RJ) -votou

Sim

Marcelo Freixo (PSOL-RJ) -\IOtou

Sim

Marcelo Moraes {PTB-RS)
Marcelo Nilo (PSB-BA) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim

Marcelo Ramos (PL-AM) -\IOtou

Não

Mareio Alvino (PL-SP) -votou

Não

Márcio Biolchi (MDB-RS) -\IOtou

Não

Márcio Jerry (PCdoB-MA) -\IOtou

Sim

Márcio Labre (PSL-RJ) -votou

Não

Márcio Marinho {REPUBLICANOS-BA) -votou

Não

Marco Bertaiolli (PSD-SP) -votou

Não

Marcon (PT-RS) -\IOtou

Sim

Marcos A. Sampaio {MDB-PI) -\IOtou
Marcos Pereira {REPUBLICANOS-SP)

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·

Margarete Coelho (PP-PI)
MargaridaSalom ão (PT-MG)
Maria do Rosário {PT-RS) -votou
Maria Rosas (REPUBLICANOS-SP) -votou
Mariana Carvalho (PSDB-RO) -votou
Marília Arraes (PT-PE) -\IOtou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim
Sim
Sim

f
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Marina 5antM (SOi IPARIF□A□F-Pl)-M?to11
Mário Heringer (t§}-MG) -votou

DIÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Não
-· -· -· -·

Sim

MárioNegromonte Jr (PP-BA) -votou

Não

Marlon Santos (PDT-RS) -votou

Não

Marreca Filho (PATRIOTA-MA) -votou

-· -· -· -·

Sim

Marx Beltrão (PSD-AL) -votou

Maurício Dziedrick (PTB-RS) -votou

Sim

-· -· -· -·

Não

Mauro Benevides P (PDT-CE) -votou

Sim

Mauro Lopes (MDB-MG) -votou

Não

Mauro Nazif (PSB-RO) -votou

Sim

Merlong Solano (PT-PI) -votou

Sim

Miguel Lombardi (PL-SP)

-· -· -· -·

Milton Vieira (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Misael Varella (PSD-MG)
Moses Rodrigues (MDB-CE)

Natália Bonavides (PT-RN) -votou

-· -· -· -·

Sim

Nelson Barbudo (PSL-MT)

Nereu Crispim (PSL-RS) -votou

Não

Neri Geller (PP-MT) -votou

Não

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Nicoletti (PSL-RR) -votou

-· -· -· -·

Não

Nilson Pinto (PSDB-PA) -votou

Sim

Nilson Stainsack (PP-SC) -votou

Não

Nilto Tatto (PT-SP) -votou

Sim

Nivaldo Albuquerq (PTB-AL) -votou

Não

Norma Ayub (DEM-ES) -votou
Odair Cunha (PT-MG) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim

Olival Marques (DEM-PA) -votou

Sim

Orlando Silva (PCdoB-SP) -votou

Sim

Osires Damaso (PSC-TO) -votou

Não

OsmarTerra (MDB-RS)

-· -· -· -·

Ossesio Silva (REPUBLICANOS-PE) -votou

Sim

otoni de Paula (PSC-RJ) -votou

Não

Otto Alencar (PSD-BA) -votou

Não

Padre João (PT-MG) -votou
Pastor Eurico (PATRIOTA-PE) -votou
Pastor Gil (PL-MA) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Não
Sim
Sim

Pastor lsidório (AVANTE-BA) -votou
Patrus Ananias (PT-MG)

Paula Belmonte (CIDADANIA-DF) -votou
Paulão (PT-AL) -votou
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) -votou

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim

Paulo Azi (DEM-BA) -votou

Não

Paulo Bengtson (PTB-PA) -votou

Sim

Paulo Freire Costa (PL-SP) -votou

Não

Paulo Ganime (NOVO-RJ) -votou

Não
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Sim

D-BA) -votou

Paulo Martins (PSC-PR) -votou
Paulo Pereira (SOLIDARIEDADE-SP) -votou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

Paulo Pimenta (PT-RS) -votou

Sim

Paulo Ramos (PDT-RJ) -votou

Sim

Paulo Teixeira (PT-SP) -votou

Sim

Pedro A Bezerra (PTB-CE) -votou

Sim

Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) -votou

-· -· -· -·

Sim

Pedro Lucas Fernan (PTB-MA) -votou

Não

Pedro Lupion {DEM-PR) -votou

Não

Pedro Paulo (DEM-RJ) -votou

Sim

Pedro Uczai (PT-SC) -votou
Pedro Westphalen (PP-RS) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Perpétua Almeida (PCdoB-AC) -votou

Sim
Não
Sim

Pinheirinho (PP-MG)
Policial Sastre (PL-SP) -votou

Não

Pompeo de Mattos (PDT-RS) -votou

Sim

Pr Marco Feliciano (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Prof Marcivania (PCdoB-AP) -miou

Sim

Prof' Dorinha (DEM-TO) -votou

Sim

Prof' Rosa Neide (PT-MT) -votou

Sim

Professor Alcides (PP-GO)
Professor Joziel (PSL-RJ) -votou
Professora Dayane (PSL-BA) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Sim

Rafael Moita (PSB-RN)
Raimundo Costa (PL-BA) -votou
Raul Henry {MDB-PE) -mtou
Reginaldo Lopes (PT-MG) -votou
Rejane Dias (PT-PI) -votou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Sim
Sim

Renata Abreu (PODE-SP) -votou

Sim

Renato Queiroz (MDB-RR) -votou

Não

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) -mtou

Ricardo Barros (PP-PR)

-· -· -· -·

Sim

-· -· -· -·

Ricardo Guidi (PSD-SC) -votou

Não

Ricardo lzar (PP-SP)
Ricardo Silva (PSB-SP) -votou
Ricardo Teobaldo {PODE-PE) -votou
Robério Monteiro (PDT-CE) -votou

Sim

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim

Roberto Alves (REPUBLICANOS-SP) -votou

Não

Roberto de Lucena (PODE-SP) -votou

Sim

Rodrigo Agostinho (PSB-SP) -votou

Sim

Rodrigo Coelho (PSB-SC) -votou

Rodrigo de Castro {PSDB-MG) -mtou

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não

Sim

Rodrigo Maia (DEM-RJ)
R011ério Correia (PT-MGl -votou

Sim
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Não

-· -· -· -·

-BA) -votou

Não

Ronaldo Martins (REPUBLICANOS-CE)
Rosana Valle (PSB-SP) -votou

Sim

Rosangela Gomes (REPUBLICANOS-R.J) -votou

Não

Rose Modesto (PSDB-MS) -votou

Sim

Rubens Bueno (CIDADANIA-PR) -votou

Sim

Rubens Otoni (PT-GO) -votou

Sim

Rubens Pereira Jr. (PCdoB-MA) -votou

Sim

Rui Falcão (PT-SP) -votou
Ruy Carneiro (PSDB-PB) -votou
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Sim
Sim
Sim

Samuel Moreira (PSDB-SP) -votou

Sim

Sanderson (PSL-RS) -votou

Não

Santini (PTB-RS) -votou
Sargento Fahur (PSD-PR) -votou
Schiavinato (PP-PR) -votou

-· -· -· -·
-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não
Não

Sebastião Oliveira (AVANTE-PE)
Sérgio Brito (PSD-BA)
Sergio Souza (MDB-PR) -votou

-· -· -· -·

Sergio Toledo (PL-AL) -votou
Sergio Vidigal (PDT-ES) -votou

Não
Não

-· -· -· -·

Sim

Severino Pessoa (REPUBLICANOS-AL)
Shéridan (PSDB-RR)
Sidney Leite (PSD-AM) -votou
Silas Câmara (REPUBLICANOS-AM)

Não

-· -· -· -·

SiMa Cristina (PDT-RO) -votou

Sim

SiMo Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) -votou

Sim

Soraya Santos (PL-R.J) -votou

Presidente

SóstenesCavalcante (DEM-R.J) -votou
Stefano Aguiar (PSD-MG) -votou
Stephanes Junior (PSD-PR) -votou

Não

-· -· -· -·
-· -· -· -·

Não
Não

SubtenenteGonzaga (PDT-MG) -votou

Sim

Tabata Amaral (PDT-SP) -votou

Sim

Tadeu Filippelli (MDB-DF) -votou

-· -· -· -·

Não

Tadeu Alencar (PSB-PE) -votou

Sim

Talíria Petrone (PSOL-R.1) -votou

Sim

Ted Conti (PSB-ES) -votou

Sim

Tereza Nelma (PSDB-AL)
Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE-TO) -votou
Tiago Mitraud (NOVO-MG) -votou
Tiririca (PL-SP)

Não

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·

Tito (AVANTE-BA) -votou

Não

ToninhoWandscheer (PROS-PR) -votou

Não

Túlío Gadêlha (PDT-PE) -votou

-· -· -· -·

Sim
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Sim

-· -· -· -·

s-CE) -votou

Não

Valdevan Noventa (PL-SE) -votou

Sim

Valmir Assunção (PT-BA) -votou

Sim

\klnder Loubet (PT-MS)
Vanderlei Macris (PSDB-SP) -votou

-· -· -· -·

Sim

Vavá Martins (REPUBLICANOS-PA) -votou

Sim

Vermelho (PSD-PR) -votou

Não

Vicentinho (PT-SP) -votou

Sim

Vicentinho Júnior (PL-TO) -votou

Não

Vilson da Fetaemg (PSB-MG) -votou

Vinicius Carvalho (REPUBLICANOS-SP)

-· -· -· -·

Sim

-· -· -· -·

Vinicius Farah (MDB-RJ) -votou

Não

Vinicius Gurgel (PL-AP)
Vinicius Poit (NOVO-SP) -votou
Vitor Hugo (PSL-00) -votou

Não

-· -· -· -·

Não

Vitor Lippi (PSDB-SP) -votou

Sim

Waldenor Pereira (PT-BA) -votou

Sim

Walter Alves (MDB-RN)
Weliton Prado (PROS-MG) -votou

Sim

Wellington (PL-PB)
Wilson Santiago (PTB-PB)
WladimirGarotinho (PSD-RJ)

Sim

Zé Carlos (PT-MA) -votou

Sim

Zé Neto (PT-BA) -votou

Sim

Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG) -votou

Zé Vitor (PL-MG)
Zeca Dirceu (PT-PR) -votou

l

-· -· -· -·

Wolney Queiroz (PDT-PE) -votou

-· -· -· -·

Não

-· -· -· -·
Sim
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Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb), de que trata o
art. 212-A da Constituição Federal;
e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica instituído, no âmbito de cada Estado e
do Distrito Federal, um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb), de natureza contábil, nos termos do art.
212-A da Constituição Federal.
Parágrafo único. A instituição dos Fundos previstos
no caput deste artigo e a aplicação de seus recursos não
isentam os Estados, o Distrito Federal e os Municípios da
obrigatoriedade

da

aplicação

na

manutenção

e

no

desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212 da
Constituição Federal e no inciso VI do caput e parágrafo
único do art. 10 e no inciso V do caput do art. 11 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, de:
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I - pelo menos 5% (cinco por cento) do montante dos
impostos e transferências que compõem a cesta de recursos do
Fundeb, a que se referem os incisos I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII e IX do caput e o § 1º do art. 3º desta Lei, de
modo que os recursos previstos no art. 3º desta Lei somados
aos referidos neste inciso garantam a aplicação do mínimo de
25%

(vinte

e

cinco

por

cento)

desses

impostos

e

transferências em favor da manutenção e do desenvolvimento do
ensino;
II - pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos
demais impostos e transferências.
Art. 2º Os Fundos destinam-se à manutenção e ao
desenvolvimento da educação básica pública e à valorização
dos

profissionais

da

educação,

incluída

sua

condigna

remuneração, observado o disposto nesta Lei.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO FINANCEIRA
Seção I
Das Fontes de Receita dos Fundos
Art. 3º Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do
Distrito Federal, são compostos por 20% (vinte por cento) das
seguintes fontes de receita:
I - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) previsto no inciso I do
caput do art. 155 da Constituição Federal;
II - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes

*$231871$142648$*
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Interestadual

e

Intermunicipal

e

de

Comunicação

(ICMS)

previsto no inciso II do caput do art. 155 combinado com o
inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal;
III

-

Imposto

sobre

a

Propriedade

de

Veículos

Automotores (IPVA) previsto no inciso III do caput do art.
155 combinado com o inciso III do caput do art. 158 da
Constituição Federal;
IV - parcela do produto da arrecadação do imposto
que

a

União

eventualmente

instituir

no

exercício

da

competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do
art. 154 da Constituição Federal, prevista no inciso II do
caput do art. 157 da Constituição Federal;
V - parcela do produto da arrecadação do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), relativamente a
imóveis situados nos Municípios, prevista no inciso II do
caput do art. 158 da Constituição Federal;
VI - parcela do produto da arrecadação do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e do Imposto
sobre

Produtos

Participação

Industrializados

dos

Estados

e

(IPI)

do

devida

Distrito

ao

Fundo

Federal

de

(FPE),

prevista na alínea a do inciso I do caput do art. 159 da
Constituição Federal e na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional);
VII - parcela do produto da arrecadação do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e do IPI
devida

ao

Fundo

de

Participação

dos

Municípios

(FPM),

prevista na alínea b do inciso I do caput do art. 159 da
Constituição Federal e na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional);
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VIII - parcela do produto da arrecadação do IPI
devida aos Estados e ao Distrito Federal, prevista no inciso
II do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei
Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989;
IX - receitas da dívida ativa tributária relativa
aos impostos previstos neste artigo, bem como juros e multas
eventualmente incidentes.
§

1º

Inclui-se

ainda

na

base

de

cálculo

dos

recursos referidos nos incisos I a IX do caput deste artigo o
adicional na alíquota do ICMS de que trata o § 1º do art. 82
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2º Além dos recursos mencionados nos incisos I a
IX do caput e no § 1º deste artigo, os Fundos contarão com a
complementação

da

União,

nos

termos

da

Seção

II

deste

Capítulo.
Seção II
Da Complementação da União
Art.

4º

A

União

complementará

os

recursos

dos

Fundos a que se refere o art. 3º desta Lei, conforme disposto
nesta Lei.
§

1º

A

complementação

da

União

destina-se

exclusivamente a assegurar recursos financeiros aos Fundos,
aplicando-se o disposto no caput do art. 160 da Constituição
Federal.
§ 2º É vedada a utilização dos recursos oriundos da
arrecadação da contribuição social do salário-educação a que
se refere o § 5º do art. 212 da Constituição Federal na
complementação da União aos Fundos.

*$231871$142648$*
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§
(trinta

3º

por

A

União

cento)

do

poderá
valor

utilizar,

de

no

máximo,

complementação

ao

30%

Fundeb

previsto no caput deste artigo para cumprimento da aplicação
mínima

na

manutenção

e

no

desenvolvimento

do

ensino

estabelecida no art. 212 da Constituição Federal.
§ 4º O não cumprimento do disposto neste artigo
importará

em

crime

de

responsabilidade

da

autoridade

competente.
Art. 5º A complementação da União será equivalente
a, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total de
recursos a que se refere o art. 3º desta Lei, nas seguintes
modalidades:
I

-

complementação-VAAF:

10

(dez)

pontos

percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal,
sempre que o valor anual por aluno (VAAF), nos termos da
alínea a do inciso I do caput do art. 6º desta Lei não
alcançar o mínimo definido nacionalmente;
II

-

complementação-VAAT:

no

mínimo,

10,5

(dez

inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, em cada rede
pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre
que o valor anual total por aluno (VAAT), nos termos da
alínea a do inciso II do caput do art. 6º desta Lei não
alcançar o mínimo definido nacionalmente;
III

-

complementação-VAAR:

2,5

(dois

inteiros

e

cinco décimos) pontos percentuais nas redes públicas que,
cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem
evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e
de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades,

*$231871$142648$*
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nos

termos

do

sistema

nacional

de

avaliação

da

educação

básica, conforme disposto no art. 14 desta Lei.
Parágrafo

único.

A

complementação

da

União,

nas

modalidades especificadas, a ser distribuída em determinado
exercício

financeiro,

será

calculada

considerando-se

as

receitas totais dos Fundos do mesmo exercício.
CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
Seção I
Das Definições
Art.

6º

Para

os

fins

do

disposto

nesta

Lei,

considera-se, na forma do seu Anexo:
I – valor anual por aluno (VAAF):
a)

decorrente

da

distribuição

de

recursos

que

compõem os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal: a razão entre os recursos recebidos relativos às
receitas definidas no art. 3º desta Lei e o número de alunos
matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do
art. 8º desta Lei;
b) decorrente da distribuição de recursos de que
trata

a

complementação-VAAF:

a

razão

entre

os

recursos

recebidos relativos às receitas definidas no art. 3º e no
inciso I do caput do art. 5º desta Lei e o número de alunos
matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do
art. 8º desta Lei;
II – valor anual total por aluno (VAAT):
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a) apurado após distribuição da complementação-VAAF
e antes da distribuição da complementação-VAAT: a razão entre
os recursos recebidos relativos às receitas definidas no art.
3º e no inciso I do caput do art. 5º desta Lei, acrescidas
das disponibilidades previstas no § 3º do art. 13 desta Lei e
o número de alunos matriculados nas respectivas redes de
ensino, nos termos do art. 8º desta Lei;
b)

decorrente

complementação-VAAT:

a

da

distribuição

razão

entre

os

de

recursos

recursos

após

recebidos

relativos às receitas definidas no art. 3º e nos incisos I e
II

do

caput

do

art.

5º

desta

Lei,

acrescidas

das

disponibilidades previstas no § 3º do art. 13 desta Lei e o
número

de

alunos

matriculados

nas

respectivas

redes

de

ensino, nos termos do art. 8º desta Lei;
III – valor anual por aluno (VAAR) decorrente da
complementação-VAAR:

a

razão

entre

os

recursos

recebidos

relativos às receitas definidas no inciso III do caput do
art. 5º desta Lei e o número de alunos matriculados nas
respectivas redes de ensino, nos termos do art. 8º desta Lei.
Seção II
Das Matrículas e das Ponderações
Art. 7º A distribuição de recursos que compõem os
Fundos, nos termos do art. 3º desta Lei, no âmbito de cada
Estado e do Distrito Federal e da complementação da União,
conforme o art. 5º desta Lei, dar-se-á, na forma do Anexo
desta Lei, em função do número de alunos matriculados nas
respectivas

redes

de

educação

básica

pública

presencial,

observadas as diferenças e as ponderações quanto ao valor

*$231871$142648$*
*$231871$142648$*
Documento : 87951 - 1

900 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020
8

anual

por

aluno

(VAAF,

VAAT

ou

VAAR)

entre

etapas,

modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de
ensino e consideradas as respectivas especificidades e os
insumos necessários para a garantia de sua qualidade, bem
como o disposto no art. 10 desta Lei.
§

1º

A

ponderação

entre

diferentes

etapas,

modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de
ensino adotará como referência o fator 1 (um) para os anos
iniciais do ensino fundamental urbano.
§ 2º O direito à educação infantil será assegurado
às crianças até o término do ano letivo em que completarem 6
(seis) anos de idade.
§ 3º Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos
recursos previstos no caput do art. 212-A da Constituição
Federal:
I
confessionais

-

em

relação

ou

às

instituições

filantrópicas

sem

fins

comunitárias,
lucrativos

e

conveniadas com o poder público, o cômputo das matrículas:
a) na educação infantil oferecida em creches para
crianças de até 3 (três) anos;
b) na educação do campo oferecida em instituições
reconhecidas

como

centros

familiares

de

formação

por

alternância, observado o disposto em regulamento;
c)

nas

pré-escolas,

até

a

universalização

desta

etapa de ensino, que atendam às crianças de 4 (quatro) e 5
(cinco) anos, observadas as condições previstas nos incisos
I, II, III, IV e V do § 4º deste artigo, efetivadas, conforme
o censo escolar mais atualizado;
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d)

na

instituições

com

atendimento

educação
atuação

educacional

especial

exclusiva

oferecida

nessa

especializado

no

pelas

modalidade

para

contraturno

para

estudantes matriculados na rede pública de educação básica;
e) na educação profissional técnica de nível médio
articulada, prevista no art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro

de

1996,

e

no

itinerário

de

formação

técnica

e

profissional do ensino médio, previsto no inciso V do caput
do art. 36 da referida Lei;
f)

no

ensino

fundamental

e

no

ensino

médio

regulares, limitadas a 10% (dez por cento) do total de vagas
ofertadas pelo ente federado em cada uma dessas etapas de
ensino;
g) no contraturno, como complementação da jornada
escolar

de

estudantes

matriculados

na

rede

pública,

para

oferta de educação básica em tempo integral;
II - em relação a instituições públicas de ensino,
autarquias e fundações públicas da administração indireta e
aos serviços nacionais de aprendizagem, conveniados ou em
parceria

com

o

poder

público,

o

cômputo

das

matrículas

referentes à educação profissional técnica de nível médio
articulada, prevista no art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e das matrículas relativas ao itinerário de
formação técnica e profissional, previsto no inciso V do
caput do art. 36 da referida Lei.
§ 4º As instituições a que se refere o inciso I do
§ 3º deste artigo deverão obrigatória e cumulativamente:
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I - oferecer igualdade de condições para o acesso e
a

permanência

na

escola

aos

alunos

que

demonstram

insuficiência de recursos, vedada a seleção para ingresso;
II - comprovar finalidade não lucrativa e aplicar
seus

excedentes

financeiros

em

educação

na

etapa

ou

na

modalidade previstas no § 3º deste artigo;
III - assegurar a destinação de seu patrimônio a
outra escola comunitária, filantrópica ou confessional com
atuação na etapa ou na modalidade previstas no § 3º deste
artigo ou ao poder público no caso do encerramento de suas
atividades;
IV
definidos

-

pelo

inclusive,

atender
órgão

a

padrões

normativo

obrigatoriamente,

ter

mínimos

do

de

sistema

aprovados

qualidade

de

ensino,

seus

projetos

pedagógicos;
V

–

assegurar,

no

caso

de

escolas

de

ensino

fundamental e médio, a participação dos estudantes nos exames
do

sistema

nacional

de

avaliação

da

educação

básica

e

demonstrar resultados satisfatórios nessas avaliações;
VI - ter Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência

Social

na

Área

de

Educação,

na

forma

de

regulamento.
§ 5º Os recursos destinados às instituições de que
trata o § 3º deste artigo somente poderão ser destinados às
categorias de despesa previstas no art. 70 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996.
§

6º

Os

recursos

repassados

por

aluno

para

as

instituições referidas no § 3º deste artigo, incluídos os
correspondentes a eventuais profissionais e a bens materiais
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cedidos, não poderão ser superiores aos gastos por aluno nas
instituições de ensino públicas nas respectivas modalidades
da rede, de acordo com regulamento.
§

7º

As

informações

relativas

aos

convênios

firmados nos termos do § 3º deste artigo, com a especificação
do

número

de

alunos

considerados

e

valores

repassados,

incluídos os correspondentes a eventuais profissionais e a
bens

materiais

cedidos,

serão

declaradas

anualmente

ao

Ministério da Educação, pelos Estados, pelo Distrito Federal
e pelos Municípios, no âmbito do sistema de informações sobre
orçamentos públicos em educação, na forma de regulamento.
Art. 8º Para os fins da distribuição dos recursos
de que trata esta Lei, serão consideradas exclusivamente as
matrículas presenciais efetivas, conforme os dados apurados
no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), observadas as diferenças e as ponderações
mencionadas no arts. 7º e 10 desta Lei.
§ 1º Os recursos serão distribuídos ao Distrito
Federal

e

aos

exclusivamente

Estados
as

e

seus

matrículas

Municípios,
nos

considerando-se

respectivos

âmbitos

de

atuação prioritária, conforme os §§ 2º e 3º do art. 211 da
Constituição Federal, observado o disposto no § 1º do art. 25
desta Lei.
§ 2º Serão consideradas, para a educação especial,
as matrículas na rede regular de ensino, em classes comuns ou
em

classes

especiais

de

escolas

regulares,

e

em

escolas

especiais ou especializadas, observado o disposto na alínea d
do inciso I do § 3º do art. 7º desta Lei.
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§ 3º Para efeito da distribuição dos recursos dos
Fundos, será admitida a dupla matrícula dos estudantes:
I - da educação regular da rede pública que recebem
atendimento educacional especializado;
II

–

da

educação

profissional

técnica

de

nível

médio articulada, prevista no art. 36-C da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, e do itinerário de formação técnica e
profissional do ensino médio, previsto no inciso V do caput
do art. 36 da referida Lei.
§ 4º Os profissionais do magistério da educação
básica da rede pública de ensino cedidos para as instituições
a

que

se

refere

o

§

3º

do

art.

7º

desta

Lei

serão

considerados como em efetivo exercício na educação básica
pública para fins do disposto no art. 26 desta Lei.
§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação
dos

dados

do

censo

escolar

no

Diário

Oficial

da

União,

apresentar recursos para retificação dos dados publicados.
§ 6º Para a educação profissional técnica de nível
médio articulada, na forma concomitante, prevista no inciso
II do caput do art. 36-C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de

1996,

e

para

o

itinerário

de

formação

técnica

e

profissional do ensino médio, previsto no inciso V do caput
do art. 36 da referida Lei, desenvolvidos em convênio ou em
parceria com as instituições relacionadas nos incisos I e II
do § 3º do art. 7º desta Lei, o estudante deverá estar
matriculado no ensino médio presencial em instituição da rede
pública estadual e na instituição conveniada ou celebrante de
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parceria, e as ponderações previstas no caput do art. 7º
desta Lei serão aplicadas às duas matrículas.
Art. 9º As diferenças e as ponderações quanto ao
valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da
jornada e tipos de estabelecimento de ensino, bem como as
relativas ao art. 10 desta Lei, utilizadas na complementaçãoVAAR e na complementação-VAAT, nos termos do Anexo desta Lei,
poderão

ter

valores

distintos

daquelas

aplicadas

na

distribuição intraestadual e na complementação-VAAF.
Parágrafo

único.

As

diferenças

e

as

ponderações

entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de
estabelecimento de ensino, nos termos do art. 7º desta Lei,
aplicáveis à distribuição de recursos da complementação-VAAT,
deverão priorizar a educação infantil.
Art. 10. Além do disposto no art. 7º desta Lei, a
distribuição de recursos dar-se-á, na forma do Anexo desta
Lei,

em

função

respectivas

redes

do

número

de

de

educação

alunos
básica

matriculados

pública

nas

presencial,

observadas as diferenças e as ponderações quanto ao valor
anual por aluno (VAAF e VAAT) relativas:
I - ao nível socioeconômico dos educandos;
II - aos indicadores de disponibilidade de recursos
vinculados à educação de cada ente federado;
III – aos indicadores de utilização do potencial de
arrecadação tributária de cada ente federado.
§ 1º Os indicadores de que trata o inciso I do
caput deste artigo serão calculados:
I

–

em

relação

ao

nível

socioeconômico

dos

educandos, conforme dados apurados e atualizados pelo Inep,
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observado o disposto no inciso III do caput do art. 18 desta
Lei;
II – em relação à disponibilidade de recursos, com
base

no

valor

anual

total

por

aluno

(VAAT),

apurado

nos

termos do art. 13 e do inciso II do caput do art. 15 desta
Lei;
III
arrecadação

–

em

relação

tributária,

à

com

utilização
base

do

nas

potencial

de

características

sociodemográficas e econômicas, entre outras.
§ 2º O indicador de utilização do potencial de
arrecadação tributária terá como finalidade incentivar que
entes federados se esforcem para arrecadar adequadamente os
tributos de sua competência.
Seção III
Da Distribuição Intraestadual
Art. 11. A distribuição de recursos que compõem os
Fundos, nos termos do art. 3º desta Lei, no âmbito de cada
Estado e do Distrito Federal, dar-se-á, na forma do Anexo
desta Lei, entre o governo estadual e os seus Municípios, na
proporção do número de alunos matriculados nas respectivas
redes de educação básica pública presencial, nos termos do
art. 8º desta Lei.
§ 1º A distribuição de que trata o caput deste
artigo resultará no valor anual por aluno (VAAF) no âmbito de
cada Fundo, anteriormente à complementação-VAAF, nos termos
da alínea a do inciso I do caput do art. 6º desta Lei.
§ 2º O não cumprimento do disposto neste artigo
importará

em

crime

de

responsabilidade

da

autoridade
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competente, nos termos do inciso IX do caput do art. 212-A da
Constituição Federal.
Seção IV
Da Distribuição da Complementação da União
Art. 12. A complementação-VAAF será distribuída com
parâmetro no valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) definido
nacionalmente, na forma do Anexo desta Lei.
§ 1º O valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN)
constitui valor de referência relativo aos anos iniciais do
ensino

fundamental

urbano,

observadas

as

diferenças

e

as

ponderações de que tratam os arts. 7º e 10 desta Lei, e será
determinado contabilmente a partir da distribuição de que
trata o art. 11 desta Lei e em função do montante destinado à
complementação-VAAF, nos termos do inciso I do caput do art.
5º desta Lei.
§ 2º Definidos os Fundos beneficiados, no âmbito de
cada Estado e do Distrito Federal, com a complementação-VAAF,
os recursos serão distribuídos entre o governo estadual e os
seus Municípios segundo a mesma proporção prevista no art. 11
desta Lei, de modo a resultar no valor anual mínimo por aluno
(VAAF-MIN).
Art. 13. A complementação-VAAT será distribuída com
parâmetro no valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN),
definido nacionalmente, na forma do Anexo desta Lei.
§ 1º O valor anual total mínimo por aluno (VAATMIN) constitui valor de referência relativo aos anos iniciais
do ensino fundamental urbano, observadas as diferenças e as
ponderações de que tratam os arts. 7º e 10 desta Lei, e será
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determinado contabilmente a partir da distribuição de que
tratam os arts. 11 e 12 desta Lei, consideradas as demais
receitas e transferências vinculadas à educação, nos termos
do § 3º deste artigo, e em função do montante destinado à
complementação-VAAT, nos termos do inciso II do caput do art.
5º desta Lei.
§ 2º Os recursos serão distribuídos às redes de
ensino, de modo a resultar no valor anual total mínimo por
aluno (VAAT-MIN).
§
(VAAT)

das

3º

O

cálculo

redes

de

do

valor

ensino

anual

deverá

total

por

considerar,

aluno

além

do

resultado da distribuição de que tratam os arts. 11 e 12
desta Lei, as seguintes receitas e disponibilidades:
I - 5% (cinco por cento) do montante dos impostos e
transferências que compõem a cesta de recursos do Fundeb a
que se refere o art. 3º desta Lei;
II

-

25%

(vinte

e

cinco

por

cento)

dos

demais

impostos e transferências, nos termos do caput do art. 212 da
Constituição Federal;
III - cotas estaduais e municipais da arrecadação
do salário-educação de que trata o § 6º do art. 212 da
Constituição Federal;
IV – parcela da participação pela exploração de
petróleo e gás natural vinculada à educação, nos termos da
legislação federal;
V

-

transferências

decorrentes

dos

programas

de

distribuição universal geridos pelo Ministério da Educação.
§

4º

Somente

complementação-VAAT

os

são

habilitados

entes

que

a

receber

disponibilizarem
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informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais,
nos termos do art. 163-A da Constituição Federal e do art. 38
desta Lei.
§ 5º Para fins de apuração dos valores descritos no
inciso II do caput do art. 15 desta Lei, serão consideradas
as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais,
de que trata o § 4º deste artigo, que forem encaminhadas
pelos entes até o dia 30 de abril do exercício posterior ao
exercício a que se referem os dados enviados.
§

6º

Os

programas

a

serem

considerados

na

distribuição, nos termos do inciso V do caput deste artigo,
serão definidos em regulamento.
Art. 14. A complementação-VAAR será distribuída às
redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades e
apresentarem melhoria dos indicadores referidos no inciso III
do caput do art. 5º desta Lei.
§ 1º As condicionalidades referidas no caput deste
artigo contemplarão:
I - provimento do cargo ou função de gestor escolar
de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho ou a
partir de escolha realizada com a participação da comunidade
escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação
de mérito e desempenho;
II - participação de pelo menos 80% (oitenta por
cento)

dos

estudantes

de

cada

ano

escolar

periodicamente

avaliado em cada rede de ensino por meio dos exames nacionais
do sistema nacional de avaliação da educação básica;
III

-

redução

das

desigualdades

educacionais

socioeconômicas e raciais medidas nos exames nacionais do
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sistema nacional de avaliação da educação básica, respeitadas
as

especificidades

da

educação

escolar

indígena

e

suas

realidades;
IV - regime de colaboração entre Estado e Município
formalizado na legislação estadual e em execução, nos termos
do inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição
Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 108, de 26
de agosto de 2020;
V

-

referenciais

curriculares

alinhados

à

Base

Nacional Comum Curricular, aprovados nos termos do respectivo
sistema de ensino.
§

2º

A

metodologia

de

cálculo

dos

indicadores

referidos no caput deste artigo considerará obrigatoriamente:
I – o nível e o avanço, com maior peso para o
avanço, dos resultados médios dos estudantes de cada rede
pública estadual e municipal nos exames nacionais do sistema
nacional de avaliação da educação básica, ponderados pela
taxa de participação nesses exames e por medida de equidade
de aprendizagem;
II – as taxas de aprovação no ensino fundamental e
médio em cada rede estadual e municipal;
III – as taxas de atendimento escolar das crianças
e jovens na educação básica presencial em cada ente federado,
definido de modo a captar, direta ou indiretamente, a evasão
no ensino fundamental e médio.
§ 3º A medida de equidade de aprendizagem, prevista
no inciso I do § 2º deste artigo, baseada na escala de níveis
de

aprendizagem,

resultados

dos

definida

estudantes

pelo
nos

Inep,

exames

com

relação

nacionais

aos

referidos
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naquele dispositivo, considerará em seu cálculo a proporção
de estudantes cujos resultados de aprendizagem estejam em
níveis

abaixo

do

nível

adequado,

com

maior

peso

para

os

estudantes com resultados mais distantes desse nível, e as
desigualdades de resultados nos diferentes grupos de nível
socioeconômico e de raça e dos estudantes com deficiência em
cada rede pública.
Art. 15. A distribuição da complementação da União,
em

determinado

exercício

financeiro,

nos

termos

do

Anexo

desta Lei, considerará:
I – em relação à complementação-VAAF, no cálculo do
VAAF e do VAAF-MIN:
a) receitas dos Fundos, nos termos do art. 3º desta
Lei, estimadas para o exercício financeiro de referência,
conforme disposto no art. 16 desta Lei, até que ocorra o
ajuste previsto em seu § 3º;
b) receitas dos Fundos, nos termos do art. 3º desta
Lei, realizadas no exercício financeiro de referência, por
ocasião do ajuste previsto no § 3º do art. 16 desta Lei;
II – em relação à complementação-VAAT, no cálculo
do VAAT e do VAAT-MIN: receitas dos Fundos, nos termos do
art. 3º desta Lei, complementação da União, nos termos do
inciso I do caput do art. 5º desta Lei e demais receitas e
disponibilidades vinculadas à educação, nos termos do § 3º do
art.

13

desta

Lei

realizadas

no

penúltimo

exercício

financeiro anterior ao de referência;
III – em relação à complementação-VAAR: evolução de
indicadores, nos termos do art. 14 desta Lei.
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Parágrafo único. Para fins de apuração do VAAT, os
valores referidos no inciso II do caput deste artigo serão
corrigidos pelo percentual da variação nominal das receitas
totais integrantes dos Fundos, nos termos do art. 3º desta
Lei, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, encerrado
em junho do exercício anterior ao da transferência.
Art. 16. O Poder Executivo federal publicará, até
31 de dezembro de cada exercício, para vigência no exercício
subsequente:
I - a estimativa da receita total dos Fundos, nos
termos do art. 3º desta Lei;
II – a estimativa do valor da complementação da
União, nos termos do art. 5º desta Lei;
III – a estimativa dos valores anuais por aluno
(VAAF) no âmbito do Distrito Federal e de cada Estado, nos
termos do art. 11 desta Lei;
IV - a estimativa do valor anual mínimo por aluno
(VAAF-MIN)
desta

Lei,

definido
e

nacionalmente,

correspondente

nos

termos

distribuição

de

do

art.

12

recursos

da

complementação-VAAF às redes de ensino;
V – os valores anuais totais por aluno (VAAT) no
âmbito das redes de ensino, nos termos do § 3º do art. 13
desta Lei, anteriormente à complementação-VAAT;
VI - a estimativa do valor anual total mínimo por
aluno (VAAT-MIN) definido nacionalmente, nos termos do art.
13 desta Lei, e correspondente distribuição de recursos da
complementação-VAAT às redes de ensino;
VII – as aplicações mínimas pelas redes de ensino
em educação infantil, nos termos do art. 28 desta Lei;
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VIII

–

as

redes

de

ensino

beneficiadas

com

a

complementação-VAAR e respectivos valores, nos termos do art.
14 desta Lei.
§

1º

Após

o

prazo

de

que

trata

o

caput

deste

artigo, as estimativas serão atualizadas a cada 4 (quatro)
meses ao longo do exercício de referência.
§

2º

A

complementação

da

União

observará

o

cronograma da programação financeira do Tesouro Nacional e
contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, 5% (cinco por
cento) da complementação anual, a serem realizados até o
último dia útil de cada mês, assegurados os repasses de, no
mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de
85% (oitenta e cinco por cento) até 31 de dezembro de cada
ano e de 100% (cem por cento) até 31 de janeiro do exercício
imediatamente subsequente.
§ 3º O valor da complementação da União, nos termos
do art. 5º desta Lei, em função da diferença, a maior ou a
menor, entre a receita estimada para o cálculo e a receita
realizada
primeiro

do

exercício

de

quadrimestre,

em

referência,
parcela

será

única,

ajustado,
do

no

exercício

imediatamente subsequente e debitada ou creditada à conta
específica dos Fundos, conforme o caso.
§ 4º Para o ajuste da complementação da União, de
que trata o § 3º deste artigo, os Estados e o Distrito
Federal

deverão

publicar

em

meio

oficial

e

encaminhar

à

Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, até
o dia 31 de janeiro, os valores da arrecadação efetiva dos
impostos e das transferências, nos termos do art. 3º desta
Lei, referentes ao exercício imediatamente anterior.
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Seção V
Da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a
Educação Básica de Qualidade
Art. 17. Fica mantida, no âmbito do Ministério da
Educação, a Comissão Intergovernamental de Financiamento para
a Educação Básica de Qualidade, instituída pelo art. 12 da
Lei

nº

11.494,

de

20

de

junho

de

2007,

com

a

seguinte

composição:
I

-

5

(cinco)

representantes

do

Ministério

da

Educação, incluídos 1 (um) representante do Inep e 1 (um)
representante

do

Fundo

Nacional

de

Desenvolvimento

da

Educação (FNDE);
II - 1 (um) representante dos secretários estaduais
de

educação

de

cada

uma

das

5

(cinco)

regiões

político-

administrativas do Brasil indicado pelas seções regionais do
Conselho

Nacional

de

Secretários

de

Estado

da

Educação

(Consed);
III

-

1

(um)

representante

dos

secretários

municipais de educação de cada uma das 5 (cinco) regiões
político-administrativas
regionais

da

União

do

Brasil

Nacional

dos

indicado

Dirigentes

pelas

seções

Municipais

de

Educação (Undime).
§ 1º As deliberações da Comissão Intergovernamental
de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade serão
registradas

em

ata

circunstanciada,

lavrada

conforme

seu

regimento interno.
§ 2º As deliberações relativas à especificação das
ponderações

constarão

de

resolução

publicada

no

Diário
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Oficial da União até o dia 31 de julho de cada exercício,
para vigência no exercício seguinte.
§ 3º A participação na Comissão Intergovernamental
de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade é função
não

remunerada

membros,

quando

de

relevante

convocados,

interesse
farão

jus

público,
a

e

transporte

seus
e

a

diárias.
§ 4º Para cada um dos representantes referidos nos
incisos I, II e III do caput deste artigo, será designado o
respectivo suplente.
Art. 18. No exercício de suas atribuições, compete
à

Comissão

Intergovernamental

de

Financiamento

para

a

Educação Básica de Qualidade:
I - especificar anualmente, observados os limites
definidos

nesta

Lei,

as

diferenças

e

as

ponderações

aplicáveis:
a) às diferentes etapas, modalidades, duração da
jornada e tipos de estabelecimento de ensino da educação
básica,

observado

o

disposto

no

art.

9º

desta

Lei,

considerada a correspondência ao custo médio da respectiva
etapa,

modalidade

e

tipo

de

estabelecimento

de

educação

básica;
b)
indicadores

ao
de

nível

socioeconômico

disponibilidade

de

dos

recursos

educandos,

aos

vinculados

à

educação e aos indicadores de utilização do potencial de
arrecadação tributária de cada ente federado, nos termos do
art. 10 desta Lei;
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II

–

monitorar

e

avaliar

as

condicionalidades

definidas no § 1º do art. 14 desta Lei, com base em proposta
tecnicamente fundamentada do Inep;
III – aprovar a metodologia de cálculo do custo
médio das diferentes etapas, modalidades, duração da jornada
e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica,
elaborada

pelo

Inep,

consideradas

as

respectivas

especificidades e os insumos necessários para a garantia de
sua qualidade;
IV
indicadores

–
de

disponibilidade

aprovar
nível
de

a

metodologia

socioeconômico

recursos

vinculados

de

dos
à

cálculo

dos

educandos,

de

educação

e

de

potencial de arrecadação tributária de cada ente federado,
elaborada pelo Inep, com apoio dos demais órgãos responsáveis
do Poder Executivo federal;
V

–

aprovar

a

metodologia

de

cálculo

dos

indicadores de atendimento e melhoria da aprendizagem com
redução das desigualdades, nos termos do sistema nacional de
avaliação da educação básica, referidos no inciso III do
caput do art. 5º desta Lei, elaborada pelo Inep, observado o
disposto no § 2º do art. 14 desta Lei;
VI

–

aprovar

a

metodologia

de

aferição

das

condicionalidades referidas no inciso III do caput do art. 5º
desta Lei, elaborada pelo Inep, observado o disposto no § 1º
do art. 14 desta Lei;
VII – aprovar a metodologia de cálculo do indicador
referido no parágrafo único do art. 28 desta Lei, elaborada
pelo Inep, para aplicação, pelos Municípios, de recursos da
complementação-VAAT na educação infantil;
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VIII

-

aprovar

a

metodologia

de

apuração

e

monitoramento do exercício da função redistributiva dos entes
em relação a suas escolas, de que trata o § 2º do art. 25
desta Lei, elaborada pelo Ministério da Educação;
IX – elaborar ou requisitar a elaboração de estudos
técnicos pertinentes, sempre que necessário;
X - elaborar seu regimento interno, por meio de
portaria do Ministro de Estado da Educação;
XI – exercer outras atribuições conferidas em lei.
§ 1º Serão adotados como base para a decisão da
Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação
Básica de Qualidade os dados do censo escolar anual mais
atualizado realizado pelo Inep.
§ 2º A existência prévia de estudos sobre custos
médios

das

etapas,

modalidades

e

tipos

de

ensino,

nível

socioeconômico dos estudantes, disponibilidade de recursos
vinculados à educação e potencial de arrecadação de cada ente
federado, anualmente atualizados e publicados pelo Inep, é
condição

indispensável

para

decisão,

pela

Comissão

Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de
Qualidade,

de

promover

alterações

na

especificação

das

diferenças e das ponderações referidas no inciso I do caput
deste artigo.
§ 3º A Comissão Intergovernamental de Financiamento
para

a

Educação

Básica

de

Qualidade

exercerá

suas

competências em observância às garantias estabelecidas nos
incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição
Federal e às metas do Plano Nacional de Educação.
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§ 4º No ato de publicação das ponderações dispostas
no

inciso

I

do

deste

caput

artigo,

a

Comissão

Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de
Qualidade deverá publicar relatório detalhado com a memória
de cálculo sobre os custos médios, as fontes dos indicadores
utilizados

e

as

razões

que

levaram

à

definição

dessas

ponderações.
Art. 19. As despesas da Comissão Intergovernamental
de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade correrão
à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao
Ministério da Educação.
CAPÍTULO IV
DA TRANSFERÊNCIA E DA GESTÃO DOS RECURSOS
Art.

20.

disponibilizados

Os

pelas

recursos
unidades

dos

Fundos

transferidoras

à

serão
Caixa

Econômica Federal ou ao Banco do Brasil S.A., que realizará a
distribuição dos valores devidos aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios.
Parágrafo
União,

os

respectivas

Estados

único.
e

parcelas

disponibilização

para

o

São

unidades

Distrito
do

Fundo

transferidoras

Federal
cujas

distribuição

em

a

relação

às

arrecadação

e

sejam

de

sua

responsabilidade.
Art. 21. Os recursos dos Fundos, provenientes da
União, dos Estados e do Distrito Federal, serão repassados
automaticamente para contas únicas e específicas dos governos
estaduais, do Distrito Federal e municipais, vinculadas ao
respectivo Fundo, instituídas para esse fim, e serão nelas

*$231871$142648$*
*$231871$142648$*
Documento : 87951 - 1

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 919
27

executados, vedada a transferência para outras contas, sendo
mantidas na instituição financeira de que trata o art. 20
desta Lei.
§

1º

Os

repasses

aos

Fundos

provenientes

das

participações a que se refere o inciso II do caput do art.
158 e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do caput do
art. 159 da Constituição Federal constarão dos orçamentos da
União, dos Estados e do Distrito Federal e serão creditados
pela

União

em

favor

dos

governos

estaduais,

do

Distrito

Federal e municipais nas contas específicas a que se refere
este

artigo,

estabelecidos

respeitados
nesta

os

Lei,

critérios

observados

e
os

as

finalidades

mesmos

prazos,

procedimentos e forma de divulgação adotados para o repasse
do restante dessas transferências constitucionais em favor
desses governos.
§

2º

Os

repasses

aos

Fundos

provenientes

dos

impostos previstos nos incisos I, II e III do caput do art.
155 combinados com os incisos III e IV do caput do art. 158
da Constituição Federal constarão dos orçamentos dos governos
estaduais e do Distrito Federal e serão depositados pelo
estabelecimento oficial de crédito previsto no art. 4º da Lei
Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, no momento em
que a arrecadação estiver sendo realizada nas contas do Fundo
abertas na instituição financeira de que trata o caput deste
artigo.
§ 3º A instituição financeira de que trata o caput
deste artigo, no que se refere aos recursos dos impostos e
participações mencionados no § 2º deste artigo, creditará
imediatamente as parcelas devidas ao governo estadual, do
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Distrito

Federal

referidas

neste

e

municipais

artigo,

nas

observados

contas
os

específicas

critérios

e

as

finalidades estabelecidos nesta Lei, e procederá à divulgação
dos

valores

creditados

de

forma

similar

e

com

a

mesma

periodicidade utilizada pelos Estados em relação ao restante
da transferência do referido imposto.
§ 4º Os recursos dos Fundos provenientes da parcela
do IPI, de que trata o inciso II do caput do art. 159 da
Constituição Federal, serão creditados pela União em favor
dos

governos

estaduais

específicas,

e

segundo

estabelecidos

nesta

procedimentos

e

do

os
Lei,

forma

de

Distrito

Federal

nas

critérios

e

finalidades

observados

os

divulgação

as

mesmos

previstos

contas
prazos,
na

Lei

Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989.
§ 5º Do montante dos recursos do IPI de que trata o
inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal, a
parcela devida aos Municípios, na forma do disposto no art.
5º da Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989, será
repassada pelo governo estadual ao respectivo Fundo e os
recursos serão creditados na conta específica a que se refere
este artigo, observados os mesmos prazos, procedimentos e
forma

de

divulgação

do

restante

dessa

transferência

aos

Municípios.
§

6º

A

instituição

financeira

disponibilizará,

permanentemente, em sítio na internet disponível ao público e
em

formato

aberto

e

legível

por

máquina,

os

extratos

bancários referentes à conta do Fundo, incluídas informações
atualizadas sobre:
I - movimentação;
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II - responsável legal;
III - data de abertura;
IV - agência e número da conta bancária.
§ 7º Os recursos depositados na conta específica a
que se refere o caput deste artigo serão depositados pela
União,

pelo

Distrito

Federal,

pelos

Estados

e

pelos

Municípios na forma prevista no § 5º do art. 69 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 8º Sem prejuízo do disposto na Lei nº 9.452, de
20 de março de 1997, serão disponibilizados pelos Poderes
Executivos de todas as esferas federativas, nos sítios na
internet, dados acerca do recebimento e das aplicações dos
recursos do Fundeb.
Art.
Constituição
celebrar

22.

Nos

Federal,

convênios

termos

os

para

do

Estados
a

§
e

4º
os

do

art.

211

Municípios

transferência

de

da

poderão

alunos,

de

recursos humanos, de materiais e de encargos financeiros, bem
como

de

transporte

escolar,

acompanhados

da

transferência

imediata de recursos financeiros correspondentes ao número de
matrículas assumido pelo ente federado.
Art. 23. Os recursos disponibilizados aos Fundos
pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal deverão ser
registrados

de

forma

detalhada

a

fim

de

evidenciar

as

respectivas transferências.
Art.
financeiros

24.

Os

disponíveis

eventuais
nas

contas

saldos

de

específicas

recursos
dos

Fundos

cuja perspectiva de utilização seja superior a 15 (quinze)
dias deverão ser aplicados em operações financeiras de curto
prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida
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pública,

na

instituição

financeira

responsável

pela

movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de
compra.
Parágrafo único. Os ganhos financeiros auferidos em
decorrência das aplicações previstas no caput deste artigo
deverão ser utilizados na mesma finalidade e de acordo com os
mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do
valor principal do Fundo.
CAPÍTULO V
DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles
oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos
Estados,

pelo

Distrito

Federal

e

pelos

Municípios,

no

exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações
consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino
para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 1º Observado o disposto nos arts. 27 e 28 desta
Lei e no § 2º deste artigo, os recursos poderão ser aplicados
pelos

Estados

e

pelos

Municípios

indistintamente

entre

etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da
educação

básica

nos

seus

respectivos

âmbitos

de

atuação

prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211
da Constituição Federal.
§ 2º A aplicação dos recursos referida no caput
deste artigo contemplará a ação redistributiva dos Estados,
do

Distrito

Federal

e

dos

Municípios

em

relação

a

suas
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escolas, nos termos do § 6º do art. 211 da Constituição
Federal.
§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos
à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da
União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser
utilizados

no

imediatamente

primeiro

quadrimestre

subsequente,

mediante

do

exercício

abertura

de

crédito

adicional.
Art.

26.

Excluídos

os

recursos

de

que

trata

o

inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não
inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais
dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao
pagamento,

em

cada

rede

de

ensino,

da

remuneração

dos

profissionais da educação básica em efetivo exercício.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput
deste artigo, considera-se:
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos
profissionais da educação básica em decorrência do efetivo
exercício

em

estrutura,

cargo,

quadro

ou

emprego
tabela

ou
de

função,
servidores

integrantes
do

Estado,

da
do

Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive
os encargos sociais incidentes;
II

-

profissionais

da

educação

básica:

aqueles

definidos nos termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, bem como:
a)

todos

os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício nas redes escolares de educação básica nas áreas
pedagógica, técnica e administrativa;
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b)

aqueles

integrantes

de

equipes

multiprofissionais, nos termos da Lei nº 13.935, de 11 de
dezembro

de

2019,

incluídos

os

terceirizados

e

os

das

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos conveniadas com o poder público;
III
desempenho

-

das

efetivo

exercício:

atividades

dos

a

atuação

profissionais

efetiva

no

referidos

no

inciso II deste parágrafo, não descaracterizada por eventuais
afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o
empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica
existente.
Art.
cento)

dos

27.

Percentual

recursos

da

mínimo

de

15%

complementação-VAAT,

(quinze

por

previstos

no

inciso II do caput do art. 5º desta Lei, será aplicado, em
cada rede de ensino beneficiada, em despesas de capital.
Art.

28.

Procedida

a

distribuição

da

complementação-VAAT às redes de ensino, segundo o art. 13
desta Lei, será destinada à educação infantil, nos termos do
Anexo desta Lei, proporção de 50% (cinquenta por cento) dos
recursos globais a que se refere o inciso II do caput do art.
5º desta Lei.
Parágrafo único. Os recursos vinculados nos termos
do

caput

deste

artigo

serão

aplicados

pelos

Municípios,

adotado como parâmetro indicador para educação infantil, que
estabelecerá percentuais mínimos de aplicação dos Municípios
beneficiados com a complementação-VAAT, de modo que se atinja
a

proporção

especificada

no

caput

deste

artigo,

que

considerará obrigatoriamente:
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I - o déficit de cobertura, considerada a oferta e
a demanda anual pelo ensino;
II - a vulnerabilidade socioeconômica da população
a ser atendida.
Art. 29. É vedada a utilização dos recursos dos
Fundos para:
I - financiamento das despesas não consideradas de
manutenção e de desenvolvimento da educação básica, conforme
o art. 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
II – pagamento de aposentadorias e de pensões, nos
termos do § 7º do art. 212 da Constituição Federal;
III - garantia ou contrapartida de operações de
crédito, internas ou externas, contraídas pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municípios que não se destinem ao
financiamento
considerados

de
ação

projetos,
de

de

manutenção

ações
e

de

ou

de

programas

desenvolvimento

do

ensino para a educação básica.
CAPÍTULO VI
DO ACOMPANHAMENTO, DA AVALIAÇÃO, DO MONITORAMENTO, DO
CONTROLE SOCIAL, DA COMPROVAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DOS
RECURSOS
Seção I
Da Fiscalização e do Controle
Art. 30. A fiscalização e o controle referentes ao
cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal e
do disposto nesta Lei, especialmente em relação à aplicação
da totalidade dos recursos dos Fundos, serão exercidos:
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I - pelo órgão de controle interno no âmbito da
União

e

pelos

órgãos

de

controle

interno

no

âmbito

dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II - pelos Tribunais de Contas dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, perante os respectivos
entes governamentais sob suas jurisdições;
III - pelo Tribunal de Contas da União, no que
tange

às

atribuições

a

cargo

dos

órgãos

federais,

especialmente em relação à complementação da União;
IV – pelos respectivos conselhos de acompanhamento
e controle social dos Fundos, referidos nos arts. 33 e 34
desta Lei.
Art.

31.

Os

Estados,

o

Distrito

Federal

e

os

Municípios prestarão contas dos recursos dos Fundos conforme
os

procedimentos

adotados

pelos

Tribunais

de

Contas

competentes, observada a regulamentação aplicável.
Parágrafo

único.

As

prestações

de

contas

serão

instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá
ser

apresentado

(trinta)

dias

ao

Poder

antes

do

Executivo

respectivo

vencimento

do

em

prazo

até

30

para

a

apresentação da prestação de contas prevista no caput deste
artigo.
Art. 32. A defesa da ordem jurídica, do regime
democrático,

dos

interesses

sociais

e

individuais

indisponíveis, relacionada ao pleno cumprimento desta Lei,
compete

ao

Ministério

Federal

e

Territórios

Público
e

ao

dos

Estados

Ministério

e

do

Distrito

Público

Federal,

especialmente quanto às transferências de recursos federais.
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§ 1º A legitimidade do Ministério Público prevista
no

caput

deste

artigo

não

exclui

a

de

terceiros

para

a

propositura de ações a que se referem o inciso LXXIII do
caput

do

art.

5º

e

o

§

1º

do

art.

129

da

Constituição

Federal, assegurado a eles o acesso gratuito aos documentos
mencionados nos arts. 31 e 36 desta Lei.
§ 2º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre
os

Ministérios

Públicos

da

União,

do

Distrito

Federal

e

Territórios e dos Estados para a fiscalização da aplicação
dos

recursos

dos

Fundos

que

receberem

complementação

da

União.
Seção II
Dos Conselhos de Acompanhamento e de Controle Social
Art. 33. O acompanhamento e o controle social sobre
a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos
dos Fundos serão exercidos, perante os respectivos governos,
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por conselhos instituídos especificamente para
esse fim.
§ 1º Os conselhos de âmbito estadual, distrital e
municipal poderão, sempre que julgarem conveniente:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos
órgãos

de

acerca

controle

dos

interno

registros

e

externo

contábeis

e

manifestação
dos

formal

demonstrativos

gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento
em sítio da internet;
II
membros,

o

–

convocar,

Secretário

de

por

decisão

Educação

da

maioria

competente

ou

de

seus

servidor
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equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de
recursos

e

da

execução

das

despesas

do

Fundo,

devendo

a

autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30
(trinta) dias;
III

-

requisitar

ao

Poder

Executivo

cópia

de

documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo
a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias,
referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de
obras e de serviços custeados com recursos do Fundo;
b)

folhas

de

pagamento

dos

profissionais

da

educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo
exercício na educação básica e indicar o respectivo nível,
modalidade

ou

tipo

de

estabelecimento

a

que

estejam

vinculados;
c)

documentos

referentes

aos

convênios

com

as

instituições a que se refere o art. 7º desta Lei;
d) outros documentos e informações necessários ao
desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas in loco para verificar, entre
outras questões pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços
efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino
de bens adquiridos com recursos do Fundo para esse fim.
§ 2º Aos conselhos incumbe, ainda:
I – elaborar parecer das prestações de contas a que
se refere o parágrafo único do art. 31 desta Lei;
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II

-

supervisionar

o

censo

escolar

anual

e

a

elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas
respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo
de

concorrer

para

encaminhamento

o

dos

regular

dados

e

tempestivo

estatísticos

e

tratamento

financeiros

e
que

alicerçam a operacionalização dos Fundos;
III - acompanhar a aplicação dos recursos federais
transferidos

à

conta

do

Programa

Nacional

de

Apoio

ao

Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de
contas referentes a esses programas, com a formulação de
pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o
encaminhamento deles ao FNDE.
§

3º

Os

conselhos

atuarão

com

autonomia,

sem

vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo
local

e

serão

renovados

periodicamente

ao

final

de

cada

mandato dos seus membros.
§

4º

Os

conselhos

não

contarão

com

estrutura

administrativa própria, e incumbirá à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios garantir infraestrutura e
condições

materiais

competências

dos

Educação

dados

os

adequadas

conselhos

e

à

execução

oferecer

cadastrais

relativos

ao
à

plena

das

Ministério
criação

e

da
à

composição dos respectivos conselhos.
Art. 34. Os conselhos serão criados por legislação
específica,

editada

no

respectivo

âmbito

governamental,

observados os seguintes critérios de composição:
I - em âmbito federal:
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a)

3

(três)

representantes

do

Ministério

da

b)

2

(dois)

representantes

do

Ministério

da

Educação;
Economia;
c) 1 (um) representante do Conselho Nacional de
Educação (CNE);
d) 1 (um) representante do Conselho Nacional de
Secretários de Estado da Educação (Consed);
e) 1 (um) representante da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação (CNTE);
f)

1

(um)

representante

da

União

Nacional

dos

Dirigentes Municipais de Educação (Undime);
g) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da
educação básica pública;
h)

2

(dois)

representantes

dos

estudantes

da

educação básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes);
i)

2

(dois)

representantes

de

organizações

do

Poder

da

sociedade civil;
II - em âmbito estadual:
a)
estadual,

3

dos

(três)
quais

representantes

pelo

menos

1

(um)

do

órgão

Executivo
estadual

responsável pela educação básica;
b) 2 (dois) representantes dos Poderes Executivos
municipais;
c) 2 (dois) representantes do Conselho Estadual de
Educação;
d)

1

(um)

representante

da

seccional

da

União

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime);
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e)

1

(um)

representante

da

seccional

da

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE);
f) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da
educação básica pública;
g)
educação

2

(dois)

básica

representantes

pública,

dos

quais

1

dos

estudantes

(um)

indicado

da
pela

entidade estadual de estudantes secundaristas;
h)

2

(dois)

representantes

de

organizações

da

sociedade civil;
i)

1

(um)

representante

das

escolas

indígenas,

quando houver;
j) 1 (um) representante das escolas quilombolas,
quando houver;
III
determinada

-

no

pelo

Distrito

disposto

Federal,

no

inciso

com

II

a

composição

deste

parágrafo,

excluídos os membros mencionados nas suas alíneas b e d;
IV - em âmbito municipal:
a)
municipal,

2

(dois)

dos

quais

representantes
pelo

menos

1

do
(um)

Poder
da

Executivo
Secretaria

Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
b) 1 (um) representante dos professores da educação
básica pública;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas
básicas públicas;
d)

1

(um)

representante

dos

servidores

técnico-

administrativos das escolas básicas públicas;
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da
educação básica pública;
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f)
educação

2

básica

(dois)

representantes

pública,

dos

quais

1

dos

estudantes

(um)

indicado

da
pela

entidade de estudantes secundaristas.
§ 1º Integrarão ainda os conselhos municipais dos
Fundos, quando houver:
I - 1 (um) representante do respectivo Conselho
Municipal de Educação (CME);
II - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que
se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicados
por seus pares;
III - 2 (dois) representantes de organizações da
sociedade civil;
IV - 1 (um) representante das escolas indígenas;
V - 1 (um) representante das escolas do campo;
VI - 1 (um) representante das escolas quilombolas.
§ 2º Os membros dos conselhos previstos no caput e
no § 1º deste artigo, observados os impedimentos dispostos no
§ 5º deste artigo, serão indicados até 20 (vinte) dias antes
do

término

do

mandato

dos

conselheiros

anteriores,

da

seguinte forma:
I

-

nos

casos

das

representações

dos

órgãos

federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal e das
entidades de classes organizadas, pelos seus dirigentes;
II - nos casos dos representantes dos diretores,
pais

de

alunos

e

estudantes,

pelo

conjunto

dos

estabelecimentos ou entidades de âmbito nacional, estadual ou
municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado
para esse fim, pelos respectivos pares;
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III - nos casos de representantes de professores e
servidores,

pelas

entidades

sindicais

da

respectiva

categoria;
IV – nos casos de organizações da sociedade civil,
em processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a
participação de entidades que figurem como beneficiárias de
recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da
Administração da localidade a título oneroso.
§ 3º As organizações da sociedade civil a que se
refere este artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem
fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho
de 2014;
II

-

desenvolvem

atividades

direcionadas

à

localidade do respectivo conselho;
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo
menos 1 (um) ano contado da data de publicação do edital;
IV – desenvolvem atividades relacionadas à educação
ou ao controle social dos gastos públicos;
V

-

fiscalizados

não

figuram

pelo

como

conselho

beneficiárias
ou

como

de

recursos

contratadas

da

Administração da localidade a título oneroso.
§

4º

Indicados

os

conselheiros,

na

forma

dos

incisos I, II, III e IV do § 2º deste artigo, o Ministério da
Educação designará os integrantes do conselho previsto no
inciso

I

do

caput

deste

artigo,

e

o

Poder

Executivo

competente designará os integrantes dos conselhos previstos
nos incisos II, III e IV do caput deste artigo.
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§ 5º São impedidos de integrar os conselhos a que
se refere o caput deste artigo:
I – titulares dos cargos de Presidente e de VicePresidente da República, de Ministro de Estado, de Governador
e de Vice-Governador, de Prefeito e de Vice-Prefeito e de
Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, bem como seus
cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro
grau;
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa
de

assessoria

relacionados

à

ou

consultoria

administração

ou

que
ao

prestem

controle

serviços

interno

dos

recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos
ou afins, até o terceiro grau, desses profissionais;
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - pais de alunos ou representantes da sociedade
civil que:
a)

exerçam

cargos

ou

funções

públicas

de

livre

nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo
Poder Executivo gestor dos recursos; ou
b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos
Poderes Executivos em que atuam os respectivos conselhos.
§ 6º O presidente dos conselhos previstos no caput
deste

artigo

será

eleito

por

seus

pares

em

reunião

do

colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante
do governo gestor dos recursos do Fundo no âmbito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§

7º

A

atuação

dos

membros

dos

conselhos

dos

Fundos:
I - não é remunerada;
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II - é considerada atividade de relevante interesse
social;
III

-

assegura

isenção

da

obrigatoriedade

de

testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão
do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as
pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;
IV

-

veda,

quando

os

conselheiros

forem

representantes de professores e diretores ou de servidores
das escolas públicas, no curso do mandato:
a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem
justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento
de ensino em que atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço em
função das atividades do conselho;
c)

afastamento

involuntário

e

injustificado

da

condição de conselheiro antes do término do mandato para o
qual tenha sido designado;
V

-

veda,

quando

os

conselheiros

forem

representantes de estudantes em atividades do conselho, no
curso

do

mandato,

atribuição

de

falta

injustificada

nas

atividades escolares.
§ 8º Para cada membro titular deverá ser nomeado um
suplente, representante da mesma categoria ou segmento social
com assento no conselho, que substituirá o titular em seus
impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos
definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.
§ 9º O mandato dos membros dos conselhos do Fundeb
será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo
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mandato, e iniciar-se-á em 1º de janeiro do terceiro ano de
mandato do respectivo titular do Poder Executivo.
§ 10. Na hipótese de inexistência de estudantes
emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as
reuniões do conselho com direito a voz.
§ 11. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios disponibilizarão em sítio na internet informações
atualizadas

sobre

a

composição

e

o

funcionamento

dos

respectivos conselhos de que trata esta Lei, incluídos:
I

–

nomes

dos

conselheiros

e

das

entidades

ou

segmentos que representam;
II - correio eletrônico ou outro canal de contato
direto com o conselho;
III – atas de reuniões;
IV – relatórios e pareceres;
V – outros documentos produzidos pelo conselho.
§

12.

Os

conselhos

reunir-se-ão,

no

mínimo,

trimestralmente ou por convocação de seu presidente.
Art. 35. O Poder Executivo federal poderá criar e
manter redes de conhecimento dos conselheiros, com o objetivo
de, entre outros:
I - gerar, compartilhar e disseminar conhecimento e
experiências;
II

-

formular

propostas

de

padrões,

políticas,

guias e manuais;
III - discutir sobre os desafios enfrentados e as
possibilidades de ação quanto aos gastos públicos do Fundeb e
à sua eficiência;
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IV

-

prospectar

novas

tecnologias

para

o

fornecimento de informações e o controle e a participação
social por meios digitais.
§ 1º Será assegurada a participação de todos os
conselheiros de todas as esferas de governo nas redes de
conhecimento,

admitida

a

participação

de

instituições

científicas, tecnológicas e de inovação interessadas.
§

2º

permanente

com

Será
o

estabelecido

FNDE,

a

quem

canal
cabe

a

de

comunicação

coordenação

das

atividades previstas neste artigo.
§

3º

conselheiros

do

Serão
mesmo

facilitadas
Estado

da

a

integração

Federação,

de

entre
modo

a

dinamizar o fluxo de comunicação entre os conselheiros.
§ 4º O Poder Executivo federal poderá criar redes
de conhecimento e de inovação dirigidas a outros agentes
envolvidos no Fundeb, como gestores públicos e comunidade
escolar.
Seção III
Do Registro de Dados Contábeis, Orçamentários e Fiscais
Art. 36. Os registros contábeis e os demonstrativos
gerenciais

mensais,

atualizados,

relativos

aos

recursos

repassados e recebidos à conta dos Fundos, assim como os
referentes às despesas realizadas, ficarão permanentemente à
disposição dos conselhos responsáveis, bem como dos órgãos
federais,

estaduais

e

municipais

de

controle

interno

e

externo, e ser-lhes-á dada ampla publicidade, inclusive por
meio eletrônico.
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Art.

37.

As

informações

e

os

dados

contábeis,

orçamentários e fiscais disponibilizados pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios, conforme previsto no
art.

163-A

da

Constituição

Federal,

deverão

conter

os

detalhamentos relacionados ao Fundeb e à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino.
Art.
percentuais

38.
de

A

verificação

aplicação

dos

do

cumprimento

recursos

do

dos

Fundeb,

estabelecidos nos arts. 212 e 212-A da Constituição Federal,
em ações de manutenção e de desenvolvimento do ensino, nas
esferas estadual, distrital e municipal, será realizada por
meio de registro bimestral das informações em sistema de
informações sobre orçamentos públicos em educação, mantido
pelo Ministério da Educação.
§ 1º A ausência de registro das informações de que
trata o caput deste artigo, no prazo de até 30 (trinta) dias
após o encerramento de cada bimestre, ocasionará a suspensão
das transferências voluntárias e da contratação de operações
de

crédito,

exceto

as

destinadas

ao

refinanciamento

do

principal atualizado da dívida mobiliária, até que a situação
seja regularizada.
§ 2º O sistema de que trata o caput deste artigo
deve possibilitar o acesso aos dados e a sua análise pelos
presidentes dos conselhos de controle social do Fundeb e
pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 3º O sistema de que trata o caput deste artigo
deverá observar padrões de interoperabilidade e a necessidade
de integração de dados com os demais sistemas eletrônicos de

*$231871$142648$*
*$231871$142648$*
Documento : 87951 - 1

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 939
47

dados contábeis, orçamentários e fiscais no âmbito do Poder
Executivo federal e dos Tribunais de Contas, como formas de
simplificação e de eficiência nos processos de preenchimento
e

de

disponibilização

dos

dados,

e

garantir

o

acesso

irrestrito aos dados, os quais devem ser legíveis por máquina
e estar disponíveis em formato aberto, respeitadas as Leis
nºs 12.527, de 18 de novembro de 2011, e 13.709, de 14 de
agosto de 2018.
Seção IV
Do Apoio Técnico e da Avaliação
Art. 39. O Ministério da Educação atuará:
I - no apoio técnico relacionado aos procedimentos
e aos critérios de aplicação dos recursos dos Fundos, perante
os

Estados,

instâncias

o

Distrito

Federal

responsáveis

e

pelo

os

Municípios

e

acompanhamento,

as
pela

fiscalização e pelo controle interno e externo;
II - na coordenação de esforços para capacitação
dos membros dos conselhos e para elaboração de materiais e
guias

de

apoio

à

sua

função,

com

a

possibilidade

de

cooperação com instâncias de controle interno, Tribunais de
Contas e Ministério Público;
III

-

na

divulgação

de

orientações

sobre

a

operacionalização do Fundo e de dados sobre a previsão, a
realização e a utilização dos valores financeiros repassados,
por

meio

de

publicação

e

distribuição

de

documentos

informativos e em meio eletrônico de livre acesso público;
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IV - na realização de estudos técnicos com vistas à
definição do valor referencial anual por aluno que assegure
padrão mínimo de qualidade do ensino;
V - no monitoramento da aplicação dos recursos dos
Fundos, por meio de sistema de informações orçamentárias e
financeiras e de cooperação com os Tribunais de Contas dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal;
VI - na realização de avaliações dos resultados da
aplicação

desta

Lei,

com

vistas

à

adoção

de

medidas

operacionais e de natureza político-educacional corretivas,
devendo a primeira dessas medidas ser realizada em até 2
(dois) anos após a implantação do Fundo.
Art. 40. A partir da vigência dos Fundos, a cada 2
(dois) anos o Inep realizará:
I - a avaliação dos efeitos redistributivos, da
melhoria

dos

indicadores

educacionais

e

da

ampliação

do

eficiência,

da

atendimento;
II
eficácia

e

da

estudos

para

efetividade

avaliação

na

da

aplicação

dos

recursos

dos

Fundos.
§ 1º Os dados utilizados nas análises da avaliação
disposta no caput deste artigo deverão ser divulgados em
diversos

formatos

proprietários,

tais

eletrônicos,
como

inclusive

planilhas

e

abertos

texto,

de

e

não

modo

a

facilitar a análise das informações por terceiros.
§ 2º As revisões a que se refere o art. 60-A do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias considerarão os
resultados das avaliações previstas no caput deste artigo.

*$231871$142648$*
*$231871$142648$*
Documento : 87951 - 1

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 941
49

§ 3º Em até 24 (vinte e quatro) meses do início da
vigência desta Lei, o Ministério da Educação deverá expedir
normas para orientar sua atuação, de forma a incentivar e a
estimular, inclusive com destinação de recursos, a realização
de pesquisas científicas destinadas a avaliar e a inovar as
políticas

públicas

educacionais

direcionadas

à

educação

infantil, devendo agir em colaboração com as Fundações de
Amparo à Pesquisa (FAPs) estaduais, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento

Científico

e

Tecnológico

(CNPq)

e

a

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes).
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Seção I
Disposições Transitórias
Art. 41. A complementação da União referida no art.
4º desta Lei será implementada progressivamente até alcançar
a proporção estabelecida no art. 5º desta Lei, a partir do
primeiro

ano

subsequente

ao

da

vigência

desta

Lei,

nos

seguintes valores mínimos:
I – 12% (doze por cento), no primeiro ano;
II – 15% (quinze por cento), no segundo ano;
III – 17% (dezessete por cento), no terceiro ano;
IV – 19% (dezenove por cento), no quarto ano;
V – 21% (vinte e um por cento), no quinto ano;
VI – 23% (vinte e três por cento), no sexto ano.
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§ 1º A parcela da complementação de que trata o
inciso II do caput do art. 5º desta Lei observará, no mínimo,
os seguintes valores:
I – 2 (dois) pontos percentuais, no primeiro ano;
II – 5 (cinco) pontos percentuais, no segundo ano;
III

–

6,25

(seis

inteiros

e

vinte

e

cinco

centésimos) pontos percentuais, no terceiro ano;
IV – 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) pontos
percentuais, no quarto ano;
V – 9 (nove) pontos percentuais, no quinto ano;
VI – 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos
percentuais, no sexto ano.
§ 2º A parcela da complementação de que trata o
inciso

III

do

caput

do

art.

5º

desta

Lei

observará

os

seguintes valores:
I

–

0,75

(setenta

e

cinco

centésimos)

pontos

percentuais, no terceiro ano;
II

–

1,5

(um

inteiro

e

cinco

décimos)

pontos

percentuais, no quarto ano;
III – 2 (dois) pontos percentuais, no quinto ano;
IV – 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos
percentuais, no sexto ano.
§ 3º No primeiro ano de vigência dos Fundos:
I - os entes disponibilizarão as informações e os
dados contábeis, orçamentários e fiscais, de que trata o § 4º
do art. 13 desta Lei, relativos ao exercício financeiro de
2019, nos termos de regulamento;
II

-

o

cronograma

mensal

de

pagamentos

da

complementação-VAAT, referido no § 2º do art. 16 desta Lei
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iniciar-se-á em julho e será ajustado pelo Tesouro Nacional,
de

modo

que

seja

cumprido

o

prazo

previsto

para

o

seu

pagamento integral;
III – o Poder Executivo federal publicará até 30 de
junho as estimativas previstas nos incisos V e VI do caput do
art.

16

desta

Lei

relativas

às

transferências

da

complementação-VAAT em 2021.
Art.
instituídos

no

42.

Os

prazo

novos
de

90

conselhos

dos

Fundos

(noventa)

dias,

serão

contado

da

vigência dos Fundos.
§ 1º Até que sejam instituídos os novos conselhos,
no prazo referido no caput deste artigo, caberá aos conselhos
existentes na data de publicação desta Lei exercer as funções
de acompanhamento e de controle previstas na legislação.
§ 2º No caso dos conselhos municipais, o primeiro
mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro de
2022.
Art. 43. Esta Lei será atualizada até 31 de outubro
de 2021, com relação a:
I - diferenças e ponderações quanto ao valor anual
por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e
tipos de estabelecimento de ensino, nos termos do art. 7º
desta Lei;
II - diferenças e ponderações quanto ao valor anual
por aluno relativas ao nível socioeconômico dos educandos e
aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à
educação e de potencial de arrecadação tributária de cada
ente federado, nos termos do art. 10 desta Lei;
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III – indicador para educação infantil, nos termos
do art. 28 desta Lei.
§

1º

No

exercício

financeiro

de

2021,

serão

atribuídos:
I – para as diferenças e as ponderações de que
trata o inciso I do caput deste artigo:
a) creche em tempo integral:
1. pública: 1,30; e
2. conveniada: 1,10;
b) creche em tempo parcial:
1. pública: 1,20; e
2. conveniada: 0,80;
c) pré-escola em tempo integral: 1,30;
d) pré-escola em tempo parcial: 1,10;
e)

anos

iniciais

do

ensino

fundamental

urbano:

1,00;
f) anos iniciais do ensino fundamental no campo:
1,15;
g) anos finais do ensino fundamental urbano: 1,10;
h)

anos

finais

do

ensino

fundamental

no

campo:

1,20;
i) ensino fundamental em tempo integral: 1,30;
j) ensino médio urbano: 1,25;
k) ensino médio no campo: 1,30;
l) ensino médio em tempo integral: 1,30;
m) ensino médio articulado à educação profissional:
1,30;
n) educação especial: 1,20;
o) educação indígena e quilombola: 1,20;
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p) educação de jovens e adultos com avaliação no
processo: 0,80;
q)
educação

educação

de

jovens

profissional

de

nível

e

adultos

médio,

integrada

com

à

avaliação

no

prevista

no

processo: 1,20;
r)

formação

técnica

e

profissional

inciso V do caput do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996: 1,30;
s) contraturno prestado por entidades conveniadas
como complementação da jornada escolar para educação em tempo
integral: 0,30;
II – para as diferenças e as ponderações de que
trata o inciso II do caput deste artigo, valores unitários,
nos termos especificados no Anexo desta Lei;
III – para indicador de que trata o inciso III do
caput deste artigo:
a)

poderá

ser

adotada

metodologia

provisória

de

cálculo definida pelo Inep, observado o disposto no art. 28
desta

Lei,

nos

termos

de

regulamento

do

Ministério

da

Educação;
b) será adotado o número de matrículas em educação
infantil

de

cada

rede

municipal

beneficiária

da

complementação-VAAT, caso não haja a definição prevista na
alínea a deste inciso.
§ 2º Para fins de distribuição da complementaçãoVAAT, no exercício financeiro de 2021, as diferenças e as
ponderações especificadas nas alíneas a, b, c e d do inciso I
do

§

1º

deste

artigo

terão

a

aplicação

de

fator

multiplicativo de 1,5.
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§ 3º Para vigência em 2022, as deliberações de que
trata o § 2º do art. 17 desta Lei constarão de resolução
publicada no Diário Oficial da União até o dia 31 de outubro
de

2021,

com

base

em

estudos

elaborados

pelo

Inep

e

encaminhados à Comissão Intergovernamental de Financiamento
para a Educação Básica de Qualidade até 31 de julho de 2021.
Art.

44.

No

primeiro

trimestre

de

2021,

será

mantida a sistemática de repartição de recursos prevista na
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, mediante a utilização
dos coeficientes de participação do Distrito Federal, de cada
Estado e dos Municípios, referentes ao exercício de 2020.
Parágrafo

único.

Em

relação

à

complementação

da

União, será adotado o cronograma de distribuição estabelecido
para o primeiro trimestre de 2020.
Art.

45.

A

partir

de

1º

de

abril

de

2021,

a

distribuição dos recursos dos Fundos será realizada na forma
prevista por esta Lei.
Art. 46. O ajuste da diferença observada entre a
distribuição dos recursos realizada no primeiro trimestre de
2021 e a distribuição conforme a sistemática estabelecida
nesta Lei será realizado no mês de maio de 2021.
Art. 47. Os repasses e a movimentação dos recursos
dos Fundos de que trata esta Lei deverão ocorrer por meio das
contas únicas e específicas mantidas em uma das instituições
financeiras de que trata o art. 20 desta Lei.
§ 1º Os saldos dos recursos dos Fundos instituídos
pela

Lei

existentes

nº

11.494,
em

de

20

de

contas-correntes

junho

de

mantidas

2007,

porventura

em

instituição

financeira diversa daquelas de que trata o art. 20 desta Lei,
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deverão ser integralmente transferidos, até 31 de janeiro de
2021, para as contas de que trata o caput deste artigo.
§ 2º Os ajustes de que trata o § 2º do art. 6º da
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, realizados a partir de
1º de janeiro de 2021, serão processados nas contas de que
trata

o

caput

deste

artigo,

e

os

valores

processados

a

crédito deverão ser utilizados nos termos desta Lei.
Seção II
Disposições Finais
Art. 48. Os Municípios poderão integrar, nos termos
da legislação local específica e desta Lei, o Conselho do
Fundo ao Conselho Municipal de Educação, com instituição de
câmara específica para o acompanhamento e o controle social
sobre

a

distribuição,

a

transferência

e

a

aplicação

dos

recursos do Fundo, observado o disposto no inciso IV do caput
e nos §§ 1º, 2º, 4º e 5º do art. 34 desta Lei.
§ 1º A câmara específica de acompanhamento e de
controle social sobre a distribuição, a transferência e a
aplicação dos recursos do Fundeb a que se refere o caput
deste artigo terá competência deliberativa e terminativa.
§

2º

Aplicar-se-ão

para

a

constituição

dos

conselhos municipais de educação as regras previstas no § 5º
do art. 34 desta Lei.
Art. 49. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios deverão assegurar no financiamento da educação
básica,

previsto

no

art.

212

da

Constituição

Federal,

a

melhoria da qualidade do ensino, de forma a garantir padrão
mínimo de qualidade definido nacionalmente.

*$231871$142648$*
*$231871$142648$*
Documento : 87951 - 1

948 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020
56

§

1º

É

assegurada

a

participação

popular

e

da

comunidade educacional no processo de definição do padrão
nacional de qualidade referido no caput deste artigo.
§

2º

As

diferenças

e

as

ponderações

aplicáveis

entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de
estabelecimento de ensino da educação básica, bem como seus
custos

médios,

de

que

trata

esta

Lei,

considerarão

as

condições adequadas de oferta e terão como referência o Custo
Aluno Qualidade (CAQ), quando regulamentado, nos termos do §
7º do art. 211 da Constituição Federal.
Art. 50. A União desenvolverá e apoiará políticas
de

estímulo

às

iniciativas

de

melhoria

de

qualidade

do

ensino, de acesso e de permanência na escola, promovidas
pelas unidades federadas, em especial aquelas direcionadas à
inclusão de crianças e adolescentes em situação de risco
social.
Parágrafo único. A União, os Estados e o Distrito
Federal desenvolverão, em regime de colaboração, programas de
apoio ao esforço para conclusão da educação básica dos alunos
regularmente matriculados no sistema público de educação:
I

-

que

cumpram

pena

no

sistema

penitenciário,

ainda que na condição de presos provisórios;
II

-

aos

quais

tenham

sido

aplicadas

medidas

socioeducativas nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990.
Art.

51.

Os

Estados,

o

Distrito

Federal

e

os

Municípios deverão implantar planos de carreira e remuneração
dos profissionais da educação básica, de modo a assegurar:
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I

-

remuneração

condigna

dos

profissionais

na

educação básica da rede pública;
II - integração entre o trabalho individual e a
proposta pedagógica da escola;
III

-

melhoria

da

qualidade

do

ensino

e

da

aprendizagem;
IV - medidas de incentivo para que profissionais
mais bem avaliados exerçam suas funções em escolas de locais
com

piores

indicadores

estudantes

com

socioeconômicos

deficiência,

ou

que

transtornos

atendam

globais

do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
Parágrafo

único.

Os

planos

de

carreira

deverão

contemplar capacitação profissional especialmente direcionada
à formação continuada com vistas à melhoria da qualidade do
ensino.
Art. 52. Na hipótese prevista no § 8º do art. 212
da

Constituição

Federal,

inclusive

quanto

a

isenções

tributárias, deverão ser avaliados os impactos nos Fundos e
os

meios

para

que

não

haja

perdas

ao

financiamento

da

educação básica.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput
deste artigo, deve-se buscar meios para que o montante dos
recursos vinculados ao Fundeb nos entes federativos seja no
mínimo

igual

à

média

aritmética

dos

3

(três)

últimos

exercícios, na forma de regulamento.
Art.
específica,
profissional

53.

até

O

31

nacional

poder
de

público

dezembro

para

os

de

deverá
2021,

profissionais

fixar,
piso
do

em

lei

salarial
magistério

público da educação básica.
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Parágrafo único. Até que a legislação disposta no
caput deste artigo entre em vigor, considerar-se-á vigente o
disposto na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.
Art. 54. Fica revogada, a partir de 1º de janeiro
de 2021, a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, ressalvado
o art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se
refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020.
Art. 55. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 14 de dezembro de 2020.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS - 56º LEGISLATURA
DEPUTADO FEDERAL RICARDO SILVA

DECLARAÇAO ESCRITA DE VOTO

DVT n.1/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 09/12/2020 11:19 - Mesa
DVT 1 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA 2867/2020
4.372/20: Fundeb

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO
QUE, na votação nominal ao Requerimento de Urgência 2867 de 2020 ao Pl
4.372/2020, realizada na Primeira Sessão Deliberativa Extraordinária do dia
08/12/2020, votei SIM.
O motivo do voto ser por escrito se deve a problemas com o Sistema
de Deliberação Remota (SDR).

Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2020.

*CD204120121200*

Deputado RICARDO SILVA – PSB-SP

Documento eletrônico assinado por Ricardo Silva (PSB/SP), através do ponto SDR_56553,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Senhor Presidente,

Pág: 1 de 1
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes, Anexo IV – Gabinete 904
Brasília / DF – Cep. 70.160-900 – E-mail: dep.ricardosilva@camara.leg.br
Fones: (61) 3215-5904
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
Requerimento de Urgência nº 2867/2020
Projeto de Lei 4372/2020

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO QUE,
na votação do Requerimento de Urgência nº 2867/2020 do PL 4372/2020, realizada na
Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL) de 08/12/2020, votei SIM, acompanhando
a orientação do Progressistas.
Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2020.

Deputado NERI GELLER
PP/MT
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DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
AO PL nº 4.372/2020

DVT n.3/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 18:50 - Mesa
DVT 3 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO
QUE, na votação simbólica ao Destaque de Bancada do Bloco PSL, PTB,
PROS e PSL nº 03, à emenda de plenário nº 05, de minha autoria, visando
incluir toda a educação básica ofertada por instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder
público, no cômputo das matrículas a serem consideradas para efeito da
distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb,
realizada na 2ª Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL) do dia
10/12/2020, votei SIM, pela APROVAÇÃO da EMENDA.

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Dep. JOICE HASSELMANN

*CD208922564800*

Senhor Presidente,

Documento eletrônico assinado por Joice Hasselmann (PSL/SP), através do ponto SDR_56364,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do deputado Bozzella – PSL/SP

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
Projeto de Lei nº 4.372/2020

DVT n.4/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 19:00 - Mesa
DVT 4 => PL 4372/2020

958 Sexta-feira 11

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO QUE,
na votação simbólica ao Destaque de Bancada do Bloco PSL, PTB, PROS e
PSL nº 03, à emenda de plenário nº 05, de minha autoria, visando incluir toda
a educação básica ofertada por instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público, no
cômputo das matrículas a serem consideradas para efeito da distribuição de
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, realizada na 2ª
Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL) do dia 10/12/2020, votei SIM,
pela APROVAÇÃO da EMENDA.

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Dep. BOZZELLA

Câmara dos Deputados | Anexo III – Gabinete 582 | CEP 70160-900 – Brasília/DF
Tels (61) 3215-5582 – Fax (61) 3215-5582 | dep.bozzella@camara.leg.br

*CD206547814100*

Senhor Presidente,

Documento eletrônico assinado por Bozzella (PSL/SP), através do ponto SDR_56365,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Regulamenta
o
Fundo
de
Manutenção
e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o
art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras
providências.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DEP. VALMIR ASSUNÇÃO – PT/BA

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO SOBRE O DESTAQUE 6 (EMP 40)
AO PL 4372/2020

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO QUE, na
votação da nominal do DESTAQUE 6 (EMP 40) AO PL 4372/2020, que
permite o uso dos recursos do FUNDEB com: (a) instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder
Público; (b) instituições públicas de ensino, autarquias e fundações públicas da
administração indireta e serviços nacionais de aprendizagem, conveniados ou
em parceria com o Poder Público, votei NÃO ao destaque, conforme
orientação do meu partido.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2020.

*CD207579720800*

Deputado Valmir Assunção
PT-BA

DVT n.5/0

Sexta-feira 11 959
Apresentação: 10/12/2020 19:42 - Mesa
DVT 5 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Valmir Assunção (PT/BA), através do ponto SDR_56218,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dezembro de 2020

Brasília: Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gab. 739 – (61) 3215-5739
Salvador: Av. Tancredo Neves, nº 274, Bl. B, Salas 122 a 124 – Centro Empresarial Iguatemi – Caminho das Árvores - (71) 3450-1629

Dezembro de 2020

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO

PL 4372/2020

DVT n.6/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 20:45 - Mesa
DVT 6 => PL 4372/2020

960 Sexta-feira 11

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal; e dá outras providências.

dos recursos do FUNDEB com instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público;
instituições públicas de ensino, autarquias e fundações públicas da
administração indireta e serviços nacionais de aprendizagem, conveniados
ou em parceria com o Poder Público; realizada na Sessão Deliberativa

Extraordinária (VIRTUAL) do dia 10/12/2020, votei NÃO.

Sala das Sessões, 10 de Dezembro de 2020.

Marília Arraes
Deputada Federal
PT-PE

*CD202227260800*

QUE, na votação nominal do DTQ 06 da Emenda 40, que permite o uso

Documento eletrônico assinado por Marília Arraes (PT/PE), através do ponto SDR_56151,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO

Sexta-feira 11 961

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
AO PL nº 4.372/2020

DVT n.7/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 21:46 - Mesa
DVT 7 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO
QUE, na votação nominal ao Requerimento de Retirada de Pauta do PSOL,
ao PL nº 4.372/2020, realizada na 3ª Sessão Deliberativa Extraordinária
(VIRTUAL) do dia 10/12/2020, votei NÃO.

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Dep. JOICE HASSELMANN

*CD207175530300*

Senhor Presidente,

Documento eletrônico assinado por Joice Hasselmann (PSL/SP), através do ponto SDR_56364,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

Dezembro de 2020

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
PL 4.372/2020

Requerimento de retirada de pauta do PL nº 4372/2020 que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais

DVT n.8/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 21:52 - Mesa
DVT 8 => PL 4372/2020

962 Sexta-feira 11

da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras

do requerimento de retirada de pauta do PL 4.372/2020, votei sim ao requerimento.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2020.

NATÁLIA BONAVIDES
(PT/RN)

*CD209678130800*

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO QUE, na votação

Documento eletrônico assinado por Natália Bonavides (PT/RN), através do ponto SDR_56126,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

providências.

Sexta-feira 11 963

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO HELDER SALOMÃO – PT/ES
DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO

PROJETO DE LEI Nº 4372/2020

DVT n.9/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 22:07 - Mesa
DVT 9 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Sala das Sessões, em

de

Deputado HELDER SALOMÃO

de 2020.

*CD206347129000*

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO
QUE, na votação do Requerimento de Retirada de Pauta, de autoria
do Bloco do Psol, do PL nº 4372/20, realizada na 3ª Sessão
Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL) do dia 10/12/2020, votei SIM,
conforme orientação partidária.

Documento eletrônico assinado por Helder Salomão (PT/ES), através do ponto SDR_56279,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

O Projeto de Lei nº 4372/2020 que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

Dezembro de 2020

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
AO PL nº 4.372/2020

DVT n.10/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 22:09 - Mesa
DVT 10 => PL 4372/2020

964 Sexta-feira 11

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO
QUE, na votação nominal ao Destaque de Bancada do Bloco PL, PP, PSD,
SOLIDARIEDADE, AVANTE e PL nº 02, à emenda de plenário nº 31,
realizada na 2ª Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL) do dia
10/12/2020, votei NÃO, pela rejeição da emenda.

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Dep. JOICE HASSELMANN

*CD200735133700*

Senhor Presidente,

Documento eletrônico assinado por Joice Hasselmann (PSL/SP), através do ponto SDR_56364,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

Sexta-feira 11 965

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
AO PL nº 4.372/2020

DVT n.11/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 22:41 - Mesa
DVT 11 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO
QUE, na votação nominal ao Destaque de Bancada do Partido NOVO nº 04,
à emenda de plenário nº 06, realizada na 3ª Sessão Deliberativa
Extraordinária (VIRTUAL) do dia 10/12/2020, votei SIM, pela aprovação da
emenda.

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Dep. JOICE HASSELMANN

*CD204967420200*

Senhor Presidente,

Documento eletrônico assinado por Joice Hasselmann (PSL/SP), através do ponto SDR_56364,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

966 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA FEDERAL GLEISI HOFFMANN – PT/PR

PROJETO DE LEI N. 4.372/2020
Institui a regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, de que trata o art. 212A da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO QUE, na
Votação Nominal do DTQ 6 do PTB (EMP 4) - A emenda destacada permite o uso dos
recursos do FUNDEB com: (a) instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público; (b) instituições públicas de
ensino, autarquias e fundações públicas da administração indireta e serviços nacionais de
aprendizagem, conveniados ou em parceria com o Poder Público. -, votei NÃO.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2020.

GLEISI HOFFMANN
Deputada Federal (PT/PR)

Câmara dos Deputados │Anexo IV – 2º andar - Gabinete 232 - 70160900 - Brasília DF Tel: (61)
3215-5232 -│E-mail: dep.gleisihoffmann@camara.leg.br

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 967

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL PAULÃO – PT/AL

PROJETO DE LEI N. 4.372/2020
Institui a regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, de que trata o art. 212A da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO QUE, na
Votação Nominal do do DTQ 2 do PL (EMP 31) - A emenda destacada é operacional,
não deveria ser objeto de lei, e dilata a data das transferências dos recursos do FUNDEB.
Votei NÃO (à emenda).

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2020.

Paulão
Deputado Federal (PT/AL)

Dezembro de 2020

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
AO PL nº 4.372/2020

DVT n.14/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 23:17 - Mesa
DVT 14 => PL 4372/2020

968 Sexta-feira 11

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO
QUE, na votação nominal ao Destaque de Bancada do Bloco PSL, PTB,
PROS e PROS nº 05, à emenda de plenário nº 35, realizada na 3ª Sessão
Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL) do dia 10/12/2020, votei NÃO, pela
rejeição da emenda.

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Dep. JOICE HASSELMANN

*CD203740033900*

Senhor Presidente,

Documento eletrônico assinado por Joice Hasselmann (PSL/SP), através do ponto SDR_56364,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

Sexta-feira 11 969

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL JOÃO DANIEL PT/SE

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
PROJETO DE LEI 4372/2020

DVT n.15/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 23:50 - Mesa
DVT 15 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

O Projeto de Lei 4372/2020 que “Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO QUE,
na Votação nominal do DTQ 5 do PROIS (EMP 35) - A emenda destacada traz para a
lei da regulamentação do FUNDEB o fator de ponderação para o oferecimento de
novas tecnologias na grade curricular. Defendemos que o debate deve ser feito em
outro momento. Votei NÃO.
Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2020.

João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)

Câmara dos Deputados │Anexo IV – 6° andar - Gabinete 605 - 70160900 - Brasília DF
Tel: (61) 3215-5605 - Fax: (61) 3215-2605│E-mail: dep.joaodaniel@camara.gov.br
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*CD206684139600*

providências”.

Documento eletrônico assinado por João Daniel (PT/SE), através do ponto SDR_56179,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

- FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras

Dezembro de 2020

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
AO PL nº 4.372/2020

DVT n.16/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 23:59 - Mesa
DVT 16 => PL 4372/2020

970 Sexta-feira 11

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO
QUE, na votação nominal ao Destaque de Bancada do PCdoB nº 01, à
emenda de plenário nº 20, realizada na 3ª Sessão Deliberativa Extraordinária
(VIRTUAL) do dia 10/12/2020, votei NÃO, pela rejeição da emenda.

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Dep. JOICE HASSELMANN

*CD202982741300*

Senhor Presidente,

Documento eletrônico assinado por Joice Hasselmann (PSL/SP), através do ponto SDR_56364,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal; e dá outras providências.

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 971

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Dep. Paulo Pimenta – PT/RS

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO

PROJETO DE LEI Nº 4372/2020

O Projeto de Lei nº 4372, de 2020 - (Da Sra. PROFESSORA DORINHA SEABRA
REZENDE) que Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências. Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO
QUE, na votação Nominal do DTQ n. 2 do Projeto de Lei nº 4372/2020 votei NÃO à emenda.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Deputado Paulo Pimenta (PT-RS)

Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Gurgel – PSL/RJ

DECLARAÇÃO DE VOTO
PROJETO DE LEI Nº 4372/2020

DVT n.18/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 11/12/2020 12:33 - Mesa
DVT 18 => PL 4372/2020

972 Sexta-feira 11

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o
art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras providências.

Nos termos do parágrafo único do art. 182 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, declaro que, na votação do requerimento de retirada de pauta da
bancada do PSOL, referente ao PL nº 4372/2020, realizada na Sessão Deliberativa
Extraordinária (VIRTUAL) do dia 10/12/2020, votei NÃO.
Por falha no Sistema de Deliberação Remota (SDR) meu voto não foi
computado.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2020.

GURGEL
Deputado Federal
PSL/RJ

Câmara dos Deputados – Anexo IV – Gabinete 937 – Brasília – DF – CEP: 70.160-900
Telefone: (61) 3215-5937 – Fax: (61) 3215-2937
dep.gurgel@camara.leg.br

*CD206639362500*

Senhor Presidente,

Documento eletrônico assinado por Gurgel (PSL/RJ), através do ponto SDR_56321,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Sexta-feira 11 973

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Gurgel – PSL/RJ

DECLARAÇÃO DE VOTO
PROJETO DE LEI Nº 4372/2020

DVT n.19/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 11/12/2020 12:33 - Mesa
DVT 19 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o
art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras providências.

Nos termos do parágrafo único do art. 182 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, declaro que, na votação do DTQ 5 (BLOCO PSL-PROS) – Emenda
de Plenário nº 5, referente ao PL nº 4372/2020, realizada na Sessão Deliberativa
Extraordinária (VIRTUAL) do dia 10/12/2020, votei NÃO.
Por falha no Sistema de Deliberação Remota (SDR) meu voto não foi
computado.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2020.

GURGEL
Deputado Federal
PSL/RJ

Câmara dos Deputados – Anexo IV – Gabinete 937 – Brasília – DF – CEP: 70.160-900
Telefone: (61) 3215-5937 – Fax: (61) 3215-2937
dep.gurgel@camara.leg.br

*CD205919511600*

Senhor Presidente,

Documento eletrônico assinado por Gurgel (PSL/RJ), através do ponto SDR_56321,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Dezembro de 2020

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO

PROJETO DE LEI 4372/2020

DVT n.20/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 11/12/2020 13:14 - Mesa
DVT 20 => PL 4372/2020

974 Sexta-feira 11

Senhor Presidente,

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO QUE,
na Votação nominal do Requerimento, apresentado pela Bancada do PSOL,
que solicita a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 4372/2020, realizada
na Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL) do dia 10/12/2020,
votei NÃO, ao Requerimento de retirada de pauta do PL 4372/2020.
Por falha no Sistema de Deliberação Remota (SDR) meu voto não foi
computado.

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2020.

Dra. Soraya Manato
Deputada Federal – PSL/ES

*CD206785617900*

DECLARAÇÃO DE VOTO

Documento eletrônico assinado por Dra. Soraya Manato (PSL/ES), através do ponto SDR_56277,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

PL 4372/2020 – Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras
providências.

Sexta-feira 11 975

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada Professora Dayane Pimentel

Brasília, 11 de dezembro de 2020.

DVT n.21/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 11/12/2020 14:20 - Mesa
DVT 21 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Nos termos do artigo 182, parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, venho pelo presente apresentar
DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
relativa a votação nominal do Destaque 1 (PC do B), ao PL 4372/2020, que "Regulamenta
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; e
dá outras providências", ocorrida em plenário no dia 10 de dezembro de 2020, pelos
motivos abaixo indicados:
Devido a relevância da matéria e por também ser professora, mesmo acometida pelo Covid19, fiz questão de participar de todas as votações referentes à regulamentação do Fundeb.
Acontece que o início da votação do referido destaque se deu às 23:42:14. Sendo essa a 9ª
votação nominal do dia, que ocorreu já na 3ª Sessão Deliberativa Extraordinária, em que os
trabalhos iniciais começaram às 11h da manhã.
Minha intenção sempre foi votar pela rejeição da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao
PL 4372/2020. Entretanto, devido ao adiantar da hora já me encontrava bastante cansada e
sonolenta devido aos medicamentos para o tratamento da Covid, no momento de registrar o
meu voto acabei me equivocando e registrando "sim" em vez de "não".
Dessa forma, e pelas razões expostas acima, apresento minha Declaração Escrita de Voto e
deixo aqui o meu posicionamento favorável a manutenção do texto e totalmente contrario à
aprovação da Emenda de Plenário nº 20, apresentada ao PL 4372/2020.

Documento eletrônico assinado por Professora Dayane Pimentel (PSL/BA), através do ponto SDR_56210,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Deputada Federal Professora Dayane Pimentel

*CD201888575700*

Respeitosamente,

Dezembro de 2020

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO SOBRE O
PL 4.372/2020 (DTQ 2 – Emenda de Plenário nº 31)

DVT n.22/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 11/12/2020 18:58 - Mesa
DVT 22 => PL 4372/2020

976 Sexta-feira 11

PROJETO DE LEI Nº 4372/2020

Comunico, ainda, que o motivo de não ter conseguido
votar no momento da votação, foi causado por problemas no sinal da internet.
Peço, assim, o registro do voto.

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2020.
Deputado CAPITÃO WAGNER
(PROS/CE)

*CD209326141900*

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD,
DECLARO QUE, na Votação Nominal do DTQ 2 (EMP 31): Bloco PL (PL), ao
PL nº 4.372/2020, que “Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; e dá
outras providências”, realizada na Sessão Deliberativa Extraordinária (Virtual)
do dia 10 de dezembro de 2020, votei NÃO ao Destaque/Emenda, para manter
o Texto do Relator (Subemenda Substitutiva Global), conforme orientação do
meu Partido - PROS.

Documento eletrônico assinado por Capitão Wagner (PROS/CE), através do ponto SDR_56088,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Senhor Presidente,

PROJETO DE LEI Nº 4.372/2020

Regulamenta

o

Fundo

de

Manutenção

e

Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB,

de

que

trata

o

art.

212-A

da

Constituição Federal; e dá outras providências.

Senhor Presidente:
Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD,
DECLARO QUE, na votação nominal do requerimento de retirada de pauta, do
PL 4.372/2020, realizada na 3ª Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL)
do dia 10/12/2020, votei NÃO.
Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD,
DECLARO QUE, na votação nominal do DTQ 2 (BLOCO PP), do PL
4.372/2020, realizada na 3ª Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL) do
dia 10/12/2020, votei SIM.

Sala das sessões, em 11 de dezembro de 2020.

Deputado LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA

*CD204558546100*

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO

DVT n.23/0

Sexta-feira 11 977
Apresentação: 14/12/2020 09:05 - Mesa
DVT 23 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL/SP), através do ponto SDR_56368,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dezembro de 2020

Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal HUGO LEAL – PSD/RJ

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
PROJETO DE LEI Nº 4372/2020
Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB,
de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras providências.

DVT n.24/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 14/12/2020 09:51 - Mesa
DVT 24 => PL 4372/2020

978 Sexta-feira 11

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro que, nas votações dos Destaques ao PL 4372/2020,
realizada na Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL) do dia 10/12/2020,
votei conforme quadro abaixo.
Data/hora
Votação

Proposição

Objeto

10/12/2020 23:42

PL 4372/2020

DTQ 1

10/12/2020 23:12

PL 4372/2020

DTQ 5

10/12/2020 20:07

PL 4372/2020

DTQ 8

Parlamentar
Hugo Leal
PSD/RJ
Hugo Leal
PSD/RJ
Hugo Leal
PSD/RJ

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2020.

Deputado HUGO LEAL
PSD/RJ

Declaração de
Voto
Não
Não
Sim

*CD208746561100*

Nos termos do parágrafo único do art. 182 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, e em razão de estar em trânsito não foi possível ter
acesso ao Sistema de Deliberação Remota (SDR) em todas as votações,
sendo assim, não foi computado meus votos em 3 (três) matérias.

Documento eletrônico assinado por Hugo Leal (PSD/RJ), através do ponto SDR_56306,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Senhor Presidente,

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 979

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,

Declaro, por meio deste, que nos REQUERIMENTO DE URGÊNCIA AO PL
4372/20, durante a Sessão da Câmara dos Deputados no dia 08 de dezembro de 2020,
por falha no aplicativo Infoleg, votei SIM pela APROVAÇÃO do requerimento em questão.

Sala das Sessões, em 08 de dezembro de 2020.

Deputada TABATA AMARAL
PDT/SP

980 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,

Declaro, por meio deste, que no DESTAQUE 09 DO PL 4372/2020, durante a Sessão da Câmara dos Deputados no dia 07 de dezembro de 2020, por falha no aplicativo
Infoleg, votei NÃO pela REJEIÇÃO da emenda.

Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 2020.

Deputada FELIPE RIGONI
PSB/ES

DVT n.27/0

Sexta-feira 11 981
Apresentação: 15/12/2020 19:51 - Mesa
DVT 27 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇAO ESCRITA DE VOTO

Sala das sessões, 10 de dezembro de 2020

VANDER LOUBET
DEPUTADO FEDERAL (PT-MS)

*CD209081551200*

Declaro que no PL 4.372/2020, Destaque 2 (EMP
31), votei conforme orientado pela bancada do meu
partido, em sessão deliberativa virtual na data de
10/12/2020, votei NÃO ao requerimento.

Documento eletrônico assinado por Vander Loubet (PT/MS), através do ponto SDR_56438,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dezembro de 2020

DVT n.28/0

Dezembro de 2020
Apresentação: 15/12/2020 19:51 - Mesa
DVT 28 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇAO ESCRITA DE VOTO

Sala das sessões, 10 de dezembro de 2020

VANDER LOUBET
DEPUTADO FEDERAL (PT-MS)

*CD201967862000*

Declaro que no PL 4.372/2020, Destaque 1 (EMP
20), votei conforme orientado pela bancada do meu
partido, em sessão deliberativa virtual na data de
10/12/2020, votei SIM ao requerimento.

Documento eletrônico assinado por Vander Loubet (PT/MS), através do ponto SDR_56438,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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DVT n.29/0

Sexta-feira 11 983
Apresentação: 15/12/2020 19:51 - Mesa
DVT 29 => PL 4372/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇAO ESCRITA DE VOTO

Sala das sessões, 10 de dezembro de 2020

VANDER LOUBET
DEPUTADO FEDERAL (PT-MS)

*CD209246358500*

No requerimento de retirada de pauta do PL
4.372/2020. votei conforme orientado pela bancada do
meu partido, em sessão deliberativa virtual na data de
10/12/2020, votei SIM ao requerimento.

Documento eletrônico assinado por Vander Loubet (PT/MS), através do ponto SDR_56438,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dezembro de 2020

984 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
Projeto de Lei 4372/2020
(Destaque 6)

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, DECLARO QUE,
na votação do Destaque 6 (Bloco PSL) do PL 4372/2020, realizada na Sessão Deliberativa
Extraordinária (VIRTUAL) de 10/12/2020, votei SIM, acompanhando a orientação do
Progressistas.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2020.

Deputado NERI GELLER
PP/MT

Sexta-feira 11 985

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do deputado Bozzella – PSL/SP

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
PROJETO DE LEI Nº 4.372/2020

DVT n.31/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 17/12/2020 18:43 - Mesa
DVT 31 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Senhor Presidente, nos termos do parágrafo único do artigo 182 do
RICD, DECLARO QUE, na votação nominal do Substitutivo do Senado Federal
oferecido ao Projeto de Lei nº 4.372/2020 (FUNDEB), na Sessão Deliberativa
Extraordinária, (VIRTUAL), do dia 17/12/2020, votei SIM.

Sala das sessões, em 17 de dezembro de 2020.

*CD206143964900*

BOZZELLA
Deputado Federal (PSL/SP)

Documento eletrônico assinado por Bozzella (PSL/SP), através do ponto SDR_56365,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 212-A da
Constituição Federal e dá outras providências.

Câmara dos Deputados | Anexo III – Gabinete 582 | CEP 70160-900 – Brasília/DF
Tels (61) 3215-5582 – Fax (61) 3215-5582 | dep.bozzella@camara.leg.br

Dezembro de 2020

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO SOBRE O
PL 4.372/2020 (DTQ 2, do NOVO)

DVT n.32/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 17/12/2020 20:32 - Mesa
DVT 32 => PL 4372/2020

986 Sexta-feira 11

Senhor Presidente,

votação em separado da supressão, no substitutivo do Senado Federal, da alínea f, do
inciso I, do § 3º, do art. 7º do texto da Câmara dos Deputados do PL 3472/20 para o
seu restabelecimento - art. 161, I) ao PL nº 4.372/2020, que “Regulamenta o

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212A da Constituição Federal; e dá outras providências”, realizada na Sessão
Deliberativa Extraordinária (Virtual) do dia 17 de dezembro de 2020, votei SIM
para manter o Substitutivo do Senado Federal ao PL 4.372/2020 e o Parecer
do Relator, Deputado Felipe Rigoni (PSB/ES) e rejeitar o DTQ 2: NOVO
conforme orientação do meu Partido - PROS.
Todavia, mesmo tendo votado SIM, conforme comprova o
“PRINT” do Sistema, o meu voto foi, por alguma falha no Aplicativo INFOLEG
do Sistema de Deliberação Remota, equivocamente computado uma outra vez
pelo Sistema e registrado como “NÃO”, de forma completamente contrária à
minha expressa intenção de votar pela rejeição do DTQ 2:NOVO e manter o
Substitutivo do Senado Federal e o Parecer do Deputado Felipe Rigoni.
Dessa forma, e pelas razões expostas acima, apresento
minha Declaração Escrita de Voto e deixo aqui o meu posicionamento
favorável à manutenção do Substitutivo do Senado no PL 4.372/2020 e
totalmente contrario ao referido Destaque 2: NOVO.
Peço, assim, o registro do voto SIM na mencionada

Documento eletrônico assinado por Capitão Wagner (PROS/CE), através do ponto SDR_56088,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD,
DECLARO QUE, na Votação Nominal do DTQ 2: NOVO (Destaque para a

Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2020.
Deputado CAPITÃO WAGNER
(PROS/CE)

*CD209443861900*

Votação Nominal.

Sexta-feira 11 987

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL ENIO VERRI – PT/PR

PROJETO DE LEI N. 4.372/2020
Institui a regulamentação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da

DVT n.33/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 17/12/2020 20:43 - Mesa
DVT 33 => PL 4372/2020

Dezembro de 2020

Educação – FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO

I)

na votação do Substitutivo do Senado Federal, apresentado ao PL
4.372/2020, votei SIM;

II)

na votação do DTQ 2, votei SIM, a favor da manutenção do texto do
Senado Federal.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2020.

ENIO VERRI
Deputada Federal (PT/PR)

*CD200722792000*

DECLARO QUE:

Documento eletrônico assinado por Enio Verri (PT/PR), através do ponto SDR_56449,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do Regimento Interno desta Casa,

988 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputada Federal Dra. VANDA MILANI (SOLIDARIEDADE/AC)

DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
PROJETO DE LEI Nº 4371/20219
Que regulamente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo único do art. 182 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, declaro que, na votação do DESTAQUE 2, da PL nº 4371/2020, realizada na
Sessão Deliberativa Extraordinária (VIRTUAL) do dia 17/12/2020, votei SIM pelo substitutivo
oriundo do Senado Federal e a favor do FUNDEB .
No entanto, por falha no Sistema de Deliberação Remota (SDR) meu voto não foi
computado.
Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2020.

Dep. Dra. Vanda Milani
SOLIDARIEDADE-AC
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*CD205198462800*

PRLP n.1/0

Apresentação: 21/09/2020 21:01 - PLEN
PRLP 1 => PL 9382/2017

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Tereza Nelma (PSDB/AL), através do ponto SDR_56173,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Dezembro de 2020
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Apresentação: 21/09/2020 21:01 - PLEN
PRLP 1 => PL 9382/2017
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Documento eletrônico assinado por Tereza Nelma (PSDB/AL), através do ponto SDR_56173,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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Documento eletrônico assinado por Tereza Nelma (PSDB/AL), através do ponto SDR_56173,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Tereza Nelma (PSDB/AL), através do ponto SDR_56173,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Tereza Nelma (PSDB/AL), através do ponto SDR_56173,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
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REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 9.382–B DE 2017

RDF n.1/0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 00:00 - PLEN
RDF 1 => PL 9382/2017

Dezembro de 2020

Art. 1º A ementa da Lei nº 12.319, de 1º de setembro
de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Regulamenta

a

profissão

de

tradutor,

intérprete e guia-intérprete da Língua Brasileira de
Sinais (Libras).”
Art. 2º A Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º ................................
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considerase:
I – tradutor e intérprete: o profissional
que traduz e interpreta de uma língua de sinais para
outra língua de sinais ou para língua oral, ou viceversa, em quaisquer modalidades que se apresentem;
e
II – guia-intérprete: o profissional que
domina, no mínimo, uma das formas de comunicação
utilizadas pelas pessoas surdocegas.
§ 2º A atividade profissional de tradutor,
intérprete

e

guia-intérprete

de

Libras

-

Língua

Portuguesa acontece em qualquer área ou situação em
que pessoas surdas e surdocegas precisem estabelecer

*CD205976708400*

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Documento eletrônico assinado por Tereza Nelma (PSDB/AL), através do ponto SDR_56173,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Altera a Lei nº 12.319, de 1º de
setembro de 2010, para dispor sobre o
exercício profissional e as condições
de trabalho do profissional tradutor,
guia-intérprete
e
intérprete
da
Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Dezembro de 2020
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comunicação

com

não

falantes

de

sua

língua

em

profissão

de

RDF n.1/0
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quaisquer contextos possíveis.”(NR)
“Art.

4º

O

exercício

da

tradutor, intérprete e guia-intérprete é privativo
de:

III – (revogado);
IV

–

diplomado

em

curso

de

educação

profissional técnica de nível médio em Tradução e
Interpretação em Libras;
V

–

diplomado

em

curso

superior

de

bacharelado em Tradução e Interpretação em Libras Língua

Portuguesa,

Letras

com

Habilitação

em

Tradução e Interpretação em Libras ou em Letras Libras;
VI

–

diplomado

em

outras

áreas

de

conhecimento, desde que possua diploma de cursos de
extensão,

de

formação

especialização,
(trezentas

e

com

carga

sessenta)

continuada
horária

horas

e

ou

mínima
que

de

tenha

de
360
sido

aprovado em exame de proficiência em tradução e
interpretação em Libras – Língua Portuguesa; ou
VII – portador de diploma em curso superior
em outras áreas de conhecimento, complementado por
cursos de extensão, de formação continuada ou de
especialização,

com

carga

horária

mínima

de

360

(trezentas e sessenta) horas, desde que aprovado em

*CD205976708400*

II – (revogado);
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exame de proficiência em tradução e interpretação em

RDF n.1/0
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Libras - Língua Portuguesa.
§ 1º (Revogado).
§ 2º O exame de proficiência em tradução e
interpretação em Libras - Língua Portuguesa de que

ensino superior que ofereçam os cursos de graduação
em

Tradução

Portuguesa

e

Interpretação

ou

em

Letras

em

Libras

com

-

Língua

Habilitação

em

Interpretação.”(NR)
“Art.
profissionais

6º

com

as

É

tarefa

privativa

habilitações

descritas

dos
nos

incisos V, VI e VII do caput do art. 4º desta Lei:
I – (revogado);
II – traduzir e interpretar nas atividades
escolares e acadêmicas a partir do sexto ano do
ensino fundamental;
III

–

traduzir

e

interpretar

para

concursos públicos e processos seletivos;
IV – (revogado);
V

–

traduzir

e

interpretar

perante

autoridades policiais e o Poder Judiciário;
VI – traduzir e interpretar em serviços de
assistência

médica

e

hospitalar,

incluídas

atividades médico-periciais;
VII – atuar na tradução e/ou interpretação
de atividades e materiais artístico-culturais a fim

*CD205976708400*

realizado por banca examinadora de instituições de
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trata o inciso IV do caput deste artigo deve ser
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de possibilitar acessibilidade ao público usuário da

RDF n.1/0
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Libras.
Parágrafo
tradutor

e

único.

intérprete,

São

no

atribuições

exercício

de

do
suas

competências, observado o disposto no caput deste
artigo:
e ouvintes por meio da Libras para a língua oral e
vice-versa;
II

–

intermediar

a

comunicação

entre

surdos e surdos por meio da Libras para outra língua
de sinais e vice-versa; e
III – traduzir textos escritos, orais ou
sinalizados da Língua Portuguesa para a Libras e
outras línguas de sinais e vice-versa.”(NR)
“Art. 7º O intérprete deve exercer sua
profissão com rigor técnico e zelar pelos valores
éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana
e à cultura do surdo e do surdocego, em especial:
...................................................
III – pela imparcialidade e fidelidade aos
conteúdos que lhe couber traduzir ou interpretar;
..............................................”(NR)
“Art.

8º-A

A

duração

do

trabalho

dos

profissionais de que trata esta Lei será de 6 (seis)
horas diárias ou de 30 (trinta) horas semanais.
Parágrafo único. O trabalho de tradução e
interpretação superior a 1 (uma) hora de duração

*CD205976708400*

I – intermediar a comunicação entre surdos
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deverá ser realizado em regime de revezamento, com,

RDF n.1/0
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no mínimo, 2 (dois) profissionais.”
Art. 3º É autorizado o exercício da profissão por
aqueles que tenham sido habilitados até a entrada em vigor
desta Lei nos termos da redação original do art. 4º da Lei nº

(seis) anos a partir da publicação desta Lei, a realização das
atividades de que trata o art. 6º da Lei nº 12.319, de 1º de
setembro de 2010, por profissionais com as formações previstas
na redação original do art. 4º da referida Lei, adquiridas
após a publicação desta Lei.
Art. 4º Fica revogado o art. 5º da Lei nº 12.319, de
1º de setembro de 2010.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2020.

Deputada TEREZA NELMA
Relatora

*CD205976708400*

Parágrafo único. Será permitida, pelo período de 6

Documento eletrônico assinado por Tereza Nelma (PSDB/AL), através do ponto SDR_56173,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

12.319, de 1º de setembro de 2010.

1012 Sexta-feira 11

Of. nº

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

/2020/PSDB
Brasília, 11 de dezembro de 2020.

À Sua Excelência o Senhor
Deputado RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Justificativa de ausência em votação

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que os(as)
Deputados(as) EDUARDO BARBOSA, ROSE MODESTO e SAMUEL
MOREIRA, estiveram ausentes em votações da Sessão da Câmara no dia 10 de
dezembro de 2020, e votaram de acordo com a orientação do partido.

Respeitosamente,

LIDERANÇA DO PSDB

Dezembro de 2020
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDÊNCIA/SGM
Of. sn/2020 enviado por correspondência eletrônica (e-mail), em
11/12/2020, da Liderança do PSDB. Comunica que os deputados
relacionados estiveram ausentes nas votações nominais do dia 10 de
dezembro de 2020 e votariam de acordo com a orientação do partido.
Em 11/12/2020.
Publique-se.

Documento : 86882 - 102
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDÊNCIA/SGM
Correspondência eletrônica (e-mail) enviada em 10/12/2020, às 21h58, da
Liderança do PSB. Encaminha justificativa de ausência do Deputado
Danilo Cabral, ocorrida na Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) de
10/12/2020, por estar em trânsito.
Em 11/12/2020.
Publique-se.

Documento : 86882 - 98
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Ofício nº 111/2020
Brasília, 11 de dezembro de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Justificativa de ausência em votação nominal da bancada do PSL

Senhor Presidente,

O Partido Social Liberal – PSL – comunica a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo relacionados justificaram sua ausência nas votações
nominais da Sessão Deliberativa Extraordinária (Virtual), realizada em 10 de
dezembro de 2020, às 11h, na Câmara dos Deputados, conforme
especificado:

Deputado Luiz Philippe de Orleans E Bragança
• PL 349/2015 – Votação do DTQ 2 (PSOL) (inconsistência no sistema
de votação).

Deputado Professor Joziel
• PL 349/2015 – Votação do DTQ 2 (PSOL) (inconsistência no sistema
de votação).
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Deputado Coronel Tadeu
• PL 349/2015 – Votação do DTQ 2 (PSOL) (impossibilidade).

Deputado Daniel Silveira
• PL 349/2015 – Votação do DTQ 2 (PSOL) (questões técnicas no
sistema).

Deputado Delegado Waldir
• PL 123/2019 – Votação do DTQ 1 (NOVO) (impossibilidade).

Outrossim, solicito que o conteúdo deste se faça constar da ata da
referida sessão no Diário da Câmara dos Deputados.

Respeitosamente,

___________________________
Dep. Felipe Francischini
Líder do PSL
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Ofício nº 112/2020
Brasília, 11 de dezembro de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Justificativa de ausência em votação nominal da bancada do PSL

Senhor Presidente,

O Partido Social Liberal – PSL – comunica a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo relacionados justificaram sua ausência nas votações
nominais da Sessão Deliberativa Extraordinária (Virtual), realizada em 10 de
dezembro de 2020, às 16h, na Câmara dos Deputados, conforme
especificado:

Deputado Daniel Silveira
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 8 (Bloco PP) (questões técnicas no
sistema).

Deputado Delegado Pablo
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 9 (Bloco PP) (impossibilidade).
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Deputado Dr. Luiz Ovando
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 6 (Bloco PP) (impossibilidade);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 8 (Bloco PP) (impossibilidade);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 9 (Bloco PP) (impossibilidade).

Outrossim, solicito que o conteúdo deste se faça constar da ata da
referida sessão no Diário da Câmara dos Deputados.

Respeitosamente,

___________________________
Dep. Felipe Francischini
Líder do PSL
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Ofício nº 113/2020
Brasília, 11 de dezembro de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Justificativa de ausência em votação nominal da bancada do PSL

Senhor Presidente,

O Partido Social Liberal – PSL – comunica a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo relacionados justificaram sua ausência nas votações
nominais da Sessão Deliberativa Extraordinária (Virtual), realizada em 10 de
dezembro de 2020, às 21h10, na Câmara dos Deputados, conforme
especificado:

Deputada Dra. Soraya Manato
• PL 4372/2020 – Requerimento de Retirada de Pauta (questões
técnicas no sistema).

Deputado Gurgel
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 5 (Bloco PSL) (questões técnicas no
sistema).
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Deputado Daniel Silveira
• PL 4372/2020 – Requerimento de Retirada de Pauta (questões
técnicas no sistema);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 2 (Bloco PP) (questões técnicas no
sistema);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 4 (NOVO) (questões técnicas no
sistema);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 5 (Bloco PSL) (questões técnicas no
sistema);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 1 (PCdoB) (questões técnicas no
sistema).

Deputado Delegado Pablo
• PL

4372/2020

–

Requerimento

de

Retirada

de

Pauta

(impossibilidade);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 2 (Bloco PP) (impossibilidade);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 4 (NOVO) (impossibilidade);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 5 (Bloco PSL) (impossibilidade);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 1 (PCdoB) (impossibilidade).

Deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança
• PL 4372/2020 – Requerimento de Retirada de Pauta (questões
técnicas no sistema);
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• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 2 (Bloco PP) (questões técnicas no
sistema).

Deputado Professor Joziel
• PL

4372/2020

–

Requerimento

de

Retirada

de

Pauta

(impossibilidade);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 4 (NOVO) (impossibilidade).

Deputado Dr. Luiz Ovando
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 2 (Bloco PP) (impossibilidade);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 5 (Bloco PSL) (impossibilidade);
• PL 4372/2020 – Votação do DTQ 1 (PCdoB) (impossibilidade).

Outrossim, solicito que o conteúdo deste se faça constar da ata da
referida sessão no Diário da Câmara dos Deputados.

Respeitosamente,

___________________________
Dep. Felipe Francischini
Líder do PSL
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PRESIDÊNCIA/SGM
Of. 111, 112 e 113/2020 enviados por correspondência eletrônica (e-mail),
em 11/12/2020, da Liderança do Partido Social Liberal (PSL). Comunica
que os parlamentares relacionados justificaram as ausências nas votações
nominais da Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) do dia 10/12/2020.
Em 11/12/2020.
Publique-se.

Documento : 86882 - 101
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDÊNCIA/SGM
Correspondência eletrônica (e-mail), enviada em 11/12/2020, às 00h46, da
Liderança dos Democratas (DEM). Encaminha justificativa de ausência dos
deputados relacionados, ocorrida na sessão do dia 10/12/2020.
Em 11/12/2020.
Publique-se.

*$231857$183016$*
*$231857$183016$*
Documento : 86882 - 99
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De ordem do Dep. JHC encaminhamos justificativa a ausência e consequente perda de votações
nominais nas sessões extraordinárias de 10/12/2020. Devido a um problema no seu celular, o
Deputado se viu impossibilitado de acessar o infoleg e registrar sua presença. Ressalte-se que o
Deputado acompanharia a orientação do PSB.

Atenciosamente,
Liderança do PSB

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 1027

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDÊNCIA/SGM
Correspondência eletrônica (e-mail) enviada em 10/12/2020, às 21h01, da
Liderança do PSB. Correspondência eletrônica (e-mail) enviada em
10/12/2020, às 21h01, da Liderança do PSB. Encaminha justificativa de
ausência do Deputado JHC, ocorrida nas sessões do dia 10/12/2020,
devido a um problema no celular e a impossibilidade de acessar o infoleg,
e informa que votaria de acordo com a orientação do partido.
Em 11/12/2020.
Publique-se.

Documento : 86882 - 97
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Ofício GAB 611/DF n.º 168/2020
Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020.

Ao Senhor
Diretor da Secretaria Geral da Mesa
Câmara dos Deputados
Brasília – DF.
Assunto: Justificativa de ausência à votação na Sessão Deliberativa Extraordinária (Virtual)
realizada na data de 10/12/2020.

Senhor Diretor,
Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, encaminhar Ofício à Secretaria
Geral da Mesa da Câmara dos Deputados - SGM, conforme determinado pelo Presidente em
Sessão Deliberativa Extraordinária (Virtual), com as justificativas de ausências às VOTAÇÕES para
o e-mail: sedoc.sgm@camara.leg.br, tendo em vista a impossibilidade momentânea de participação
devido à instabilidade do sistema na seguinte votação:
-Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) realizada na data de 10/12/2020: Projeto
de Lei 4372/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de que trata o art. 212-A
da Constituição Federal; e dá outas providências.
- Destaque nº 08 (Nominal). Destaque da Emenda de Plenário nº 10 apresentada ao PL
4372/2020 (art. 161, II).

Na expectativa do atendimento ao solicitado em epígrafe e sendo o que se apresenta para
o momento, renovo meus votos de consideração e respeito.

Atenciosamente,

LEDA SADALA
Deputada Federal - Avante/AP
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESIDÊNCIA/SGM
Of. 168/2020 enviado por correspondência eletrônica (e-mail), em
11/12/2020, da Liderança do Avante. Encaminha justificativa de ausência
da Deputada Leda Sadala, referente à votação do PL 4372/2020,
Destaque n. 8, ocorrida na Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) do
dia 10/12/2020.
Em 11/12/2020.
Publique-se.

Documento : 86882 - 100
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DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício s/nº 2020, da Liderança do PT - Indica as Deputadas Erika Kokay e Luizianne Lins como Vice-Líderes do
PT, em substituição aos Deputados Helder Salomão e Maria do Rosário.
Em 10/12/2020.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício s/nº 2020, da Liderança do Republicanos - Indica a Deputada Rosangela Gomes como Vice-Líder do
Republicanos, em substituição à Deputada Aline Gurgel.
Em 10/12/2020.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício s/nº 2020, da Liderança do PT - Indica o Deputado Waldenor Pereira como Vice-Líder do PT, em
substituição à Deputada Luizianne Lins.
Em 10/12/2020.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício s/nº 2020, da Liderança do PT - Indica a Deputada Professora Rosa Neide como Vice-Líder do PT, em
substituição ao Deputado Alencar Santana Braga.
Em 10/12/2020.
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Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício s/nº 2020, da Liderança do Republicanos - Indica a Deputada Aline Gurgel como Vice-Líder do
Republicanos, em substituição à Deputada Rosângela Gomes.
Em 10/12/2020.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.

RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício s/nº 2020, da Liderança do PSOL - Indica a Deputada Talíria Petrone como Vice-Líder do PSOL, em
substituição ao Deputado Ivan Valente.
Em 10/12/2020.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício sn/2020 - Dep. Danilo Forte. Aceita assumir, a partir de 10/12/2020, o mandato de deputado federal, na
qualidade de titular, pelo Estado do Ceará.
Em 10/12/2020.
Publique-se, nos termos do art. 56, § 1º, da CF, c/c com art. 241, inciso I, do RICD.
Ao Senhor Diretor-Geral.
RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NO DIA 10/12/2020

MENSAGEM

MSC 727/2020 - do Poder Executivo - Submete à deliberação dos membros do Congresso Nacional, nos termos
do art. 61 da Constituição, o texto do projeto de lei que "Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
quanto à responsabilização administrativa do servidor e quanto às infrações disciplinares de menor potencial
ofensivo".

PROJETO DE LEI

PL 5464/2020 - da Srª. Iracema Portella - Dispõe sobre a oferta de acolhimento institucional específico para
crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

PL 5465/2020 - da Srª. Iracema Portella - Institui Política Nacional de Formação de Docentes da educação básica
para as tecnologias da informação e comunicação (PDTIC).

PL 5466/2020 - do Sr. Márcio Marinho - Dispõe sobre a vedação do prazo de validade para a utilização dos
créditos do telefone celular habilitado no Plano de Serviço Pré-Pago.

PL 5467/2020 - do Poder Executivo - Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto à
responsabilização administrativa do servidor e quanto às infrações disciplinares de menor potencial ofensivo.

PL 5468/2020 - do Sr. Enéias Reis - Dispõe sobre a religação de energia elétrica para unidades consumidoras.

PL 5469/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Cria a campanha permanente de orientação, informação, prevenção,
tratamento e combate ao transtorno de ansiedade generalizada e ao transtorno misto ansioso e depressivo.

PL 5470/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Altera o caput do art. 41-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para
criar critérios mais justos de reajustamento do valor dos benefícios previdenciários.

PL 5471/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Determina a fixação de quadros informativos, em local de fácil visualização
na entrada dos estabelecimentos de saúde públicos ou privados, com os nomes dos profissionais da saúde e
respectivos números de registros nos conselhos classistas
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PL 5472/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Determina a emissão de receitas por profissionais da saúde contendo a
denominação genérica do medicamento prescrito.

PL 5473/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Determina a disponibilização de faturas de cobrança por serviços públicos
ou financeiros aos usuários deficientes visuais em linguagem Braille

PL 5474/2020 - do Sr. Paulo Bengtson - Altera o art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para incluir os
parágrafos 2º e 3º, instituindo aulas de educação para o uso sustentável de recursos hídricos e energéticos.

PL 5475/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Cria a campanha permanente de orientação aos idosos quanto à
contratação de produtos e serviços oferecidos por instituições financeiras.

PL 5476/2020 - da Srª. Joenia Wapichana - Dispõe sobre reserva de vagas para indígenas nos concursos públicos
para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal do
poder legislativo, judiciário e executivo e das entidades de sua administração e indireta, no âmbito da União.

PL 5477/2020 - do Sr. Helder Salomão - Altera a Lei n. 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para incluir a
necessidade de instituição de corregedorias, de ouvidorias e de cursos de formação que contemplem educação
em direitos humanos e igualdade racial como critérios para recebimento de recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública (FNSP).

PL 5478/2020 - do Sr. Wilson Santiago - Altera a Lei de Nº 12.772/2012 acrescentando parágrafo único no artigo
6º visando garantir a manutenção dos direitos adquiridos no Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal
do professor nomeado em função de novo concurso público, em qualquer Instituição Federal de Ensino, em
todo território nacional.

PL 5479/2020 - do Sr. Léo Moraes - Destina recursos provenientes da Reforma Administrativa e do Programa
de Privatizações para os Programas Sociais, e dá outras providências.

PL 5480/2020 - do Sr. Luiz Carlos Motta - Inclui os trabalhadores do comércio na relação de profissionais
considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública

PL 5481/2020 - do Sr. Fred Costa - INSTITUI NO ÂMBITO NACIONAL, A “CAMPANHA DEZEMBRO VERDE”,
DEDICADA A AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O ABANDONO DE ANIMAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PL 5484/2020 - do Sr. Célio Studart - Modifica a Lei 9.504/1997 para proibir o registro de pesquisas eleitorais
autofinanciadas por empresas e entidades.
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INDICAÇÃO

INC 1206/2020 - do Sr. Capitão Alberto Neto - Sugere ao Ministério da Justiça e Segurança Pública medidas para
readequação do formato original e inserção de depoimento especial como um direito da vítima de crime sexual.

INC 1207/2020 - do Sr. Luiz Carlos Motta - Sugere ao Ministério da Saúde, providências necessárias para incluir
os trabalhadores do comércio na relação de prioridades do programa de vacinação contra a SARS-COVID.

INC 1208/2020 - do Sr. Zé Silva - Propõe ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, por meio do Comitê-Executivo
de Gestão (Gecex), prorrogar para 28 de fevereiro de 2021 o prazo de redução da alíquota do Imposto de
Importação do arroz.

INC 1209/2020 - do Sr. Felício Laterça - Sugere ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Cidadania a aplicação ampla
e extensiva do disposto no § 4º do art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020, de forma
integrada com os órgãos de investigação e de controle, para recuperação dos valores indevidamente pagos do
auxílio emergencial e do auxílio emergencial residual.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

RIC 1631/2020 - da Srª. Perpétua Almeida - Solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Minas e Energia,
Senhor Bento Albuquerque, sobre o recente aumento médio de 2,95% na tarifa de energia elétrica concedido
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL à Energisa Acre.

RIC 1632/2020 - do Sr. Luis Miranda - Requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia, BENTO ALBUQUERQUE, sobre os recursos e a atuação da concessionária NEOENERGIA.

RIC 1633/2020 - do Sr. Marcelo Calero - Solicita ao Ministério do Meio Ambiente informações acerca do
cancelamento de multa aos proprietários de resort e liberação de obra em área considerada danosa para as
tartarugas.

RIC 1634/2020 - do Sr. Marcelo Calero - Requer informações ao Presidente do Banco Central do Brasil, Roberto
Campos Neto, sobre o acesso a informações privilegiadas do Banco Central por parte de bancos privados.

RIC 1635/2020 - do Sr. Marcelo Calero - Requer informações ao Ministro das Comunicações, Fábio Faria, sobre
o financiamento, pelo Governo Federal, de campanhas publicitárias na internet.
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RIC 1636/2020 - do Sr. Marcelo Calero - Requer informações ao Ministro das Comunicações, Fábio Faria, acerca
da não inclusão da Ancine no grupo de trabalho criado para realizar estudos e elaborar atualização do marco
jurídico referente aos Serviços de Acesso Condicionado.

RIC 1637/2020 - do Sr. Paulo Ganime - Requer informações detalhadas ao Ministro de Estado das Comunicações
sobre contratos firmados por órgãos e entidades do Executivo Federal com a empresa Astronautas Filmes.

RIC 1638/2020 - do Sr. Paulo Ganime - Requer informações detalhadas ao ministro do Turismo sobre contratos
firmados com a empresa Astronautas Filmes.

RIC 1639/2020 - do Sr. Paulo Ganime - Requer informações detalhadas ao ministro da Saúde sobre contratos
firmados com a agência Astronautas Filmes.

RIC 1640/2020 - do Sr. Paulo Ganime - Requer informações detalhadas ao ministro da Educação sobre contratos
firmados com a agência Astronautas Filmes.

RIC 1641/2020 - do Sr. Paulo Ganime - Requer informações detalhadas ao ministro da Economia sobre contratos
firmados com a empresa Astronautas Filmes.

REQUERIMENTO

REQ 2900/2020 - do Sr. Wolney Queiroz - Requer coautoria no PL 5.091/2020, que tipifica o crime de violência
institucional.

REQ 2901/2020 - do Sr. Léo Moraes - Requer urgência para o Projeto de Lei nº 5.418/2020, do deputado Léo
Moraes (PODE/RO), que “determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios forneçam vacina
para a Doença pelo Coronavírus 2019 (Covid-19) gratuitamente, para toda a população brasileira”.

REQ 2902/2020 - do Sr. Fábio Trad - Requer a apensação para tramitação conjunta do PL nº 1.020, de 2019, ao
PL nº 1.369, de 2019.

REQ 2903/2020 - do Sr. Wolney Queiroz - Requer coautoria no PL 4963/2020, que estabelece normas para
prevenir, sancionar e combater a violência política contra mulheres ou em razão de gênero
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REQ 2904/2020 - do Sr. Enio Verri - Requer a retirada de tramitação da Emenda de Plenário n. 1, apresentada
ao PL 349/2015.

REQ 2905/2020 - da Srª. Edna Henrique - Requer a apresentação de Voto de Pesar pelo falecimento do senhor
Edmilson Gomes de Sousa, ocorrido no dia de 10 de dezembro de 2020.

REQ 2906/2020 - do Sr. Jhonatan de Jesus - Requer a indicação de membro para compor o Grupo de Trabalho
(GT- 5G).

REQ 2907/2020 - do Sr. Valmir Assunção - Requer a adição de coautorias ao PL 5456 de 2020.

REQ 2908/2020 - do Sr. João Daniel - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei no 3515/2015.

REQ 2909/2020 - do Sr. Bira do Pindaré - Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 104, §2º do RICD, a
retirada da emenda de plenário nº 42 – de minha autoria, apresentada à PL 4372/20.

REQ 2910/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 3513, de 2020, de
minha autoria, que “Altera a redação do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para
ampliar as isenções de imposto de renda às pessoas deficientes ou com enfermidades graves.”

REQ 2911/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 3560, de 2020, de
minha autoria, que “Acrescenta o §3º ao art. 45 da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime Jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais), para estabelecer a
suspensão temporária dos pagamentos das prestações das operações de créditos consignados durante períodos
de emergência de saúde pública de importância nacional e estado de calamidade pública

REQ 2912/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 3655, de 2020, de
minha autoria, que “Acrescenta o parágrafo único ao artigo 9º do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho), para afastar a presunção de nulidade ou de fraude da rescisão com ou sem
justa causa seguida de recontratação ou readmissão durante ou após os períodos de estados de emergência
nacional ou regional de saúde pública ou de calamidade pública”.

REQ 2913/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 3823, de 2020, de
minha autoria, que “Institui normas de caráter transitório e emergencial para proteção de gestantes,
parturientes, puérperas e bebês durante a vigência da situação de emergência de saúde pública de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 06, de 2020, ou, transcorridas suas vigências, enquanto durarem as medidas de quarentena e
restrições de atividades no contexto da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2”.
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REQ 2914/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 3923, de 2020, de
minha autoria, que “Determina a criação de campanha de orientação e combate aos golpes financeiros e
violência patrimonial praticados contra os idosos e altera a Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto
do Idoso).”

REQ 2915/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 3925, de 2020, de
minha autoria, que “Altera a redação do artigo 173 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), para estabelecer a aplicação da pena em dobro quando o crime de abuso de incapaz for praticado contra
idoso.”

REQ 2916/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 3926, de 2020, de
minha autoria, que “Altera a redação do artigo 168 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), para estabelecer a aplicação da pena em dobro quando o crime apropriação indébita for praticado
contra idoso.”

REQ 2917/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 3927, de 2020, de
minha autoria, que “Determina a criação de campanha de orientação e combate aos golpes financeiros e
violência patrimonial praticados contra os idosos e altera a Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto
do Idoso).”

REQ 2918/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 4326, de 2020, de
minha autoria, que “Acrescenta parágrafo único ao artigo 106 da Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso) – induzimento de outorga de procuração por idoso.).”

REQ 2919/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 4755, de 2020, de
minha autoria, que “Altera os artigos 154, 481, 482, 483 e 484 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código
de Processo Civil), para dispor sobre as atribuições do Oficial de Justiça.”

REQ 2920/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 4756, de 2020, de
minha autoria, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Núcleo de Segurança do Paciente em
todas as unidades hospitalares, públicas ou privadas, do Brasil

REQ 2921/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 5081, de 2020, de
minha autoria, que “Institui normas de proteção aos trabalhadores dos setores público ou privado expostos à
radiação solar no exercício de suas atividades laborativas.”

REQ 2922/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 5219, de 2020, de
minha autoria, que “Normatiza a escuta especializada e o depoimento especial da mulher vítima ou testemunha
de violência”.
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REQ 2923/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 3358, de 2020, de
minha autoria, que “Acrescenta o § 2º ao art. 132 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de fevereiro de 1940 (Código
Penal), para tipificar a utilização, fabricação, distribuição, venda, exposição à venda, fornecimento, manutenção
em depósito, transporte, porte ou guarda de substância constituída de vidro moído ou pó metálico e cola
(cerol), linha encerada com quartzo moído e óxido de alumínio (linha chilena), ou qualquer outro produto, fio
ou cabo com características cortantes assemelhadas utilizados para empinar pipas, e renumera o parágrafo
único do art. 132 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de fevereiro de 1940 (Código Penal”.

REQ 2924/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei complementar
169/2020, de minha autoria, que “ Acrescenta o §3º ao artigo 43 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), para estabelecer a atualização anual da tabela progressiva do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza de pessoa física”.

REQ 2925/2020 - do Sr. Fred Costa - Requer a aprovação de moção de louvor ao Grupo de Resgate de Animais
em Desastres-G.R.A.D, pela excelente atuação e profissionalismo no trabalho com os animais atingidos pelas
queimadas no Pantanal.

REQ 2926/2020 - da Srª. Erika Kokay - Requer a aprovação de moção de repúdio à proposta anunciada de
possível extinção, pelo Poder Executivo, de diversas portarias que dizem respeito à Política de Saúde Mental,
editadas entre os anos de 1991 a 2014, conforme noticiado pela imprensa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PDL 539/2020 - do Sr. Alexandre Frota - Susta os efeitos da Portaria nº 189 de 10 de novembro de 2020 que
estabelece diretrizes para a seleção de personalidade notáveis negras, nacionais ou estrangeiras a serem
divulgadas no sitio eletrônico da Fundação Palmares.

PDL 540/2020 - do Sr. Aliel Machado - Susta a Resolução GECEX nº 126, de 08 de dezembro de 2020, que altera
o Anexo II da Resolução 125, de 15 de dezembro de 2016, para zerar a alíquota de importação de revólveres e
pistolas.

PDL 541/2020 - da Srª. Áurea Carolina - Susta os efeitos da Deliberação de Diretoria Colegiada da Agência
Nacional do Cinema - Ancine n.º 999-E, de 08 de dezembro de 2020, que cancela os saldos de chamadas
públicas, extingue o regulamento geral do Programa de Desenvolvimento do Audiovisual (Prodav); e define um
orçamento para o setor menor do que a arrecadação do mesmo.

PDL 542/2020 - da Srª. Áurea Carolina - Susta os efeitos da Deliberação de Diretoria Colegiada da Agência
Nacional do Cinema - Ancine n.º 1002-E, de 08 de dezembro de 2020, que adia por tempo indeterminado a
decisão sobre a cota de tela para 2021
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PROJETO DE LEI N.º 3.381, DE 2020
(Do Sr. Paulo Eduardo Martins)
Revoga os artigos 22, 23 e 26 da Lei n° 7.170, de 14 de dezembro de 1983.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3054/2000.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam revogados os artigos 22, 23 e 26 da Lei n° 7.170, de 14 de dezembro de 1983.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICATIVA
No campo do debate público e, especialmente, do debate político, deve vigorar o mais amplo espaço
para o exercício da liberdade de expressão. Qualquer entendimento tendente à censura e ao embaraço da
liberdade de expressão deve ser veementemente rechaçado. A Lei de Segurança Nacional, que há muito tempo
jazia esquecida, passou a ser invocada por parte dos órgãos de persecução penal para cercear a participação
democrática de grupos que estão apenas a vocalizar insatisfações e críticas quanto à atuação de agentes
públicos nas mais diversas esferas de poder.
O artigo 5º da Constituição Federal, nos seus incisos IV e IX, declara a liberdade de expressão como
direito fundamental. Não há democracia onde não seja assegurada a mais ampla liberdade de expressão dos
indivíduos. A honra de terceiros já é devidamente protegida pelos crimes de injúria, difamação e calúnia,
previstos no Código Penal, bem como por eventual indenização por danos morais. A Lei de Segurança Nacional,
ao criminalizar determinadas categorias de opiniões políticas, viola os dispositivos constitucionais acima
mencionados e deve, portanto, ter revogados seus artigos 22, 23 e 26.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 2020.

Paulo Eduardo Martins
Deputado Federal (PSC/PR)
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PROJETO DE LEI N.º 3.542, DE 2020
(Do Sr. Paulo Ramos)
Altera a Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006, para determinar a isenção de custas processuais para
solicitação, revisão e adoção de medidas protetivas às mulheres em situação de violência doméstica,
independentemente de comprovação de hipossuficiência financeira.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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PROJETO DE LEI N.º 3.549, DE 2020
(Do Sr. José Guimarães)
Dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial mulheres artesãs - Bolsa Artesã.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As mulheres cuja renda for oriunda da produção de artesanatos terão direito ao
auxilio emergencial; denominado - Bolsa Artesã.
Art. 2º Os pagamentos serão feitos mensalmente; no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); a
contar da publicação desta Lei; no mínimo pelos seis (06) meses subseqüentes. Devendo ser estendido, depois
deste período, conforme a necessidade das beneficiárias e duração do estado de calamidade e, decorrência
da Pandemia do Corona Vírus.
Art. 2º Ficam isentos do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido os
rendimentos percebidos por pessoas físicas e jurídicas decorrentes das atividades artesanais.
Art. 3º A União, Estados e Municípios, no âmbito de suas competências e no prazo de cento
e oitenta dias, regulamentarão a prestação de assistência técnica às atividades desenvolvidas pelas mulheres
artesãs e a concessão de estímulos à comercialização de seus produtos com o objetivo de criar novos postos
de trabalho e promover geração de renda.
§ 1º O Poder Público promoverá campanhas de estímulo à valorização, preservação e
perpetuação dos artesanatos e sua produção, promovendo ações de assistência técnica para organização e
fortalecimento de associações de mulheres artesãs.
§ 2º Na divulgação e comercialização de produtos de mulheres artesãs em feiras, parques,
exposições e assemelhados, o Poder Público não cobrará valores na forma de tarifas ou taxas e outros
tributos.
§ 3º Ao menos uma vez ao ano o Poder Público municipal apoiará as associações de
mulheres artesãs para levar suas produções a outras localidades e Estados e promoverá intercâmbio entre
associações de rendeiras para compartilhamento de experiências.
§ 4º O poder Público fica autorizado a apoiar, diretamente ou por meio de incentivos, a
construção de sedes próprias de associações de mulheres artesãs com o objetivo de promover escolas
voltadas a ensinar a adolescentes e jovens
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei aborda tema de grande relevância para a valorização e
preservação da renda de milhares de mulheres que lutam diariamente para manter importante manifestação
cultural do Brasil. Trata-se dos esforços para que sejam tornadas viáveis as atividades desenvolvidas pelas
mulheres artesãs, cujo trabalho apresenta uma riqueza imaterial inestimável, cuja manutenção deve ser
assegurada pelo Poder Público. Com efeito, há risco real de perda da tradição passada de mães a filhas por
incontáveis gerações.
O problema que atualmente se percebe é que por causa da Pandemia do Corona Vírus um
enorme contingente de mulheres está em situação vulnerabilidade; sem renda nenhuma. O intuito de
apresentamos a presente proposição, busca abordar a questão econômica do setor, de maneira a, dessa
forma, preservar nosso patrimônio imaterial; bem como as mulheres que o levam de norte a sul do nosso
país.
Mais especificamente, é oportuno observar que, nos termos do art. 24 da Constituição
Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito
econômico, sendo que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais, sendo que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia
da lei estadual, no que lhe for contrário. Todavia, é complexa a tarefa de definir os limites dos direitos
econômico. Há que se observar que essa delimitação é necessária para conhecer as possibilidades de a
regulação federal atuar sobre temas que, de outra forma, poderiam ser tratados pelas esferas locais de poder.
Em essência, Direito Econômico é o ramo do Direito que busca regular a produção e a
circulação de bens e serviços, inclusive no que se refere à regulação da concorrência e correção de
ineficiências de mercado. Em nossa visão, há aqui uma ineficiência, que se reflete na necessidade de
intervenção para possa assegurar às mulheres artesãs ainda em atividade a adequada remuneração.
Dessa forma, estando as disposições da proposição inseridas no âmbito do Direito
Econômico, a União é apta a editar normas gerais cujo cumprimento é compulsório por parte dos Estados e
Municípios. Inexistiria, portanto, vício de iniciativa ou outras inconstitucionalidades no projeto de lei em
análise. Dessa forma, certos do caráter amplamente meritório da presente proposição e de sua crucial
importância para as atividades desenvolvidas pelas mulheres artesãs ainda em atividade e, de forma mais
ampla, para a preservação do patrimônio cultural imaterial do Brasil, conto com o apoio dos nobres pares
para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 30 de junho de2020.
Deputado JOSÉ GUIMARÃES
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PROJETO DE LEI N.º 3.550, DE 2020
(Do Sr. Gustavo Fruet)
Define o crime contra a estabilidade do regime democrático.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2464/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei define o crime de atentado à estabilidade do regime democrático.
Art. 2º Constitui crime de atentado à estabilidade do regime democrático a conduta
do agente de segurança municipal, estadual ou federal, da ativa, da reserva ou da reforma, que:
I - incitar, provocar, emular, apoiar, incentivar alguém, por intermédio de discurso,
documento ou qualquer meio, inclusive virtual, a praticar qualquer tipo de ação contra
o Estado Democrático de Direito;
II - ameaçar ou coagir, por qualquer meio, agentes dos poderes constituídos;
III – utilizar-se do seu posto, cargo ou patente, para intimidar agentes dos poderes
constituídos ou para incentivar que outros o façam;
IV – fazer, publicamente, apologia do crime de tortura ou de pessoa que sabe ter sido
autor de crime de tortura;
V – injuriar alguém em razão de sofrimento decorrente de tratamento desumano ou
degradante;
VI - fazer, publicamente, apologia de regime antidemocrático com o fim de subverter a
ordem política ou social.
Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.
§ 1º Aumentam-se as penas de um a dois terços:
I - se o agente possuía função de chefia ou comando no momento da ação;
II - se o agente comete o crime durante instrução de formação de agentes de força de
segurança;
III - se a ação do agente gera ampla repercussão na sociedade.
§ 2° As penas serão reduzidas de um terço até a metade:
I – se o agente procurou, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o
crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências;
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II – se o crime foi cometido em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob
a sua influência.
§ 3º A condenação acarretará a perda do cargo, posto ou patente.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Este Projeto de Lei institui o crime de atentado à estabilidade do regime democrático.
A pretensão que ora se apresenta revela-se imprescindível em face dos sucessivos atentados
ao regime democrático e aos direitos humanos no atual cenário do nosso país.
Outrossim, assistimos constantemente a inúmeros episódios de apologia ao crime de
tortura.
Segundo André de Carvalho Ramos, os direitos humanos consistem em um conjunto de
direitos considerado indispensável para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade.1 São
direitos essenciais para uma vida digna. Por esse motivo, eles apresentam uma superioridade normativa. E são
dotados da característica da universalidade, ou seja, são direitos de todos.
Os direitos humanos constituem ponto central nos Estados Constitucionais, sendo inerentes
à ideia de Estado Democrático de Direito. Um Estado no qual as pessoas não tenham liberdades básicas
reconhecidas é um Estado arbitrário e, como bem demonstra a História, onde há arbitrariedade estatal, não
há vida harmônica em sociedade, mas sim temor, perseguição e desrespeito ao ser humano. O Estado
Brasileiro adota a dignidade humana como um dos seus fundamentos, conforme positivado no art. 1º, III, da
Constituição da República, a denotar um comprometimento com a afirmação dos direitos humanos.
É necessário pontuar que a incorporação do Direito Internacional dos Direitos Humanos e de
seus importantes instrumentos pelo ordenamento brasileiro é consequência do processo de democratização,
iniciado em 1985.
Dentre tais instrumentos internacionais, destaca-se a Convenção contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada em Nova Iorque, em 10 de dezembro de
1984. Essa Convenção foi assinada pelo Brasil em 23 de setembro de 1985; aprovada pelo Congresso Nacional
por meio do Decreto n. 4, de 23 de maio de 1989; ratificada em 28 de setembro de 1989 e, finalmente,
promulgada pelo Decreto n. 40, de 15 de fevereiro de 1991. 2

1
2

RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 29.
RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 186.

1050 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

André de Carvalho Ramos afirma que na mesma linha do que já estava disposto na
Declaração Universal de Direitos Humanos (artigo V), no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art.
7°) e na Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes (aprovada pela Assembleia Geral em 9 de dezembro de 1975), a
Convenção veio também determinar que “ninguém será sujeito à tortura ou à pena ou tratamento cruel
desumano ou degradante”. 3 (grifo nosso)
Cumpre consignar, consoante o aludido autor, que a proibição da prática da tortura é
absoluta para a Convenção. Circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade
política interna ou qualquer outra emergência pública, não poderão ser invocadas como justificação da tortura
em nenhum caso, nem a ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública poderá ser invocada
para justificá-la. Entende-se que tal proibição absoluta da tortura é parte integrante do jus cogens (norma
imperativa) do Direito Internacional, ou seja, é hierarquicamente superior às demais normas comuns
internacionais. 4
Diante disso, não podemos tolerar a veiculação de discursos tendentes a suprimir direitos e
garantias fundamentais e a abolir o Estado Democrático de Direito, além de ser inadmissível a apologia do
crime de tortura.
Ante o exposto, o presente Projeto de Lei configura uma medida necessária para evitar o
retrocesso na evolução dos direitos humanos, razão pela qual contamos com o apoio dos ilustres Pares para a
sua aprovação.
Sala das Sessões, em 30 de junho de 2020.
Deputado GUSTAVO FRUET

3
4

Id., ibid.
RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 187.
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PROJETO DE LEI N.º 3.601, DE 2020
(Do Sr. Pompeo de Mattos)
Altera de forma excepcional a Lei nº 9.870/99, para garantir o direito de rematrícula ou renovação de matrícula
aos alunos das instituições de ensino privadas até o ano de 2022, na forma que estabelece.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
EDUCAÇÃO E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º - Fica acrescido o artigo 5º - A à Lei nº 9.870, de 1999, que passa viger com a seguinte
redação:
“Art. 5 – A Ficam as instituições de ensino privadas obrigadas a proceder em caráter
excepcional em face do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, a
rematrícula ou renovação de matrícula dos seus alunos até o ano de 2022, mesmo que estes se encontrem
inadimplentes de suas obrigações financeiras.
Parágrafo único – O direito à rematrícula ou renovação de matrícula não afasta a obrigação
de pagamento das mensalidades devidas, que devem ser negociadas com os alunos ou seus responsáveis legais,
para que realizem o pagamento dos valores devidos, de forma que se garanta a continuidade dos estudos aos
estudantes e a instituição receba pelo serviço ofertado.“
Art 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Os efeitos da Pandemia pelo vírus Covid-19 têm gerado fortíssimos impactos econômicos e
sociais na vida das pessoas. São famílias que no espaço de poucos dias ficaram sem sua fonte de renda,
desestruturando a vida que tinham.
E no caso das famílias que têm filhos e filhas matriculados em instituições privadas de ensino, a
grande maioria está se vendo inviabilizada de pagar as mensalidades devidas e por consequência, de manter
seus familiares estudando nestas escolas.
A imprensa tem noticiado que no caso de alunos do ensino fundamental e médio, muitas famílias
estão optando por transferir a matrícula destes filhos e filhas para escolas públicas1, num movimento que ganha
cada vez mais força2.
1

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/na-pandemia-familias-transferem-filhos-para-escolas-publicas/56052
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/transferencia-da-rede-de-ensino-particular-para-a-estadual-cresce-mais-dedez-vezes-em-sp.shtml
2
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No caso dos alunos de nível superior matriculados nas rede privada de ensino a situação é mais
grave por que temos milhões de jovens que sofrem mais duramente as consequências da pandemia: de um lado
pela perda de seus postos de trabalho, e de outro, pela perda do trabalho e da renda de seus familiares, que
muitas vezes ajudavam a custear os valores das mensalidades, o que tem se desdobrado tanto no aumento da
inadimplência, quanto da evasão escolar3.
Enquanto os alunos do ensino fundamental e médio tem a opção de transferência para a rede
pública de ensino, está opção inexiste para os alunos da rede privada de educação superior.
Nesse contexto, o projeto de lei ora apresentado, busca garantir o direito à educação para estes
brasileiros e estas brasileiras ao assegurar o direito a rematrícula ou renovação de matrícula. Mas não o faz as
custas das instituições, pois estas terão de criar mecanismos como programas próprios de financiamentos, ou
outras formas de assegurem o recebimento destes valores quando a situação se estabilizar e as pessoas
puderem retomar suas atividades econômicas de forma mais estruturada.
A Pandemia trouxe para todos uma série de situações que rompem com a lógica da forma como
nos organizávamos, e precisamos ter criatividade e bom senso para encontramos soluções para esse novo
momento da vida das pessoas e das instituições.
Forte nestas razões, espero contar com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste
projeto de lei.
Sala das Sessões,

3

de

de 2020.

https://economia.ig.com.br/2020-04-22/em-tempo-de-pandemia-ensino-superior-lida-com-aumento-da-evasao-einadimplencia.html
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PROJETO DE LEI N.º 3.610, DE 2020
(Da Sra. Carmen Zanotto e outros)
Dispõe sobre a autorização da transposição, remanejamento e transferência entre categorias de programação
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT e dá outras providências.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a proceder a transposição, remanejamento e a transferência entre categorias
de programação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para financiar
complementarmente projetos institucionais para pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico no âmbito
dos fundos setoriais.
Parágrafo único A transposição, o remanejamento e a transferência de que trata o caput serão destinados a
realização de ações no âmbito do FNDCT, de que trata a Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007, e serão
preferencialmente voltadas a pesquisas para a obtenção e desenvolvimento de vacinas, fármacos e
equipamentos e tecnologias destinados ao combate ao Coronavírus (Covid-19).
Art. 2º A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 9º-A. ..............................................................................................
§ 6º A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos será admitida para a liberação de recursos
alocados na programática Reserva de Contingência – Financeira (0Z00) em favor dos projetos institucionais para
pesquisa administrados pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, mediante ato do Poder Executivo, sem
necessidade da prévia autorização legislativa conforme disposto no § 5º do Art. 167. da Constituição Federal.”
(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta visa autorizar o repasse dos recursos arrecadados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) capturados pela Reserva de Contingência - Financeira para
pesquisas voltadas para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19) e
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reforço dos projetos científicos. A ação em tela pretende contribuir para o aumento da oferta de testes
diagnósticos; para a produção de medicamentos; estruturação e operacionalização de centrais analíticas para
diagnóstico da doença; apoio, construção e operação de centros de pesquisa clínicas para pacientes graves;
aquisição de equipamentos para desenvolvimento de pesquisas; ampliação do número de profissionais da
saúde para atuação em pesquisas; entre outras ações necessárias para desenvolver vacina e fármacos eficazes
no combate à Covid-19.
Criado em 1969, o FNDCT tem sido o principal instrumento de financiamento da ciência brasileira.
Apenas nos últimos 15 anos, quase R$ 80 bilhões foram aportados no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação (SNCTI) com recursos advindos do fundo. No entanto, em meio a uma pandemia com gravíssimas
implicações não apenas na saúde, mas também econômicas e sociais, os recursos do FNDCT não estão sendo
destinados à sua função original, sendo desviados para a Reserva de Contingência – Financeira por conta de
instrumentos econômicos que têm limitado os investimentos da União. Em 2020, por exemplo, R$ 4,3 bilhões
deixaram de ser investidos na ciência por conta da reserva.
Relevante destacar que o FNDCT conta atualmente em sua estrutura com 15 fundos setoriais, criados
para investimentos em áreas estratégias. Apesar das ações de enfrentamento da pandemia, o fundo setorial
CT-Saúde conta com apenas R$ 50 mil em sua programática aprovada na LOA 2020, demonstrando o efeito
nocivo da transferência de recursos do fundo para a Reserva de Contingência.
Entendemos que é fundamental assegurar a realocação desses recursos com o intuito de apoiar as
pesquisas, pois trata-se de ação importantíssima na luta contra os efeitos nefastos do Covid-19 e importante
alavanca para a recuperação econômica do País. Neste sentido, compreendemos ser urgente a autorização de
que os recursos capturados pela Reserva de Contingência – Financeira possam ser realocados nos projetos
científicos geridos pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), responsável pela gestão do FNDCT.
Destaca-se que a própria Constituição Federal assegura o direito da área científica e tecnologia transpor,
remanejar e transferir recursos entre categorias de programação orçamentária para atender ao dinamismo
típico do setor. O dispositivo constitucional – inserido pela Emenda Constitucional n° 85, de 2015 – prevê,
inclusive, que essa movimentação seja feita sem necessidade de autorização legislativa.
“Art. 167. ..........................................................................................
§ 5° A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e
inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante
ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste
artigo.”
Diante disto, apresentamos o projeto de lei em tela para autorizar a transposição, o remanejamento e a
transferência entre categorias programáticas associadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), e contamos com o apoio dos parlamentares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em

de julho de 2020.

Deputada Carmen Zanotto
Cidadania/SC
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PROJETO DE LEI N.º 3.611, DE 2020
(Do Sr. Sóstenes Cavalcante)
Dispõe sobre a Política Nacional de Recuperação de Dependentes de Substâncias Químicos no Sistema Prisional.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART.
54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a política nacional de recuperação de dependentes de substâncias
químicas, ilícitas ou lícitas à exceção do tabaco, no sistema prisional.
Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Recuperação de Dependentes Químicos no
Sistema Prisional.
I - a dignidade do ser humano;
II - a liberdade de culto e de crença;
III - o direito universal à saúde;
IV - a pluralidade de enfoques na análise de um mesmo fenômeno;
V - a desinstitucionalização das pessoas com transtornos mentais;
VI - a proteção da pessoa incapaz.
Art. 3º São objetivos da Política Nacional de Recuperação de Dependentes Químicos no
Sistema Prisional.
I - a promoção da saúde e o combate a doenças infectocontagiosas;
II - a redução das casos de uso, uso abusivo e dependência de substâncias químicas;
III - a redução de danos;
IV - a redução da violência e do tráfico de drogas dentro do sistema prisional;
V - a ressocialização das pessoas apenadas.
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Art. 4º Os estabelecimentos prisionais deverão manter condições dignas de trabalho aos
profissionais de saúde e de vida aos apenados em tratamento, sem prejuízo do disposto no art. 84 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal.
§ 1º No ambiente destinado aos dependentes químicos que estejam em tratamento haverá:
I - Sala para atendimento individual;
II - Sala para atividades em grupo;
III - Sala para teleatendimento, equipada com dispositivos que permitam a comunicação do
apenado com profissionais de saúde por vídeo e voz, ou apenas voz.
§ 2º Durante o uso para atividades terapêuticas dos espaços relacionados no parágrafo
anterior, só poderão permanecer no local as pessoas indicadas pelo profissional de saúde, sendo proibida a
captação de imagens ou sons, sem sua autorização.
Art. 5º Os estabelecimentos prisionais deverão manter o apenado que esteja em tratamento
para dependência de substâncias químicas, ilícitas ou lícitas à exceção do tabaco, separado dos demais
apenados.
§ 1º O apenado que cessar o uso de drogas deverá continuar durante todo o cumprimento de
sua pena junto aos demais apenados em tratamento para dependência química, separado dos demais.
§ 2º O apenado que iniciar o tratamento para a dependência de substâncias químicas, ilícitas
ou lícitas à exceção do tabaco, só retornará para junto dos demais apenados em caso de abandono inequívoco
do tratamento ou por motivos disciplinares.
§ 3º Não se considera abandono de tratamento a ocorrência de recaídas.
Art. 6º O poder público deverá garantir a atenção à saúde mental do apenado com
dependência química que esteja em tratamento, mediante ações de saúde direcionadas não apenas para
cessação ou redução do consumo de drogas, mas também abordar outros fatores ou condições que propiciem
a redução de fatores de risco e o fortalecimento de fatores de proteção.
Art. 7º Ao apenado que sobrevier a liberdade ou semi-liberdade, ainda em tratamento para
dependência química, terá prioridade para acompanhamento em serviço de saúde mental.
Art. 8º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 9º-B Aos condenados que apresentem diagnóstico de dependência química
deverá ser oferecida a oportunidade de tratamento da dependência durante o
cumprimento da pena. (NR)”
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“Art. 14. A assistência à saúde do apenado e do internado de caráter preventivo e
curativo, compreenderá atendimento médico, psicológico, farmacêutico e
odontológico.
.............................................................................................
§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência
médica necessária, esta será prestada com a utilização de meios de telessaúde, ou em
outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento,
§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à pessoa em tratamento para
dependência química, à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo
ao recém-nascido. (NR)”
“Art. 82.................................................................................
§ 1° A mulher, o dependente químico de substâncias químicas, ilícitas ou lícitas à
exceção do tabaco, em tratamento e o maior de sessenta anos, separadamente, serão
recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal.
....................................................................................(NR)”
“Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas
dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho,
saúde, recreação e prática esportiva.
.............................................................................................
§ 6º Haverá instalação destinada a atendimentos ambulatoriais individuais; sala para
atividades em grupo; e sala para teleatendimento por profissionais de saúde, equipada
com dispositivos que permitam a comunicação com profissionais de saúde por vídeo e
voz, ou apenas voz.
....................................................................................(NR)”
“Art. 122 ..............................................................................
.............................................................................................
IV – comparecer a consultas médicas ou atividades terapêuticas relacionadas ao
tratamento da dependência química.
.............................................................................................
§ 2º-A Quando se tratar de consultas médicas ou atividades terapêuticas relacionadas
ao tratamento da dependência química, o tempo de saída será o necessário para realizar
a atividade terapêutica.
....................................................................................(NR)”
“Art. 124 ..............................................................................
.............................................................................................
IV - permanecer em acompanhamento ambulatorial para prosseguimento do
tratamento da dependência química, comparecendo pontualmente a todas as consultas
e atividades terapêuticas, até sua alta.
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....................................................................................(NR)”

Art. 9º Esta lei entra em vigor após decorridos cento e oitenta dias de sua publicação oficial.
JUSTIFICAÇÃO
Este projeto de lei tem como objetivo chamar a atenção de toda a sociedade incluindo os
membros desta Casa como seus legítimos representantes, para analisarmos o problema da dependência de
álcool e drogas no sistema prisional.
Não é possível deixar de reconhecer que é muito difícil conseguir acabar com o trafico de
drogas para dentro dos presídios. A criatividade humana para esses fins não tem limites. Até o uso de drones já
foi utilizado para esse serviço. E é mais difícil ainda coibir o tráfico de mínimas quantidades de drogas
transportadas por visitante como em um formigueiro.
Em relação ao álcool também há um quadro semelhante, havendo até a produção local com
destiladores improvisados dentro das celas.
E essas drogas só nos presídios porque existe um mercado consumidor lá dentro. Esses
consumidores, no mais das vezes dependentes químicos, acabam se tornando devedores dos traficantes para
ter acesso à droga, realizando ilícitos como forma de pagamento, e dessa forma a dinâmica do tráfico de droga
das ruas se reproduz nas prisões, incluindo a corrupção de agentes públicos e a violência letal.
Portanto, é preciso acabar com essa situação, que reproduz a violência das ruas, sustenta o
crime organizado e as relações de poder nas dependências do lugar onde não deveria haver droga, não deveria
haver violência, e houvesse apenas a autoridade da lei.
Contudo, descobrir a causa é muito mais fácil do que encontrar a solução. O tratamento para
dependência química, que seja em relação ao álcool ou a drogas ilícitas é difícil, demorado, sujeito a revezes e
em uma parte significativa dos casos os resultados são parcos, conforme a modalidade de tratamento adotada.
A literatura especializada em saúde mental é praticamente unânime hoje em aceitar que o
modelo de redução de danos é muito mais eficiente do que as modalidades terapêuticas proibicionistas que
tem como premissa a abstenção completa do consumo de drogas desde o início da intervenção terapêutica.
O problema é como incluir uma política de redução de danos em um local onde a princípio
não deveria haver nenhuma forma de dano – ou seja, não deveria haver droga disponível para esses
dependentes. Onde a princípio, teoricamente, a própria conformação institucional já proveria uma forma de
tratamento segundo um modelo proibicionista.
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Portanto, vamos ter que optar entre um modelo proibicionista, que tem menor eficiência,
principalmente quando se pressupõe que não há drogas dentro dos presídios; e um modelo de redução de
danos, que aceita a realidade de muitos presídios, mas que em consequência admite que não consegue pelo
menos em parte evitar a reprodução da violência das ruas dentro de um local onde as pessoas deveriam ser
ressocializadas.
Certo da importância deste problema para toda a sociedade convido meus nobres Pares a
discutir este tema, e contribuir para a construção de um marco normativo que permita ao Estado intervir nessa
situação.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputado SÓSTENES CAVALCANTE
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PROJETO DE LEI N.º 3.612, DE 2020
(Da Sra. Caroline de Toni)
Altera dispositivos da Lei n. 8.906, de 04 de julho de 1994 Estatuto da Advocacia e da OAB e dá outras
providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2916/2011.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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2
PL 3612/2020 POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
PROJETO Página
DE LEI 1Nºde 14 , DE 2020

(Da Sra. Deputada Caroline De Toni)

Altera dispositivos da Lei n. 8.906,
de 04 de julho de 1994 – Estatuto
da Advocacia e da OAB e dá outras
providências.

A Câmara dos Deputados, resolve:

Art. 1º. O art. 51 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 51. O Conselho Federal compõe-se:
I - dos conselheiros federais, integrantes das delegações de
cada unidade federativa, em um total de 100 (cem);
II - dos seus ex-presidentes, na qualidade de membros
honorários vitalícios.
§ 1º As delegações são formadas de conselheiros federais em
número proporcional ao número de advogados com inscrição
principal em cada Seccional, com no mínimo um representante
por Seccional.
§ 2º Os ex-presidentes têm direito apenas a voz nas sessões.”

Art. 2º. O art. 53 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 53. O Conselho Federal tem sua estrutura e funcionamento
no Regulamento Geral da OAB.
§ 1º O Presidente, nas deliberações do Conselho, tem apenas o
voto de qualidade.
§ 2º Nas matérias de interesse de uma determinada Seccional
seus Conselheiros Federais não têm voto.
§ 3º Nas votações cada Conselheiro terá direito a 1 (um) voto.”

2
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PL 3612/2020 POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
Página 2 de 14

Art. 3º. O art. 54 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54. Compete ao Conselho Federal:
..................................................................................................…

§ 1º A intervenção referida no inciso VII deste artigo depende de
prévia aprovação por dois terços das delegações, garantido o
amplo direito de defesa do Conselho Seccional respectivo,
nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar.
§ 2º Os membros de órgãos da OAB previstos no artigo 45 desta
lei, titulares ou suplentes, no decurso do triênio para o qual foram
eleitos, não poderão inscrever-se no processo seletivo de
escolha das listas sêxtuplas a que se refere o inciso XIII deste
artigo, ainda que tenham se licenciado ou declinado do mandato,
por renúncia.
§ 3º Aplica-se a proibição a que se refere o inciso XIII deste
artigo ao candidato que estiver ocupando cargo exonerável ad
nutum.
§ 4º Os membros dos Tribunais de Ética, das Escolas Superiores
e Nacional de Advocacia e das Comissões, permanentes ou
temporárias, deverão apresentar, com o pedido de inscrição,
prova de renúncia, para cumprimento da previsão contida no
inciso XIII deste artigo.
§ 5º. Os ex-Presidentes, ao se inscreverem para concorrer aos
cargos nos tribunais judiciários, terão seu direito de participação
no Conselho suspenso, até a nomeação do ocupante da vaga.”

Art. 4º. O art. 58 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional:
.....................................................................................................
§ 1º Os membros de órgãos da OAB, titulares ou suplentes,
previstos no artigo 45 desta lei, no decurso do triênio para o qual
foram eleitos, não poderão inscrever-se no processo seletivo de
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escolha das listas sêxtuplas a que se refere o inciso XIV deste
artigo, ainda que tenham se licenciado ou declinado do mandato,
por renúncia.
§ 2º Aplica-se a proibição a que se refere o inciso XIV deste
artigo ao candidato que estiver ocupando cargo exonerável ad
nutum.
§ 3º Os membros dos Tribunais de Ética, das Escolas Superiores
e Nacional de Advocacia e das Comissões, permanentes ou
temporárias, deverão apresentar, com o pedido de inscrição,
prova de renúncia, para cumprimento da previsão contida no
inciso XIV deste artigo.
§ 4º Os ex-Presidentes, ao se inscreverem para concorrer aos
cargos nos tribunais judiciários, terão seu direito de participação
no Conselho suspenso, até a nomeação do ocupante da vaga.
§ 5º O impedimento de que trata o inciso XIV deste artigo, nos
casos em que a escolha da lista sêxtupla se der exclusivamente
por intermédio de consulta direta aos advogados, com a
subsequente homologação do Conselho competente, só é
aplicável aos membros da Diretoria do Conselho Federal, dos
Conselhos Seccionais e das Subseções da OAB e das Caixas
de Assistência dos Advogados, devendo os demais membros da
OAB que tiverem interesse em participar do certame formular
suas renúncias antes da respectiva inscrição.”

Art. 5º. O art. 63 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será
realizada no último sábado de novembro, do último ano do
mandato, mediante votação direta dos advogados regularmente
inscritos.
§ 1º A eleição, na forma e segundo os critérios e procedimentos
estabelecidos no regulamento geral, é de comparecimento
facultativo aos advogados inscritos na OAB.
§ 2º O candidato deve comprovar situação regular junto à OAB,
não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado

4

1064 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020
5

PL 3612/2020 POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
Página 4 de 14

por

infração

disciplinar,

salvo

reabilitação,

e

exercer

efetivamente a profissão há mais de três anos.”

Art. 6º. O art. 64 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 64. Consideram-se eleitos os candidatos que obtiverem a
maioria dos votos válidos em número correspondente ao de
vagas da respectiva representação junto ao Conselho Federal,
e em número correspondente ao de vagas do Conselho
Seccional e, quando houver, do Conselho da Subseção.
§ 1º Os candidatos poderão reunir-se em chapas, admitindo-se
as candidaturas avulsas.
§ 2º Os eleitores poderão livremente votar em até cinco (5)
candidatos para o Conselho Seccional, cinco (5) candidatos para
o Conselho da Subseção, quando houver, e em até dois (2)
candidatos para o Conselho Federal, exceto nos casos de
estados que só tenham um Conselheiro Federal, quando então
o voto será único, podendo, em qualquer caso, optar por
candidatos de quaisquer das chapas ou por candidatos avulsos.
§ 3º Para a Diretoria do Conselho Seccional, da Subseção e da
Caixa

de

Assistência

dos

Advogados

serão

admitidas

exclusivamente candidaturas vinculadas a chapas completas
para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral,
Secretário-Geral Adjunto e Tesoureiro, sendo considerada eleita
a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos.
§ 4º Os candidatos que não forem eleitos ficarão na suplência,
segundo votação, e serão convocados em caso de substituição
ou sucessão.
§ 5º Havendo empate na votação, será considerado eleito o
candidato mais antiga na OAB e, persistindo o empate, o mais
idoso.”

Art. 7º. O art. 66 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 66. ........................................................................................
Parágrafo único. Extinto qualquer mandato, nas hipóteses deste
artigo, serão convocados para ocupar a vaga os suplentes, na
forma do art. 64, § 4º.” (NR)

Art. 8º. O art. 67 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a
vigorar a seguinte redação:
“Art. 67. A eleição da Diretoria do Conselho Federal, que tomará
posse dia 1º de fevereiro, obedecerá às seguintes regras:
I - será admitido registro, junto ao Conselho Federal, de chapa
completa para a sua Diretoria, com candidatos a Presidente,
Vice-Presidente, Secretário-Geral, Secretário-Geral Adjunto e
Tesoureiro, até o dia 30 de junho do ano das eleições;
II – a chapa para a Diretoria do Conselho Federal deverá
contemplar as regiões brasileiras;
III – as eleições para a diretoria do Conselho Federal serão
diretas, dentre todos os advogados brasileiros em condições de
voto e a posse ocorrerá dia 1º de fevereiro do ano seguinte ao
das eleições;
IV – será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples
dos s válidos.”

Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de lei visa à correção das gravíssimas
distorções e mesmo defeitos do sistema eleitoral no âmbito da Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, bem como transporta, para a lei, regra de
preservação da impessoalidade e da moralidade na formação de listas para
composição de vagas nos tribunais judiciários, que atualmente consta apenas
de normatização inferior (Provimento).
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Ele se centra em 6 eixos: (a) fim das eleições em chapas
fechadas; (b) correção da representatividade dos advogados brasileiros no
órgão de cúpula da entidade; (c) adoção da eleição direta para presidente e
diretoria do Conselho Federal; (d) permissão de candidaturas avulsas; (e)
adoção do voto facultativo; (f) manutenção, em nível legal, da vedação a que
membros dos órgãos da OAB concorram para os cargos dos tribunais judiciários.

(a) Fim das eleições em chapas fechadas
O atual Estatuto da Advocacia e da OAB – Lei n. 8.906, de 4 de
julho de 1994, instaurou um novo modelo eleitoral no âmbito da OAB, muito
diverso do que vigorava sob o antigo Estatuto (Lei n. 4.215, de 27 de abril de
1963). Abandonou a votação nominal de candidatos aos Conselhos Seccionais
e Subseccionais e a substituiu por votações em chapa fechada ou “chapão”,
como se convencionou chamar.

Essas chapas englobam todos os cargos de Diretoria e dos
membros do Conselho Seccional com seus suplentes; da delegação do
Conselho Federal do respectivo estado; da Diretoria da Caixa de Assistência dos
Advogados com seus suplentes e do respectivo Conselho Fiscal. A chapa,
mesmo em seccionais com poucos advogados, chega facilmente a várias
dezenas de nomes.

Assim, atualmente os advogados votam em apenas uma chapa
e elegem, automaticamente,

“por arrasto”, dezenas de nomes. Isso

evidentemente impede o livre direito de escolha e reproduz, de forma muito
agravada, o malfadado “voto vinculado”, adotado nas eleições gerais brasileiras
de 1982, quando o eleitor tinha a obrigação de votar em todos os candidatos do
mesmo partido, sob pena de anular seu voto. No sistema eleitoral da OAB isso
é pior porque sequer o eleitor tem o direito de fazer a escolha dentre nomes de
diferentes “partidos”, ou chapas: ele está atado a uma “escolha casada”,
mediante voto único.
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Além de limitar o direito de escolha dos eleitores, o modelo
implementado pelo Estatuto de 1994 mutilou a participação democrática na OAB
ao alijar por completo de seus órgãos toda e qualquer representação das
minorias. Ao prever chapa única a ser eleita conjuntamente, o Estatuto
estabeleceu órgãos uniformes, eleitos com o mesmo programa e a mesma
proposta, sob a unidade de um mesmo grupo político. Em um comparativo
simples, transplantado o atual modelo de eleições da OAB para as eleições
políticas, seria como se os eleitores escolhessem por um único voto o
governador, toda a assembleia legislativa e as três cadeiras do senado, todos
concorrendo sob o mesmo “partido”. O descompasso com o sistema democrático
e republicano é evidente e não demanda muita explicação.

O Supremo Tribunal Federal desde há muito assentou a doutrina
da proteção das minorias como um reflexo da representatividade social e de
“direitos essenciais - notadamente o direito de oposição - que derivam dos
fundamentos que dão suporte legitimador ao próprio Estado Democrático de
Direito, tais como a soberania popular, a cidadania e o pluralismo político (CF,
art. 1º, I, II e V)” (acórdão do Plenário no mandado de segurança [MS] n. 26603,
relator Ministro Celso de Mello, julgado em 4.10.2007).

Especificamente quanto à relevância da participação das
minorias e da oposição para o próprio regime democrático, ainda que tratando
do sistema parlamentar nacional, assentou o Supremo Tribunal Federal:
“Também o eminente Professor PINTO FERREIRA (“Princípios
Gerais do Direito Constitucional Moderno”, tomo I/195-196, item
n. 8, 5ª ed., 1971, RT) demonstra igual percepção do tema ao
enfatizar – com fundamento em irrepreensíveis considerações
de ordem doutrinária – que a essência democrática de qualquer
regime de governo apoia-se na existência de uma imprescindível
harmonia entre a “Majority rule” e os “Minority rights”:
‘A verdadeira ideia da democracia corresponde, em geral, a uma
síntese dialética dos princípios da liberdade, igualdade e
dominação da maioria, com a correlativa proteção às minorias
políticas, sem o que não se compreende a verdadeira
democracia constitucional.
A dominação majoritária em si, como o centro de gravidade da
democracia, exige esse respeito às minorias políticas vencidas
nas eleições. O princípio majoritário é o polo positivo da
democracia, e encontra a sua antítese no princípio minoritário,
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que constitui o seu pólo negativo, ambos estritamente
indispensáveis na elucidação do conceito da autêntica
democracia.
O princípio democrático não é, pois, a tirania do número, nem a
ditadura da opinião pública, nem tampouco a opressão das
minorias, o que seria o mais rude dos despotismos. A maioria do
povo pode decidir o seu próprio destino, mas com o devido
respeito aos direitos das minorias políticas, acatando nas suas
decisões os princípios invioláveis da liberdade e da igualdade,
sob pena de se aniquilar a própria democracia.
A livre deliberação da maioria não é suficiente para determinar a
natureza da democracia. STUART MILL já reconhecia essa
impossibilidade, ainda no século transato: ‘Se toda a
humanidade, menos um, fosse de uma opinião, não estaria a
humanidade mais justificada em reduzir ao silêncio tal pessoa,
do que esta, se tivesse força, em fazer calar o mundo inteiro’.
Em termos não menos positivos, esclarece o sábio inglês, nas
suas Considerations on Representative Government, quando
fala da verdadeira e da falsa democracia (of true and false
Democracy): ‘A falsa democracia é só representação da maioria,
a verdadeira é representação de todos, inclusive das minorias. A
sua peculiar e verdadeira essência há de ser, destarte, um
compromisso constante entre maioria e minoria”.

E completa, o eminente Ministro Celso de Mello, no seu voto
proferido no precedente citado:
“Para que o regime democrático não se reduza a uma categoria
político-jurídica meramente conceitual, torna-se necessário
assegurar, às minorias que atuam no meio social, o direito de
exercer, de modo efetivo, mediante representantes por elas
eleitos, um direito fundamental que vela ao pé das instituições
democráticas: o direito de oposição.
Isso significa, portanto, numa perspectiva pluralística, em tudo
compatível com os fundamentos estruturantes da própria ordem
democrática (CF, art. 1º, V), que se impõe dar efetividade ao
sistema proporcional eleitoral, garantindo o direito de
representação proporcional das minorias, porque, sem isso,
subtrair-se-ia – consoante adverte a doutrina (SÉRGIO
SÉRVULO DA CUNHA, “Fundamentos de Direito Constitucional”,
p. 161/162, item n. 602.73, 2004, Saraiva) – o necessário
coeficiente de legitimidade jurídico-democrática ao regime
político vigente em nosso País.”
(Acórdão do Plenário no mandado de segurança [MS] n. 26603,
relator Ministro Celso de Mello, julgado em 4.10.2007).

Assim, no plano constitucional pode-se dizer que o atual modelo
eleitoral da OAB não é apenas inconveniente: é claramente inconstitucional ao
violar as cláusulas de garantia da soberania popular, da cidadania e do
pluralismo político, além do princípio republicano.
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O método que alija as oposições da participação direta na
tomada de decisões, mediante as clássicas formas de atuação das minorias nos
colegiados parlamentares, é antidemocrático e inconstitucional.

Nas últimas eleições havidas na OAB, no ano de 2018, os
números demonstraram, com nuances dramáticas, o dano à representação dos
advogados que o modelo vigente causou.

Em Santa Catarina, por exemplo, duas chapas concorreram. A
chapa vitoriosa somou 11.662 votos contra 11.523 da chapa derrotada, de modo
que apenas 139 votos distanciaram os vencedores dos derrotados em um total
de 23.185 votos. Apesar desse verdadeiro empate técnico, os 49,7% de
advogados que optaram pela chapa derrotada não terão absolutamente
nenhuma representação eleita ou institucional em todo o mandato.

Em Minas Gerais a situação foi ainda mais grave. Três foram as
chapas que disputaram a eleição amealhando 18.076, 17.965 e 15.466 votos
cada uma. A chapa eleita derrotou a que ficou em segundo lugar por apenas 111
votos e o resultado disso é que nada menos do que 64,91% dos advogados
mineiros estão alijados de representatividade na OAB para os próximos dois
anos e meio.

Para resolver esse gravíssimo problema o projeto sepulta o
sistema de eleições por chapas e adota uma metodologia mista entre o utilizado
no sistema proporcional das eleições gerais e o sistema que foi utilizado durante
anos sob o regime do Estatuto da OAB revogado (Lei n. 4215). Neste os
advogados votavam nominalmente para conselheiros sufragando candidatos em
número equivalente ao de vagas no respectivo Conselho. Já no sistema
proporcional das eleições em geral não importa o número de vagas do
parlamento, o eleitor tem apenas um voto para cada um.

O projeto propõe uma mescla desses sistemas, outorgando ao
advogado até cinco (5) votos para o Conselho Seccional e para o Conselho da
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Subseção (onde houver). Também recusa a opção de “voto vinculado”,
permitindo que o eleitor escolha indiscriminadamente entre candidatos de
quaisquer chapas. Além disso, admite candidaturas avulsas para os Conselhos
(Federal, Seccional e Subsecional).

Em relação às Diretorias dos órgãos (Conselhos Federal,
Seccional, Subsecional e Caixa de Assistência dos Advogados), o projeto
respeita a necessária unidade que esses órgãos têm de ter. Com efeito, seria
totalmente inconveniente, causando profundas dificuldades administrativas, que
as diretorias fossem escolhidas mediante candidaturas independentes. Por isso,
apenas para as diretorias, permanece o sistema de chapas.

Por fim, o projeto extingue a antidemocrática regra da
possibilidade de conselheiros “biônicos”, isto é, escolhidos pelo próprio Conselho
e não pelos advogados em eleição, prevista no parágrafo único do art. 66 do
Estatuto vigente. Em seu lugar passa a valer a regra de vocação eleitoral comum,
pelo número de votos, com desempate pela inscrição na OAB mais antiga ou
pela idade.

(b) Correção da representatividade dos advogados brasileiros
no órgão de cúpula da entidade

O Conselho Federal da OAB mantém uma injustificável
organização dividida por estados. Nos termos do § 1º, do art. 51 do Estatuto,
cada delegação junto ao Conselho Federal é formada por 3 (três) Conselheiros.

Isso cria uma evidente distorção uma vez que equaliza a
representação dos advogados brasileiros segundo um critério artificial para a
advocacia — a divisão política brasileira — e não segundo o critério lógico e
democrático que é o de número de advogados.
A opção por esse sistema implica na violação grotesca do
postulado básico da igualdade e na lesão ao princípio decorrente da isonomia
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no campo político, que é o da igualdade de peso de votos entre todos
(Constituição, art. 14, caput), expressado na clássica locução one man, one vote.
A respeito do ponto destacou o eminente Ministro Ricardo Lewandowski em
decisão monocrática:
“O capítulo que trata dos direitos políticos (art. 14 ao 16 da
CF/1988) inicia-se com a máxima democrática de que ‘a
soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos’ (art. 14, caput).
Cabe fazer um parêntese neste ponto para esclarecer cada
palavra deste comando constitucional. O exercício da soberania
popular, como já vimos, é o exercício do poder pelo povo, ainda
que por meio de representantes, pois o poder emana do povo.
Ou seja, um deputado, um senador, até mesmo o Presidente da
República só está no exercício de tal função porque o povo quis
assim e o elegeu.
Tal soberania é exercida por meio de sufrágio universal. Isso
quer dizer que todos os cidadãos brasileiros podem votar,
independentemente do sexo, cor, religião, orientação sexual, etc.
Esse voto deve se dar na forma direta, com o eleitor votando
exatamente no candidato que ele deseja para o exercício de
determinada função. A escolha deve ser secreta, pois,
relembrando a lição de Norberto Bobbio (Dicionário de Política,
verbete: Democracia), ‘todos os eleitores devem ser livres em
votar segundo a própria opinião formada o mais livremente
possível’, ou seja, sem a influência de qualquer pressão externa.
Ademais, o dispositivo preceitua que o voto tem valor igual para
todos. Essa determinação é garantidora do princípio da
igualdade, sendo conhecida por uma expressão na língua
inglesa ‘one man, one vote’, que significa, um homem, um voto.”
(Decisão monocrática no recurso extraordinário com agravo
[ARE] n. 1.014.316-MT, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
publicação no DJe de 25.5.2017).

O sistema vigente implica em que o peso dos votos dos
advogados seja intensamente distorcido. Enquanto a Seccional de Roraima tem
apenas 2.209 inscritos, a de São Paulo tem 324.282 advogados inscritos em
seus quadros; mas ambas as seccionais têm os mesmos três (3) Conselheiros
Federais. Esses são os estados mais díspares em números e a comparação
entre eles produz o resultado mais aberrante, pelo qual um advogado de
Roraima vale, para fins da eleição, 146 advogados paulistas. Mas mesmo
estados com números mais próximos produzem distorções. O peso do voto de
um advogado catarinense (SC tem 41.664 advogados) equivale ao peso do voto
de 1,18 advogados baianos (BA tem 49.185 advogados). O peso do voto de um

12

1072 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020
13

PL 3612/2020 POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
Página 12 de 14

advogado tocantinense (TO tem 7.023 advogados) equivale ao peso do voto de
mais de 5 advogados pernambucanos (PE tem 35.345 advogados). O voto de
um advogado sergipano (SE tem 10.222 advogados) equivale ao voto de mais
de 3 advogados cearenses (CE tem 30.939 advogados).

Para corrigir essa distorção, igualmente inconstitucional, que
nega igualdade ao peso dos votos, o projeto propõe uma divisão dos assentos
no Conselho Federal proporcional ao número de inscritos, aumentando o número
de Conselheiros e assegurando no mínimo um Conselheiro por Seccional.
Propõe em decorrência que os votos dos Conselheiros sejam tomados
unitariamente e não por bancada — sistema que já é adotado para a eleição do
presidente do Conselho Federal, nos termos do § 3º do art. 53, do Estatuto
vigente.

(c) Adoção da eleição direta para presidente e diretoria do
Conselho Federal

É simplesmente injustificável que uma entidade de advogados
não permita que seus membros escolham diretamente seu presidente. E essa
vedação ganha tintas ainda mais fortes quando se sabe que a OAB foi uma das
entidades que mais lutou pela reconquista do direito do sufrágio direto para
presidente da República.

O projeto institui a eleição direta, pelo voto universal e igual a
todos os advogados. Para tanto, extingue a possibilidade de eleições nas
Seccionais em dias diferentes e estabelece data única para as eleições em todos
os estados, a ocorrer, por motivos de ordem prática, no último sábado de
novembro do último ano dos mandatos.

Para evitar dissonâncias na administração a eleição da Diretoria
do Conselho Federal, como também se propõe para as demais, deve se dar em
chapa.
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O projeto adota como regra legal uma praxe consolidada no
Conselho Federal da OAB pela qual tradicionalmente os membros da Diretoria
representam as cinco regiões brasileiras estabelecidas pelo IBGE.

(d) (e) Permissão de candidaturas avulsas e adoção do voto
facultativo.

O projeto extingue a obrigatoriedade do voto, tornando-o
facultativo aos advogados que não precisarão votar, nem justificar ausências sob
pena de multas que hoje são severíssimas – muito distantes dos valores
extremamente módicos das penas eleitorais comuns.

Igualmente, na esteira da ideia de democratizar ao máximo o
processo de escolha das lideranças corporativas e em razão da alteração de
sistema proposto pelo projeto, que descarta a eleição em chapas fechadas, o
projeto permite, exceto para as diretorias, as candidaturas avulsas.

(f) Manutenção, em nível legal, da vedação a que membros dos
órgãos da OAB concorram para os cargos dos tribunais judiciários.

O Estatuto da OAB prevê, desde a sua promulgação, que na
escolha de listas sêxtuplas para preenchimento dos cargos nos tribunais
judiciários é vedada a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer
órgão da OAB. Todavia, a lei não impede que esses membros da OAB renunciem
a seus cargos para concorrer. Com isso se burla a vedação legal porque, com a
renúncia, no momento da inscrição aquele que até então fora membro da OAB
deixa de sê-lo. Apesar disso, os motivos que justificam a proibição —
preservação da impessoalidade, da moralidade e da isonomia entre os
candidatos — persistem, porque a proximidade pessoal do que até há pouco foi
membro dos órgãos da entidade e participou de eleições ou de votações com os
que compõem o colégio eleitoral das listas sêxtuplas, permanece, quebrando a
isonomia entre os candidatos que não tinham essa vantagem.

14
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Por esse motivo o Conselho Federal da OAB aprovou, em
sessão plenária de 9 de março de 2004 o Provimento n. 102, que substituiu o
Provimento n. 80, versando sobre as regras para formação de listas sêxtuplas
para preenchimento das vagas nos tribunais judiciários.

A grande inovação desse provimento foi exatamente a proibição
a que membros eleitos da OAB pudessem concorrer às vagas reservadas a
advogados nos tribunais judiciários mesmo que renunciassem a seus mandatos.
E o claro objetivo foi o de preservar a moralidade, a impessoalidade e a isonomia
evitando que a concorrência fosse maculada pelas relações pessoais. O então
presidente do Conselho Federal, advogado Roberto Busato, classificou a
alteração como uma “decisão histórica” na medida em que funciona como
“avanço

e

uma

resposta

ética

à

sociedade”

https://www.conjur.com.br/2004abr08/conselheiros_oab_nao_podem_pleitear_v
aga_juiz).

O projeto, sensível à democratização e moralização da OAB,
transplanta para o Estatuto as regras, tal qual estão no Provimento n. 102 e suas
alterações, elevando-as, assim, ao status de lei, insuscetíveis de mudanças
ocasionais, que importem retrocesso.

Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputada Federal Caroline De Toni
PSL/SC
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PROJETO DE LEI N.º 3.614, DE 2020
(Da Sra. Caroline de Toni)
Altera a Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições) e a Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995
(Lei dos Partidos Políticos) para permitir a destinação de recursos dos fundos eleitoral e partidário para
medidas de enfrentamento de emergências de saúde e calamidade públicas ou desastres naturais.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-646/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:

seguinte art. 16-E:

Art. 1º. A Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida do
“Art. 16-E. Os Diretó rios Nacionais dos Partidos Polı ́ticos ficam autorizados a
doarem recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, previsto no
art. 16-C desta Lei, para ações incluı ́das em polı ́ticas de enfrentamento de
emergências de saú de pública, de calamidade pública ou de desastres naturais.
§1o. Os recursos mencionados no caput poderão ser devolvidos ao Tesouro
Nacional para serem utilizados especificamente nas ações mencionadas no
caput, ou doados diretamente pelos partidos polı ́ticos ao Fundo Nacional de
Saúde ou aos Fundos Estaduais, Distrital ou Municipais de Saúde.
§2o. O uso dos recursos doados será de responsabilidade exclusiva dos gestores
incumbidos das ações mencionadas no caput.
§3o. Os recursos devolvidos ao Tesouro Nacional ou doados aos fundos de saúde
pública serão contabilizados como devolução de recursos e não serão
considerados despesas partidárias ou eleitorais.

seguinte art. 44-B:

Art. 2º. A Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescida do
"Art. 44-B. Os Diretórios Nacionais dos Partidos Polı ́ticos ficam autorizados a
doarem recursos do Fundo Partidário previsto no art. 38 desta Lei para ações
incluı ́das em polı ́ticas de enfrentamento de emergências de saú de pública, de
calamidade pública ou de desastres naturais.
§1o. Os recursos mencionados no caput poderão ser devolvidos ao Tesouro
Nacional para serem utilizados especificamente nas ações mencionadas no
caput, ou doados diretamente pelos partidos polı ́ticos ao Fundo Nacional de
Saúde ou aos Fundos Estaduais, Distrital ou Municipais de Saúde.
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§2o. O uso dos recursos doados será de responsabilidade exclusiva dos gestores
incumbidos das ações mencionadas no caput.
§3o. Os recursos devolvidos ao Tesouro Nacional ou doados aos fundos de saúde
pública serão contabilizados como devolução de recursos e não serão
considerados despesas partidárias ou eleitorais.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Estamos convivendo, hoje, com uma situação de inédita gravidade de repercussões globais com a
disseminação do novo Coronavírus – COVID19, que teve início entre os meses de dezembro de 2019 e janeiro
de 2020 na cidade chinesa de Wuhan e que rapidamente se espalhou pelos demais continentes habitados do
planeta, o que levou a Organização Mundial de Saúde a classificar a doença como uma pandemia.
Com a disseminação COVID19 no país, culminando na decretação de estado de calamidade, é urgente
o redirecionamento de recursos para as áreas afetadas, quais sejam, a saúde e, indiretamente, setores da
economia popular atingidos pela dureza das medidas de contenção da doença.
Neste esforço de redirecionamento, todos devemos participar.
Propomos, aqui, instituir permissão aos partidos políticos para doarem recursos advindos do Fundo
Partidário e do Fundo Eleitoral (formalmente, Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC).
Por tratar-se de um problema complexo e de configuração dinâmica, é prevista também a devolução
de recursos ao Tesouro Nacional, que todavia devem ser empregados especificamente em políticas públicas
de enfrentamento de emergências de saúde pública, de calamidade pública ou desastres nacionais.
Perfeccionada a doação ao Tesouro ou aos fundos de saúde referidos pela proposição, a
responsabilidade por sua aplicação efetiva e condizente com os princípios norteadores e circunstâncias fáticas
é exclusiva dos beneficiários.
Sala das Sessões, 02 de julho de 2020.

Deputada Federal Caroline De Toni
PSL/SC
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PROJETO DE LEI N.º 3.616, DE 2020
(Do Sr. Lucio Mosquini)
Altera o artigo 10 e revoga o § 1º do artigo 11 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõem sobre o
parcelamento de débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3254/2015.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o artigo 10 e revoga o § 1º do artigo 11 da Lei nº 10.522, de 19 de julho
de 2002, que dispõem sobre o parcelamento de débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional.
Art. 1º O artigo 10 da Lei nº 10.522, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser
parcelados em até sessenta parcelas mensais, na forma e condições previstas nesta
Lei.” (NR)
Art.2º. Fica revogado o § 1º do art.11 da Lei nº 10.522, de 2002.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Pela redação original do artigo 10 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, o parcelamento
de débito fica ao livre arbítrio da autoridade fazendária. Referido dispositivo legal está assim redigido:
“Art.10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser
parcelados em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade
fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.”
O que estou propondo é que se acabe com a discricionariedade exclusiva da autoridade
fazendária. O meu objetivo é que o critério a ser obedecido para se deferir o parcelamento seja somente o
que estabelece a lei. Não se pode deixar os contribuintes nas mãos da autoridade fazendária quando solicitar
o parcelamento de seus débitos, pois essa discricionariedade causa muita insegurança jurídica.
Por sua vez, o § 1º do artigo 11 da Lei nº 10.522, de 2002, tem a seguinte redação:
“Art. 11....................................
§ 1º Observados os limites e as condições estabelecidos em portaria do Ministro de
Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão
do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou
fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito,
exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela
inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das

1078 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples, de que trata a Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996.”
Conforme se pode observar, esse parágrafo está incluído na lei com o único objetivo de
exigir garantias como condição para se aceitar o parcelamento de débitos de empresas consideradas de
médio ou de grande porte. Para as microempresas e empresas de pequeno porte não há a exigência de
garantias.
Nesse cenário, as alterações propostas visam oferecer mecanismos que possam facilitar as
empresas de parcelarem seus débitos com a Fazenda Nacional e com isso adimplir o pagamento.
Neste momento de pandemia, é importante eliminar obstáculos que dificultam a
sobrevivência das empresas e construir caminhos que possam incentivar o pagamento das dívidas.
O oferecimento de garantias muitas vezes inviabiliza a possibilidade de que uma empresa
possa parcelar e pagar seus débitos, porque não tem imóvel ou outro meio de oferecer garantias e, com isso,
a Fazenda Nacional acaba por perder a possibilidade de recuperar o pagamento.
É importante ressaltar, por oportuno, que, quando a empresa requer o parcelamento de sua
dívida, ela abre mão de questionar o valor e aceita o valor que está consolidado pela Fazenda Nacional. Por
outro lado, a empresa se obriga a pagar em dia o parcelamento sob pena de cancelamento e de imediata
cobrança judicial.
A concessão de parcelamento cria um vínculo do devedor com a Fazenda Nacional, de forma
que passa a existir mais um obstáculo ao perecimento do direito, ou seja, a decadência e prescrição.
Portanto, no meu modo de ver, deve o Poder Público facilitar a vida das empresas que
querem pagar os seus débitos, levando em consideração este momento em que as condições da economia
são devastadoras, sendo necessário o oferecimento de alternativas para a recuperação das empresas,
tornando-as adimplentes e, com isso, possam ser garantidos os empregos dos trabalhadores.
Uma empresa que esteja adimplente com o seu parcelamento conseguirá certidões e
recursos nos bancos para fazer capital de giro.
Por tudo isso, proponho estas alterações para que seja possível unir o interesse da Fazenda
Nacional com a recuperação de valores e, ao mesmo tempo, viabilizar as condições para a regularização das
empresas que estão com débito para com a Fazenda Nacional.
Sala das Sessões, em 02 de julho de 2020.
Deputado LUCIO MOSQUINI
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PROJETO DE LEI N.º 3.617, DE 2020
(Do Sr. Loester Trutis)
Concede à Cidade de Bonito, localizada no Estado do Mato Grosso do Sul, o título de Capital Nacional do
Ecoturismo.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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PROJETO DE LEI N.º 3.619, DE 2020
(Da Sra. Paula Belmonte)
Acrescenta o parágrafo único ao art. 246, do Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1948 (Código Penal),
tornar atípico o crime de abandono intelectual durante período de calamidade pública decorrente de pandemia.
DESPACHO:
À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica acrescido ao art. 246 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, o parágrafo único, com a seguinte redação:
“Art.246............................................................................................................................................
..................................................................................................
Parágrafo Único. Não há crime quando o agente pratica o fato durante a vigência de estado de
calamidade pública decretada pelo Congresso Nacional, em decorrência de pandemia, na
hipótese do período escolar de que trata o art. 29, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.”
(NR)
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A primeira infância é o período que vai do nascimento aos seis anos de idade. É o momento que
as experiências, aprendizados, descobertas e afetos são levados para o resto da vida. Sendo assim, as razões
para investir arduamente na infância estão fortemente embasadas em pesquisas científicas. Ademais, diante
da importância desta fase, os direitos devem ser resguardados desde o nascituro, ou seja, desde a vida
intrauterina, ainda na fase de sua gestação. Isso é indiscutível.
Contudo, considerando a situação anômala que o Brasil e o mundo inteiro vêm atravessando
há mais de cem dias, em face da pandemia do COVID-19, diversas famílias estão sofrendo diversos reflexos de
forma transversa em decorrência das consequências drásticas das medidas adotadas por diversas autoridades
públicas, dentre as quais destaca-se a suspensão de diversas atividades econômicas, educacionais, sociais, entre
outras. Enfim, houve a decretação coercitiva de isolamento social da população.
Em face dessa situação, diversas famílias tiveram suas vidas pessoais e financeiras alteradas,
de forma abrupta, sem prévio aviso e muito menos com tempo para planejamento. Com isso, aulas em escolas
foram suspensas, atividades laborais também, empresas falindo, comércio fechando, enfim, uma situação
vivenciada no país que nos últimos 50 anos não se teve notícia de algo parecido.
Diversas medidas estão sendo adotadas pelos Poderes Executivo, Legislativo e até mesmo
Judiciário, como forma de dissipar os tristes efeitos e consequências que esta pandemia vem causando no Povo
brasileiro.
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No início da pandemia, muitos apontavam, em um primeiro momento, que as crianças
estariam fora do grupo de risco, o que não se confirmou no decorrer desse período, sendo que diversas pessoas
que até então não eram consideradas de risco, vieram a óbito em decorrência da infecção do coronavírus.
É cediço que o período escolar da educação infantil é o período em que ocorre um alto índice
de proliferação de processos infecciosos entre as crianças, com contágio em grande escala, dada a tenra idade
e a proximidade que convivem nas unidades escolares de educação infantil (período de creches e pré-escolas).
Contudo, o ordenamento jurídico pátrio preconiza a obrigatoriedade de que crianças, a partir dos 4 anos de
idade, no período da pré-escola, da fase da educação infantil, que perdura até os 6 anos de idade.
Não se pode olvidar, que a parca idade da criança nesse período escolar é um fator impeditivo
para que muitas possam acompanhar essa fase escolar de forma remota, por meio de aulas a distância, pelo
sistema de teleconferências, além de se exigir dos pais e responsáveis que destinem grande parte do tempo a
este período de aulas remotas, acompanhando seus filhos, enquanto assistem às “vídeo aulas” transmitidas por
determinadas escolas. Além disso, muitos pais e responsáveis tiveram graves alterações financeiras em seus
padrões de vida, em decorrência da suspensão de atividades laborais pelo Estado, inclusive em face do aumento
vertiginoso do desemprego. Para muitos, um caos.
Neste contexto, diversos pais e responsáveis não tiveram alternativa e muitos cancelaram a
matrícula escolar dos filhos, retirando-os das respectivas escolas em que se encontravam, alguns por questões
financeiras e outros por questões de INVIABILIDADE em acompanhar as aulas remotas disponibilizadas pelas
escolas. Aliado a tudo isso, frisa-se que muitas escolas sequer negociaram descontos ou abatimentos,
mantando-se incólume o valor da mensalidade cobrada em tempos normais de aulas presenciais.
Assim, neste momento estamos presenciando milhares de pais e responsáveis desesperados
e a mercê de entendimentos judiciais acerca do seu futuro, correndo sério risco de serem processados
criminalmente por terem retirados seus filhos da escola, mesmo com as fartas justificativas que situação
pandêmica e anômala que ora se apresenta. Não raras vezes presenciamos decisões judiciais absurdas e
antagônicas, como na liberação do regime fechado para prisão domiciliar de PRESOS PERIGOSOS 1 de famosas
organizações criminosas por serem do “grupo de risco” de contaminação do COVID-19, em detrimento da
manutenção de prisão de réu que foi preso pelo FURTO de apenas dois frascos de SHAMPOO2.
A presente proposição não tem o condão de levantar questionamentos acerca de decisões
judicias, por mais antagônicas que possam parecer. Busca-se, aqui, sim, que pais e responsáveis não sejam
CONDENADOS DE FORMA ABSURDA ou que corram o mínimo risco de serem processados criminalmente por
supostamente terem praticado o crime tipificado no art. 246, do Código Penal, mais conhecido como “Crime de
Abandono Intelectual”, ainda mais em uma fase da vida escolar que não trará consequências prejudiciais a essas
crianças, conforme explicou Eduardo Marino, Diretor de Conhecimento Aplicado da Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal, entidade especializada em educação infantil, em reportagem publicada em 1º de julho de 2020
no site Metrópoles, vejamos3:
“É um período do desenvolvimento em que as crianças têm um cérebro com
muita plasticidade. Elas ainda não têm aulas naquele modelo clássico, é
1

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/21/interna-brasil,846883/lider-do-pcc-condenado-a-76anos-vai-para-domiciliar-devido-a-covid-19.shtml
2
https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/rosa-weber-mantem-homem-que-roubou-dois-frascos-de-shampoopreso/
3 https://www.metropoles.com/brasil/tirar-crianca-da-escola-e-crime-mas-pandemia-justifica-dizem-juristas
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um aprendizado por meio de atividades lúdicas, brincadeiras, contação e
interpretação de histórias. É um aprendizado pela experiência”.
Ademais, é cediço que, a própria Secretaria de Educação de praticamente todos os entes
federativos suspenderam as aulas e tiveram suas atividades suspensas, o que também impediu que diversos
pais e responsáveis que retiraram seus filhos de escolas privadas procurassem vagas na rede pública, além do
que não deixar de registrar que, em situações normais, vagas em escolas públicas já são escassas, apesar de
obrigatórias.
Diante do exposto e da urgência do tema, rogo apoio dos parlamentares desta Casa Legislativa
para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em

de

julho de 2020.

PAULA BELMONTE
Deputada Federal - Cidadania/DF
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PROJETO DE LEI N.º 3.620, DE 2020
(Da Sra. Paula Belmonte)
Altera o art. 10 da Lei nº 8.429, 2 de junho de 1992, para tipificar como ato de improbidade administrativa a
autorização de pagamento de qualquer tipo de espécie remuneratória acima do teto previsto no inciso XI do
art. 37 da Constituição Federal, na forma que especifica.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6752/2016.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso XXII:
“Art. 10. ...........................................................................................................................
......................................................................................................
XXII – autorizar o pagamento de qualquer tipo de espécie remuneratória acima do teto
previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, ressalvadas as parcelas de
caráter indenizatório previstas em lei.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Segundo o art. 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Ademais, o inciso XI desse artigo prevê que a remuneração e o subsídio dos agentes públicos
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e os proventos, pensões
ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais
e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, , no âmbito
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do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores
Públicos.
Acerca da observância do teto remuneratório, o Supremo Tribunal Federal entende que as
vantagens pessoais, de qualquer espécie, devem ser incluídas no redutor do teto remuneratório, previsto no
inciso XI do art. 37 da CF. [RE 464.876 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 16-12-2008, 1ª T, DJE de 20-2-2009.]
Nessa linha, este Projeto de Lei inclui entre os atos de improbidade administrativa que causam
lesão ao erário o ato de autorizar pagamento de qualquer tipo de espécie remuneratória acima do teto previsto
no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, ressalvadas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
Objetiva-se reforçar a efetividade do comando constitucional moralizador que veda o recebimento de espécies
remuneratórias acima do teto estipulado por nossa Lei Maior.
Ora, em uma República, não se admitem privilégios ou tratamentos diferenciados que não
estejam calcados em bases justificáveis. Ressalvam-se apenas as parcelas indenizatórias previstas em lei,
conforme estabelecido pela própria Constituição Federal.
Convictos do acerto da medida ora proposta, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação integral deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputada PAULA BELMONTE
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PROJETO DE LEI N.º 3.621, DE 2020
(Da Sra. Paula Belmonte)
Regulamenta o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6726/2016.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São consideradas indenizatórias, para os fins do § 11 do art. 37 da Constituição
Federal, exclusivamente as parcelas remuneratórias atribuídas a servidores e demais agentes públicos:
I - que se destinem ao ressarcimento de despesas decorrentes do exercício de mandato,
cargo, emprego e função ou a eles vinculadas, inclusive as que se refiram ao ressarcimento de despesas
efetuadas no âmbito de planos de saúde oferecido pela entidade ou pelo órgão, nos termos do respectivo
contrato, observado o disposto nos arts. 2º, 3º e 4º;
II - decorrentes da prestação de serviços extraordinários, observado o disposto no art. 5º.
Art. 2º As parcelas de que trata o inciso I do art. 1º preservarão o caráter indenizatório
quando estabelecidas por estimativa, até os limites e as condições estabelecidos no art. 3º, e serão
submetidas ao limite remuneratório previsto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal em
relação aos valores que excederem os referidos limites ou que não atendam as condições para tanto
estabelecidas.
Art. 3º Para os fins do art. 2º, somente serão considerados indenizatórios pagamentos de:
I - auxílio-alimentação, até três por cento do limite remuneratório aplicável à retribuição do
agente;
II - auxílio-creche, relativo a filhos e dependentes até cinco anos de idade, até valor
correspondente, por dependente, a dois e meio por cento do limite remuneratório aplicável à retribuição do
agente;
III - auxílio ou indenização de transporte, observada a estrita e efetiva necessidade do
serviço, em valor não superior a quatro por cento do limite remuneratório aplicável à retribuição do agente;
IV - indenização decorrente do uso de veículo próprio em serviço, em valor não superior a
sete por cento do limite remuneratório aplicável à retribuição do agente;
V - auxílio-moradia:
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a) concedido em razão de mudança do local de residência, por força de ato de ofício,
enquanto permanecer o vínculo do agente com a origem ou se o beneficiário for ocupante exclusivamente de
cargo de livre provimento e exoneração, respeitado o disposto nos incisos I a III do parágrafo único;
b) para custeio de residência em localidade distinta do domicílio eleitoral, em virtude do
exercício de mandato eletivo, respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único;
c) previsto no art. 45-A da Lei nº 5.809, de 1972, respeitado o disposto nos incisos I e II do
parágrafo único;
VI - diárias e indenização devida em virtude do afastamento do local de trabalho para
execução de trabalhos de campo sem direito à percepção de diária, até valor correspondente, por dia, a dois
por cento do limite remuneratório aplicável à retribuição do agente, exceto quando se tratar de moeda
estrangeira;
VII - ajuda de custo para mudança e transporte, até o valor correspondente ao preço médio
cobrado no domicílio de origem para prestação de serviços com esta finalidade, atualizado trimestralmente
pelo órgão ou entidade;
VIII - indenização de despesas destinadas a viabilizar o exercício de mandato eletivo;
IX - restituição de valores indevidamente descontados da retribuição do agente, inclusive em
relação à respectiva correção monetária e juros de mora;
X - correção monetária e juros de mora incidentes sobre parcelas em atraso, observado, na
respectiva base de cálculo, a cada mês de competência, o limite remuneratório sobre o total devido,
considerado o somatório dos pagamentos em atraso e dos anteriormente efetivados;
XI - Indenização Financeira Mensal para Tropa no Exterior e Indenização Financeira Mensal
para Funções de Comando no Exterior, previstas no caput e nos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei nº 10.937, de 12
de agosto de 2014, bem como o auxílio destinado a atender despesas com deslocamento e instalação,
previsto no art. 4º da referida Lei;
XII - auxílio-fardamento;
XIII - outras despesas arcadas em decorrência do exercício do mandato, do cargo, do
emprego ou da função, desde que não excedam a cinco por cento do limite remuneratório aplicável ao
agente.
Parágrafo único. A exclusão da incidência do limite remuneratório previsto no inciso XI do
caput do art. 37 da Constituição Federal sobre auxílio-moradia observará, na forma do disposto no inciso V do
caput, as seguintes condições:
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I - o pagamento da parcela deverá decorrer da falta de imóvel funcional em condições de
uso na localidade;
II - o agente não poderá residir com outra pessoa que ocupe imóvel funcional ou receba
parcela de idêntica finalidade;
III - o agente não poderá ter residido ou sido domiciliado na localidade onde exercer o cargo,
função ou emprego por mais de sessenta dias nos doze meses anteriores ao início do exercício no novo local.
Art. 4º Aplica-se o disposto no inciso II do art. 1º estritamente ao valor da hora trabalhada
além da jornada habitual, vedada a incidência de quaisquer acréscimos, inclusive o previsto no inciso XVI do
art. 7º da Constituição Federal.
Art. 5º Não serão considerados indenizatórios, para os fins do disposto no § 11 do art. 37 da
Constituição Federal, quaisquer pagamentos que não observem o disposto no arts. 1º, 2º 3º e 4º, ainda que a
legislação lhes atribua a referida qualificação ou que decorram do disposto no art. 7º e no § 3º do art. 39 da
Constituição Federal.
Art. 6º Constitui crime excluir ou autorizar a exclusão da incidência do limite remuneratório
previsto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal, a título do pagamento de parcela
indenizatória, de forma que não atenda o disposto nesta Lei, punível com pena de detenção, de dois a seis
anos.
Parágrafo único. Estende-se o disposto no caput à omissão e à prestação de informações
falsas que resultarem na exclusão de parcelas remuneratórias da incidência do limite remuneratório previsto
no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal em desacordo com o disposto nesta Lei.
Art. 7º As condutas previstas no art. 6º acarretarão ato de improbidade administrativa,
punido na forma do inciso I do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quando praticadas pelos
agentes referidos no art. 2º da mesma Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
No direito posto, é sempre proibido o enriquecimento ilícito e o dogma deve ser observado
com ênfase ainda maior quando se trata de serviço prestado pelos agentes estatais. Indenizar os servidores e
as demais pessoas vinculadas à prestação de serviços públicos por despesas que arquem em decorrência das
funções que exercem não é, destarte, uma benesse concedida pelo Poder Público, mas uma obrigação.
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Assim, é inicialmente necessário assinalar que a alteração constitucional decorrente da
introdução do § 11 do art. 37 no texto permanente da Carta constitui inovação apenas em termos. Já se
encontrava subjacente ao texto alterado pela Emenda Constitucional nº 41, de 2005, a vedação a que parcelas
indenizatórias fossem submetidas ao limite remuneratório estabelecido no inciso XI do caput do art. 37 da
Constituição, mas não havia a previsão de que o assunto pudesse ser disciplinado em lei ordinária federal,
conforme se busca efetivar por meio desta proposição.
Nesta linha de raciocínio, o projeto se encontra estruturado em lógica idêntica à que levou à
apresentação, pelo respectivo relator, de texto substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.726, de 2016, oriundo do
Senado Federal. Adotam-se as premissas que conduzem a referida peça, com algumas adequações, contudo,
relevantes, sobre as quais se passa a discorrer.
A primeira delas reside no fato de que se defende uma leitura mais restritiva do texto
constitucional. Somente podem ser resguardadas contra a aplicação do limite remuneratório parcelas
efetivamente indenizatórias, o que permite que sejam prejudicadas até mesmo vantagens e gratificações
decorrentes do próprio texto constitucional.
A combinação, por exemplo, do que preveem os incisos VIII do art. 7º com o inciso XI do
caput do art. 37 da Constituição Federal não pode levar a que aquele prejudique a aplicação deste, mas ao
resultado contrário. Como não se trata de indenização, admite-se o pagamento de décimo-terceiro salário
somente até o limite constitucionalmente estabelecido para pagamentos dirigidos a servidores e demais
agentes públicos.
Raciocínio em sentido contrário, isto é, de que se deveria proteger direito atribuído a
servidores públicos de forma expressa na Carta, valeria também para prerrogativas a eles atribuídas em nível
infraconstitucional. A tabela remuneratória aplicável ao cargo que determinado servidor ocupa é um direito
que se constitui ao se tomar posse no aludido cargo, mas que não pode ser exercido além do limite previsto
no inciso XI do caput do art. 37 da Carta.
De igual modo não se enxerga viabilidade no rol exaustivo promovido pelo relator da
matéria junto à Comissão Especial que apreciou o referido projeto de lei. O que importa é que se preserve o
propósito do texto constitucional, isto é, permitir que parcelas efetivamente revestidas de natureza
indenizatória sejam excluídas da incidência do teto constitucional, desde que observada referências para
tanto fixadas, que compreende, para parcelas não previstas no projeto, valor correspondente a cinco por
cento do limite aplicável ao agente.
O projeto de lei também aproveita, por ser de inegável valia na efetividade da aplicação da
disciplina proposta, o tipo penal concebido pelo relator da proposição anteriormente referida. Não se
concebe modo mais eficaz para que se garanta a efetiva aplicação da legislação aqui aventada.
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Em razão do exposto, pede-se o necessário endosso dos nobres Pares à presente
proposição.
Sala das Sessões, em 02 de julho de 2020.

Deputada PAULA BELMONTE
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PROJETO DE LEI N.º 3.622, DE 2020
(Do Sr. Capitão Alberto Neto)
Altera o art. 292 do Código de Processo Penal, DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941, TÍTULO IX,
DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA, para acrescentar dispositivos que
regulamentam o uso de algemas.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4120/2012.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o artigo 292, do Código de Processo Penal, DECRETO-LEI Nº 3.689, DE
3 DE OUTUBRO DE 1941, para acrescentar os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º no artigo, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“
Art.
......................................................................
.....................................................................................

292

§ 1º - É lícito o uso de algemas ou outro meio correspondente, nos casos de
resistência, fuga, receio de fuga, nos crimes de violência no âmbito doméstico,
bem como nos crimes proveniente de violência ou grave ameaça;
§ 2º - Nos presos em geral, o uso de algemas visa resguardar a integridade física
e a saúde dos agentes públicos, do próprio preso e de terceiros;
§ 3º - O uso de algemas deverá sempre ser fundamentado com documento por
escrito.
§4º - É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicohospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de
parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato.
Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O projeto de lei em apreço dispõe acerca de alteração processual penal no que pertine ao
uso de algemas no País.
Tal questão é teor de Súmula Vinculante nº 11, quando houver receio de perigo à
integridade física própria ou alheia:
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“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga
ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de
terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da
responsabilidade civil do Estado.”
A proposta quer apresentar segurança jurídica no ordenamento jurídico pátrio, evidenciando
o princípio da legalidade implícito no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, onde acentua que “ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Em outras palavras, podemos
dizer que o princípio da legalidade é uma verdadeira garantia constitucional.
Consubstanciados no princípio da legalidade, a positivação da questão do uso das algemas é
o escopo cujo qual jurídico cujo qual buscamos, para por fim a quaisquer interpretações divergentes ou
dissociadas
Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres Colegas para aprovar matéria tão
importante e atemporal.
Sala das Sessões, em 02 de julho de 2020.
Deputado CAPITÃO ALBERTO NETO
Republicanos/AM
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PROJETO DE LEI N.º 3.624, DE 2020
(Do Sr. Subtenente Gonzaga)
Altera a Lei Federal no 11.901, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil e dá
outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2498/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Ementa e os arts 1º, 2º, 4º, 4º-A, 5º, 6º, 8º e 9º da Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de
2009, que dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil e dá outras providências, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Dispõe sobre a profissão de Brigadista Profissional e dá outras providências." (NR)
"Art. 1º O exercício da profissão de Brigadista Profissional reger-se-á pelo disposto nesta
Lei." (NR)
"Art. 2º Considera-se Brigadista Profissional aquele que, habilitado nos termos desta Lei,
exerça, em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a
incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas,
sociedades de economia mista, ou empresas especializadas em prestação de serviços de
prevenção e combate a incêndio." (NR)
§ 1º ..............................................................
§ 2º No atendimento a sinistros em que atuem, em conjunto, os Brigadistas Profissionais
e o Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a direção das ações caberão, com
exclusividade e em qualquer hipótese, à corporação militar." (NR)
§ 3º A atuação do Brigadista Profissional será restrita à propriedade para a qual seu
serviço seja contratado.
"Art. 4º As funções de Brigadista Profissional são assim classificadas:
I - Brigadista Profissional, nível básico, combatente direto ou não do fogo;
II - Brigadista Profissional Líder, o formado como técnico em prevenção e combate a
incêndio, em nível de ensino médio, chefe da equipe em seu horário de trabalho;
III - Brigadista Profissional Mestre, o formado em engenharia com especialização em
prevenção e combate a incêndio, responsável pelo Departamento de Prevenção e
Combate a Incêndio." (NR)
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Art. 4º-A A malha curricular do curso para formação do Brigadista Profissional deverá
atender às seguintes prescrições:
I - Brigadista Profissional, nível básico: conforme matriz curricular definida pelo Corpo
de Bombeiros Militar de cada unidade federativa, e na sua ausência, de acordo com
norma expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas;
II - Brigadista Profissional Líder: conforme regulamentação do órgão executivo de ensino
técnico;
III - Brigadista Profissional Líder: confirme regulamentação do órgão executivo de ensino
superior.
"Art. 5º A jornada do Brigadista Profissional é de 12 (doze) horas de trabalho por 36
(trinta e seis) horas de descanso, num total de 36 (trinta e seis) horas semanais." (NR)
"Art. 6º É assegurado ao Brigadista Profissional:" (NR)
I -...............................
II - .............................
III - ..............................
IV - ...............................
Art. 7º ..............................
"Art. 8º As empresas especializadas e os cursos de formação de Brigadista Profissional,
bem como os cursos técnicos de segundo grau de prevenção e combate a incêndio que
infringirem as disposições desta Lei, ficarão sujeitos às seguintes penalidades:" (NR)
I - ........................................................
II - ........................................................
III - ......................................................
IV - .....................................................
"Art. 9º As empresas e demais entidades que se utilizem do serviço de Brigadista
Profissional poderão firmar convênios com os Corpos de Bombeiros Militares dos
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, para assistência técnica a seus
profissionais." (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Decorridos mais de dez anos de vigência da Lei 11.901/2009, observa-se grande confusão
provocada na população quanto à utilização do termo "BOMBEIRO", que possui, para a sociedade, semelhança
ao termo "POLÍCIA". Ao traçar um paralelo entre estes dois órgãos e as empresas que prestam serviço particular,
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é notório que nenhuma empresa de vigilância e/ou de segurança pode se intitular "Polícia Particular", "Polícia
Privada" ou "Polícia Civil", pois o termo "Polícia" é do Estado. Similar tratamento deve ter o termo "BOMBEIRO".
Assim, a utilização de nomenclatura distinta favorece a diferenciação do profissional em
relação ao agente público reduzindo a possibilidade de erros cometidos pela população, que raramente sabe
diferenciar um do outro.
A respeito da malha curricular proposta para o curso de Brigadista Profissional - nível básico,
observa-se imperiosa a adoção de currículos diversificados, adequados às particulares necessidades
identificadas em todo o país, sendo os Corpos de Bombeiros Militares os órgãos que mais entendem do assunto,
o que lhes confere legitimidade para definirem o currículo do curso. Quanto à formação profissional, destacase que a proposição abarca tão somente os Brigadistas Profissionais - nível básico, uma vez que os cursos
técnicos e de especialização devem atender as prescrições emanadas pelos órgãos componentes do sistema de
ensino oficial.
Certo da relevância que o tema possui, este Parlamentar conclama o apoio dos ilustres Pares
para aprovação do projeto em tela.
Sala das Sessões,

de julho de 2020.

Subtenente Gonzaga
Deputado Federal (PDT/MG)
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PROJETO DE LEI N.º 3.625, DE 2020
(Do Sr. Subtenente Gonzaga)
Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário e dá
outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-11278/2018.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do art. 2º-A, nos
seguintes termos:
"Art. 2º-A A prestação de serviços voluntários destinados às ações de Defesa Civil deverá
ser realizada no âmbito de associações sem fins lucrativos voltadas a tais finalidades, ou
em conformidade com o previsto na Lei nº 10.029, de 20 de outubro de 2000.
Parágrafo único. As associações a que se refere o "caput" deste artigo necessitarão
celebrar convênio junto aos Corpos de Bombeiros Militares como requisito para
prestação de serviços de combate a incêndio, buscas, salvamentos e atendimento préhospitalar."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Com o aumento das áreas urbanas, a demanda por serviços de emergência se mostra cada
vez mais presente. Neste contexto de demanda crescente pelos serviços e inviabilidade de expansão dos Corpos
de Bombeiros Militares devido às restrições orçamentárias dos estados, fundamental se faz a organização da
sociedade civil, a fim de que a população seja atendida dentro de um padrão adequado.
Neste sentido, observa-se a necessidade de fomentar a criação de serviços voluntários de
bombeiros, sem, contudo, deixar de lado a qualidade do atendimento dispensado ao usuário. Hoje, a criação
de entidade voluntária para prestação de serviço de bombeiros carece apenas da constituição da pessoa
jurídica, aquisição de alguns equipamentos e veículos. Não há qualquer entrave em relação aos materiais
empregados e qualificação dos voluntários.
Assim, apresenta-se peremptória a coordenação das atividades de bombeiros voluntários
pelas corporações estaduais (Corpos de Bombeiros Militares), a fim de que estas realizem o controle,
treinamento e repasses, que com a aprovação desta proposta, serão viabilizados por meio de convênios
estabelecidos entre as entidades voluntárias e os próprios Corpos de Bombeiros Militares.
Devido à relevância do tema, clamo pelo apoio dos nobres Pares para aprovação da matéria.
Sala das Sessões,

de julho de 2020.

Subtenente Gonzaga
Deputado Federal (PDT/MG)
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PROJETO DE LEI N.º 3.626, DE 2020
(Do Sr. Subtenente Gonzaga)
Dispõe sobre a prática de atividades da área de competência dos Corpos de Bombeiros Militares por voluntários,
profissionais, instituições civis e centros de formação e dá outras providências.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O exercício de atividades da área de competência dos Corpos de Bombeiros Militares
por voluntários, profissionais, instituições civis e centros de formação será regido pelo disposto nesta Lei.
Parágrafo único - Para fins desta Lei são utilizadas as seguintes definições:
I - atividades da área de competência dos corpos de bombeiros militares: ações de prevenção
e socorrimento público, originariamente desenvolvidas pelos corpos de bombeiros militares, cujo exercício
permite, excepcionalmente, autorizar outros atores;
II - voluntários: pessoas habilitadas que exercem, em caráter não remunerado, complementar
e supervisionado, atividades na área de competência dos corpos de bombeiros miliares;
III - profissionais: pessoas habilitadas que exercem, em caráter remunerado, atividade na área
de competência dos corpos de bombeiros militares;
IV - instituições civis: pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços remunerados
ou não, na área de competência dos corpos de bombeiros militares; e
V - centros de formação: pessoas jurídicas de direito privado que ofertam cursos de formação
e requalificação para habilitação de voluntários ou profissionais que exercem atividades na área de
competência dos corpos de bombeiros militares.
Art. 2º Compreendem-se como atividades da área de competência dos corpos de bombeiros
militares, para fins desta Lei:
I - prevenção e combate a incêndio e pânico;
II - busca e salvamento;
III - atendimento pré-hospitalar, ressalvadas as ações desenvolvidas pelos órgãos integrantes
do Sistema Único de Saúde, estabelecimentos hospitalares e sistema de saúde suplementar; e
IV – o preparo e a formação dos voluntários e profissionais que exercem atividades elencadas
nos incisos I a III deste artigo, à exceção dos médicos e profissionais de enfermagem, que possuem habilitação
especificada em legislação própria.
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Art. 3º - Os corpos de bombeiros militares possuem competência para coordenar, fiscalizar e
estabelecer normas relativas à atuação dos voluntários, profissionais, instituições civis e centros de formação
que exercem atividades elencadas no art. 2º desta Lei.
Parágrafo único - Os corpos de bombeiros militares poderão estabelecer normas para
regulamentar:
I - credenciamento de voluntários, profissionais, instituições civis e centros de formação que
exerçam atividades na área de competência dos corpos de bombeiros militares, excetuado o dos médicos e
profissionais de enfermagem devidamente inscritos no respectivo conselho profissional;
II - cursos de formação de voluntários e profissionais que exerçam atividades na área de
competência dos corpos de bombeiros militares;
III - padronização dos uniformes e sua utilização por voluntários e profissionais que exerçam
atividades na área de competência dos corpos de bombeiros militares;
IV - identificação dos veículos usados por voluntários e profissionais que exerçam atividades
na área de competência dos corpos de bombeiros militares; e
V - fiscalização acerca do cumprimento dos incisos I a IV deste artigo.
Art. 4º - Os corpos de bombeiros militares poderão realizar a avaliação dos voluntários,
profissionais, instituições civis e centros de formação que exerçam atividades em sua área de competência, para
fins de credenciamento.
Parágrafo único. O credenciamento dos voluntários, profissionais, instituições civis e centros
de formação terá validade no estado ou Distrito Federal em que foi requerido.
Art. 5º - As pessoas físicas e jurídicas que contratarem profissionais para desenvolvimento de
atividades na área de competência dos corpos de bombeiros militares deverão submeter à avaliação destes os
uniformes a serem utilizados.
Art. 6º - Constituem infrações sujeitas a sanções administrativas:
I - o exercício de atividades na área de competência dos corpos de bombeiros militares sem o
devido credenciamento ou em desacordo com as informações apresentadas no momento do credenciamento;
II - o uso de uniformes, distintivos, emblemas, brevês, veículos e equipamentos em desacordo
com o disposto nesta Lei;
III - a contratação de profissionais e instituições civis não credenciados para o exercício de
atividades na área de competência dos corpos de bombeiros militares; e
IV - a oferta de cursos em desconformidade com as malhas curriculares definidas pelos corpos
de bombeiros militares, no âmbito do respectivo estado ou do Distrito Federal.
Art. 7º - Os voluntários, profissionais, instituições civis e centros de formação de que trata esta
Lei, assim como a pessoa física ou jurídica que os contratar, estão sujeitos às seguintes sanções, sem prejuízo
das estabelecidas nas legislações penal e civil:
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I - advertência escrita;
II - multa;
III - suspensão temporária do exercício da atividade;
IV - cassação do credenciamento; e
V - interdição.
Parágrafo único — Os estados e o Distrito Federal poderão regulamentar a aplicação das
sanções previstas no caput deste artigo.
Art. 8º - As sanções previstas no art. 7º serão aplicadas considerando a natureza e a gravidade
da infração praticada.
Art. 9º - As sanções de advertência escrita, suspensão temporária do exercício da atividade,
cassação do credenciamento e interdição, poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
Art. 10 - Os voluntários, profissionais, instituições civis e centros de formação sancionados
com a advertência escrita terão o prazo de até trinta dias para sanar as irregularidades.
Parágrafo único - Decorrido o prazo previsto no caput, não sendo sanadas as irregularidades
verificadas, será aplicada multa.
Art. 11 - Será aplicada multa diretamente, sem advertência, no caso de reincidência no
cometimento da mesma infração, verificada no período de dois anos.
Art. 12 - A suspensão será aplicada nas seguintes hipóteses:
I - decorridos trinta dias da aplicação da multa, se não sanadas as irregularidades ou se não
houver o pagamento da multa; e
II - quando houver o cometimento de, pelo menos, três infrações, no período de dois anos.
Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, a suspensão ocorrerá pelo prazo mínimo de trinta
dias e permanecerá até que sejam sanadas as irregularidades, no limite de cento e oitenta dias.
Art. 13 - A cassação será aplicada nas seguintes hipóteses:
I - imediatamente após o término da suspensão, se não sanadas as irregularidades que lhe
deram origem;
ll - no caso em que as instituições civis ou centros de formação suspensos sejam flagrados em
funcionamento; e
III - no caso de suspensão por duas vezes, a qualquer tempo.
Art. 14 - A interdição, combinada com multa, será aplicada às instituições civis e centros de
formação que não observarem o disposto no inciso I do art. 6º.
Art. 15 - Quando não houver sanção explícita para a infração cometida, será aplicada,
incialmente, a advertência escrita.
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Art. 16 - Na impossibilidade técnica de cumprimento dos prazos para sanar irregularidades, o
representante legal das instituições civis e centros de formação e os voluntários ou profissionais credenciados
poderão requerer, mediante petição fundamentada, a prorrogação, por igual período, dos prazos previstos
nesta Lei.
Art. 17 - Ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento de
aplicação das sanções previstas no art. 7º, por meio de defesa e recurso escritos.
Art. 18 - Constatada a irregularidade, o voluntário, profissional, instituição civil ou centro de
formação será autuado, cabendo apresentação de defesa em relação à autuação, que deverá ser apresentada
no prazo de dez dias úteis.
Parágrafo único - Não apresentada defesa ou não sendo acolhidas as razões nela contidas,
será aplicada a sanção administrativa correspondente.
Art. 19 - Da decisão que aplicar sanção caberá recurso em até duas instâncias.
Art. 20 - O processo administrativo instaurado em decorrência da aplicação desta Lei
observará os seguintes aspectos:
§ 1º - É de dez dias úteis o prazo para apresentação da defesa e do recurso, contados da
ciência formal pelo interessado ou da divulgação oficial da decisão;
§ 2º - A defesa e o recurso serão decididos no prazo de dez dias úteis contados do seu
recebimento pela autoridade competente.
§ 3º - Salvo no caso de interdição, o recurso terá efeito suspensivo.
§ 4º Não interposta ou não conhecida a defesa ou o recurso, a decisão administrativa tornarse-á definitiva e terá efeito imediato, certificando-se no processo a data do exaurimento da instância
administrativa.
Art. 21 - É vedada a utilização do termo "Corpo de Bombeiros", assim como outros, próprios
de organizações militares, tais como Batalhão, Companhia e Pelotão, para denominação de instituições civis.
Art. 22 - O número de telefone 193 é de uso exclusivo dos Corpos de Bombeiros Militares.
Art. 23 - Nas situações em que os Corpos de Bombeiros Militares atuem em conjunto com
voluntários, profissionais, ou instituições civis, a coordenação e a direção das ações caberão, com exclusividade
e em qualquer hipótese, aos Corpos de Bombeiros Militares.
Parágrafo único - Não se enquadram na regra citada no caput deste artigo as atuações
conjuntas que envolverem médicos e profissionais de enfermagem, cabendo, nesta hipótese, a cada
profissional atuar conforme competência específica atribuída em lei.
Art. 24 - Os estados e o Distrito Federal ficam autorizados a regulamentar esta Lei, por meio
de ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
O Projeto de Lei trazido a cotejo tem o objetivo de disciplinar a prática de atividades da área
de competência dos Corpos de Bombeiros Militares dos respectivos Estados e do Distrito Federal, por
voluntários, profissionais e instituições civis. A regulamentação das atividades desses profissionais e instituições
civis mostra-se fundamental para que o serviço seja ofertado com técnica e segurança adequadas,
possibilitando que atuem de forma complementar aos Corpos de Bombeiros Militares, inclusive em localidades
onde a instituição militar não está presente. O projeto de Lei disciplina, entre outros assuntos, as atividades dos
Corpos de Bombeiros Militares que poderão ser desenvolvidas pelos voluntários, profissionais e instituições
civis, as infrações que acarretam a aplicação de sanções administrativas e as regras a serem observadas nos
procedimentos que apurarão eventuais desvios de conduta.
Os Corpos de Bombeiros Militares, conforme o disposto no art. 144 da Constituição Federal
são órgãos que compõem a segurança pública, responsáveis pela execução de atividades de defesa civil, cuja
regulamentação é atribuída aos Estados-membros. Confira-se:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
património, através dos seguintes órgãos:
(...)
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública;
aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil.
§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do
Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela
segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
Com efeito, os corpos de bombeiros militares são constitucionalmente caracterizados como
órgãos integrantes da segurança pública, cuja atribuição principal está relacionada às ações de defesa civil, em
que pese a existência de leis que autorizam o exercício dessas atividades por voluntários, profissionais e
instituições civis, a coordenação e execução principal é dos corpos de bombeiros militares.
Assim, apresento aos nobres Pares, este projeto de Lei que visa a disciplinar a prática de
atividades da área de competência dos Corpos de Bombeiros Militares dos respectivos Estados e do Distrito
Federal, por voluntários, profissionais e instituições civis, para garantir a prestação de um serviço com o mínimo
de qualidade exigido por quem pretende lidar com a proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio das
pessoas, proporcionando uma ajuda sem igual a toda a sociedade.

Subtenente Gonzaga
Deputado Federal (PDT/MG)
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PROJETO DE LEI N.º 3.627, DE 2020
(Do Sr. Nereu Crispim)
Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, para criar mecanismos de verificação de identidade dos perfis
ativos em aplicações de internet que atuem como redes sociais e plataforma de registro de ocorrência policial
na hipótese de crimes contra a honra cometidos ou divulgados em quaisquer modalidades das redes sociais da
rede mundial de computadores e dá outras providências.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO
E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11-A O provedor de aplicação de internet que atue como rede social deverá garantir a
identificação inequívoca de todos os usuários que possuem perfis ativos em suas aplicações, com
verificação, além do nome, do endereço residencial e profissional completos, no mínimo, dos dados
relativos:
I - no caso de pessoa física, o número do documento de identidade, registro com foto do usuário ou
administrador do perfil, cadastro do Ministério da Fazenda e coleta de impressão digital aferida por
leitor biométrico;
II - no caso de pessoa jurídica, o número de registro no cadastro do Ministério da Fazenda e registro
com foto do usuário ou administrador do perfil.
§ 1º Entende-se como aplicação de internet que atua como rede social aquela que provê rede
hospedada na internet para a interação social ou para o relacionamento interpessoal e que permita
a comunicação entre usuários, por meio de conteúdos digitais públicos ou privados, com a utilização
de postagens, comentários, mensagens, imagens, vídeos e outros tipos de interações.
§ 2º Os atuais usuários deverão ser convocados para fornecimento dos dados necessários ao
atendimento do disposto neste artigo, no prazo de sessenta dias, a partir da data da promulgação
desta Lei, prorrogável por igual período.
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§ 3º O provedor de aplicação de internet que atue como rede social bloqueará a funcionalidade de
publicação de postagens, comentários, mensagens, imagens, vídeos e outros tipos de interações dos
usuários que não fornecerem no prazo estipulado os meios necessários para a identificação prevista
no caput, ou que o façam de forma fraudulenta, com a utilização de dados falsos ou não verificáveis.
§ 4º Na hipótese de registro de provedor de aplicação de internet que atue como rede social para
usuários menores de 18 anos são necessários os meios de identificação, previstos no caput e incisos I
e II, próprios e dos respectivos responsáveis legais.
Art. 11-B O provedor de aplicação de internet que atue como rede social em que o usuário mantenha
conteúdos de livre acesso ao público deverá disponibilizar recursos tecnológicos e filtros para a
identificação daquelas inserções caracterizadas como crimes contra a honra ou de ameaça, podendo
ser vistos apenas quando os usuários receptores permitirem.
Art. 11-C Na hipótese de crimes contra a honra, ou de ameaça, cometidos ou divulgados em quaisquer
modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, será assegurada plataforma de
registro da ocorrência da infração no próprio provedor de aplicação de internet que atue como rede
social, utilizando todas as divulgações criminosas inseridas na respectiva rede como meios de provas.
§ 1º A plataforma de registro constante do caput deverá ser usada apenas pela pessoa ofendida ou
seu representante legal e deverá conter aparatos tecnológicos para manter o sigilo da informação
relatada e da respectiva fonte e para utilizar os dados dispostos no art. 11-A, caput e incisos I e II para
a identificação do usuário autor da infração.
§ 2º O registro constante do caput e § 1º valerá como ocorrência policial para uso das Delegacias
Especiais de Repressão ao Crime Cibernético ou órgãos similares, podendo ser utilizado em eventuais
processos judiciais.”

Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 141...............................................................................................
...........................................................................................................
§ 3º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial
de computadores, aplica-se em triplo a pena, respondendo os respectivos usuários titulares e
administradores das contas.
Art. 147 ................................................................................................
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...............................................................................................................
§ 1º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial
de computadores, aplica-se em triplo a pena, respondendo os respectivos usuários titulares e
administradores das contas.
§ 2º Somente se procede mediante representação. ” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A criação da internet gerou uma revolução tecnológica e cultural cujo único paralelo na história das
comunicações é a invenção da imprensa por Gutemberg. A rede mundial de computadores trouxe uma agilidade
à comunicação interpessoal e uma ampliação nas possibilidades de oferta de serviços que sequer poderiam ser
imaginadas algumas décadas atrás. Trata-se ainda de uma revolução em curso e, à medida em que as conexões
se tornam mais rápidas e confiáveis, novas aplicações surgem, ampliando a gama de possibilidades de fruição
de serviços por meio da internet.
Mas, infelizmente, essa revolução vem acompanhada de um lado sombrio, no qual as novas
tecnologias são aplicadas para o cometimento de crimes, a disseminação de fraudes, enfim, para o exercício do
mal por pessoas inescrupulosas. Na internet, vemos a todo instante o surgimento de novas modalidades de
crimes cibernéticos, a propagação de conteúdos de ódio, a produção e distribuição de imagens de abusos dos
mais diversos.
Importante salientar que a velocidade da propagação das mensagens em redes sociais, muitas vezes
criminosas, é muito maior do que a da reparação do dano.
Até mesmo a democracia tem sido ameaçada, com a disseminação de robôs e de perfis falsos nas
redes sociais, capazes de replicar aos milhões mensagens pré-fabricadas que podem influenciar ou até mesmo
decidir uma eleição.
Em todos esses casos, um elemento é fundamental para que os cibercriminosos obtenham sucesso:
o anonimato conferido pela rede. Mesmo para alguém com conhecimentos muito básicos sobre o seu
funcionamento, é bastante simples, por exemplo, a criação de um perfil falso em uma rede social.
Recentemente, o Facebook – maior rede social do planeta – divulgou que mais de 2,2 bilhões de perfis falsos
haviam sido excluídos de sua base no primeiro trimestre de 2019. Na maior parte das vezes, é a partir desses
perfis falsos que são disseminados conteúdos maléficos, que tanto mal têm causado nos últimos tempos.
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A rede social sem a identificação de quem é dono de perfil é como uma arma de fogo raspada que é
utilizada para cometer um crime e dificulta a identificação do autor do delito.
Para combater essa disseminação de perfis falsos em redes sociais e todos os problemas gerados por
esse fenômeno, apresentamos algumas sugestões.
Estabelecemos que o provedor de aplicação de internet que atue como rede social deverá garantir a
identificação inequívoca de todos os usuários que possuem perfis ativos em suas aplicações, com verificação de
dados relativos a nome, documento oficial de identificação, endereço residencial e profissional, CPF ou CNPJ,
documento com foto e até mesmo coleta de impressão digital aferida por leitor biométrico.
Trata-se de uma medida simples, que vem se tornando cada vez mais efetiva com o avanço de novas
tecnologias, principalmente com a certificação digital, com o estabelecimento de documentos digitais de
identificação e tecnologias de reconhecimento biométrico.
Ademais, propomos que na hipótese de crimes contra a honra, ou de ameaça, cometidos ou
divulgados em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, será assegurada
plataforma de registro da ocorrência da infração no próprio provedor de aplicação de internet que atue como
rede social, utilizando todas as divulgações nele inseridas como meios de provas. Estabelecendo, inclusive, que
valerá como ocorrência policial para uso das Delegacias Especiais de Repressão ao Crime Cibernético ou órgãos
similares.
Em paralelo, estabelecemos que se o crime contra a hora ou de ameaça for cometido ou divulgado
em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena,
respondendo os usuários titulares e administradores das contas.
Por tudo isso, está mais do que evidente que o presente projeto de lei atende aos interesses sociais
que deve nortear toda e qualquer iniciativa parlamentar, motivo pelo qual estamos certos de contar com o
apoio de nossos ilustres pares para a sua aprovação.
Sala das sessões, em

de

de 2020.

Deputado NEREU CRISPIM
PSL/RS
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PROJETO DE LEI N.º 3.628, DE 2020
(Do Sr. Lucas Redecker)
Aumenta as penas do crime de estupro de vulnerável e tipifica a conduta de estupro virtual de vulnerável.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4207/2012.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e a
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para aumentar as penas do crime
de estupro de vulnerável e de aliciamento de menores para fins sexuais.
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 217-A. ...................................................................................
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos.
......................................................................................................
§ 3º ...............................................................................................
Pena – reclusão, de 15 (quinze) a 30 (trinta) anos.
§ 4º ...............................................................................................
Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos.
............................................................................................” (NR)
“Estupro virtual de vulnerável
Art. 217-B. Assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação,
menor de 14 (catorze) anos a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com
alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática do ato.”
“Art. 226. ......................................................................................
......................................................................................................
II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge,
companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer
outro título tiver autoridade sobre ela ou lhe inspirar confiança.
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............................................................................................” (NR)

Art. 3º Fica revogado o inciso II, do parágrafo único, do art. 241-D da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Pretende-se, com o presente projeto de lei, aumentar as penas do crime de estupro de
vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal. Afinal, entrou em vigor, recentemente, a Lei nº
13.964/2019, que, dentre outras coisas, aumentou para 40 (quarenta) anos o tempo máximo de cumprimento
de pena admitido em nosso país. É natural, em razão disso, que se aumentem as penas dos crimes mais graves
previstos em nossa legislação, para que se compatibilizem com essa nova realidade.
Não há dúvida de que um desses delitos é justamente o de estupro de vulnerável, um dos
mais abjetos previstos em nosso ordenamento jurídico. Afinal, além dos danos físicos que podem advir dessa
conduta, os danos psicológicos são devastadores.
Também propomos alterar o art. 226 do Código Penal, para estender a causa de aumento de
pena ali prevista (aplicável a todos os crimes contra a dignidade sexual) para todos aqueles que inspiram
confiança na vítima, independentemente de possuírem laços sanguíneos ou jurídicos. Afinal, não temos
dúvida de que esses crimes possuem uma gravidade mais acentuada quando praticados por pessoas próximas
da vítima.
Por fim, aproveita-se a oportunidade para transferir para o Código Penal a conduta hoje
tipificada no art. 241-D, parágrafo único, inciso II, do Estatuto da Criança e do adolescente (ampliando sua
aplicação para todos os vulneráveis, e não apenas para as crianças, como previsto na redação atual),
conferindo-lhe o nomen iuris “estupro virtual de vulnerável”.
A conduta consiste em assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação,
menor de 14 (catorze) anos (ou quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática do ato) a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. É o caso, por
exemplo, daquele que constrange o vulnerável a se exibir pela webcam.
Ressalte-se, no particular, que embora não se desconheça a existência de decisões judiciais
equiparando o estupro virtual ao estupro real, essa interpretação encontra resistência na doutrina, sobretudo
por conta da afronta ao princípio da legalidade. Assim, tipificar expressamente a conduta em nosso Código
Penal confere maior segurança jurídica à questão.
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Quanto à pena cominada no preceito secundário do dispositivo, optamos por uma pena
menor que a estabelecida para o crime de estupro de vulnerável, pois, conquanto o estupro virtual também
seja grave, parece-nos que o estupro real, quando há contato físico entre a vítima e seu violentador, possui
uma gravidade mais acentuada, de forma que aplicar a mesma pena para ambas as condutas violaria o
princípio da proporcionalidade.
A pena hoje prevista no Estatuto da Criança e do adolescente (que varia de um a três anos
de reclusão) é claramente insuficiente para reprimir essa conduta, razão pela qual propomos aumentar para
quatro a doze anos, além de tipificar positivamente no Código Penal o crime de estupro virtual de vulnerável,
conforme já mencionamos.
Violências dessa natureza, que escancaram a insuficiência das penas hoje previstas na
legislação penal, merecem uma resposta enérgica deste parlamento e uma punição mais condizente com a
sua gravidade.
É justamente com esse intuito que apresentamos o presente projeto de lei, razão pela qual
contamos com o apoio dos ilustres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 03 de julho de 2020.
Deputado LUCAS REDECKER
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PROJETO DE LEI N.º 3.634, DE 2020
(Do Sr. Luis Miranda)
Altera a Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, para instituir condições para transação tributária excepcional
em decorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3128/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 29A:

Art. 29-A. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional,
nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e
enquanto perdurar a situação, a União poderá celebrar transação tributária
extraordinária em que adote condições diferenciadas, nos termos deste artigo.
§1º A transação extraordinária poderá adotar qualquer das modalidades previstas no
art. 2º desta Lei e poderá contemplar os seguintes benefícios:
I – a concessão de descontos nos créditos tributários inscritos em dívida ativa da
União;
II – o oferecimento de prazos e formas de pagamento especiais, incluídos o
diferimento e a moratória; e
III – o oferecimento, a substituição ou a alienação de garantias e de constrições.
§2º É vedada transação extraordinária que:
I – implique redução de multas de natureza penal em percentual superior a 50%
(cinquenta por cento);
II – conceda descontos a créditos relativos ao:
a) Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), enquanto não
editada lei complementar autorizativa;
b) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), enquanto não autorizado pelo seu
Conselho Curador;
III – favoreça devedor contumaz, conforme definido em lei específica;
IV – implique redução superior a 70% (setenta por cento) do valor total dos créditos a
serem transacionados;
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V – conceda prazo de quitação dos créditos superior a 145 (cento e quarenta e cinco)
meses, respeitado o disposto no § 11 do art. 195 da Constituição Federal;
VI – reduza o montante principal do crédito, assim compreendido seu valor originário,
ressalvado o disposto no §5º deste artigo;
VII – envolva créditos não inscritos em dívida ativa da União, exceto aqueles sob
responsabilidade da Procuradoria-Geral da União.
§3º É vedada a acumulação das reduções neste artigo com quaisquer outras
asseguradas na legislação em relação aos créditos abrangidos pela proposta de
transação.
§4º A transação extraordinária tem como objetivos:
I – viabilizar a superação de situação transitória de crise econômico-financeira dos
devedores inscritos em dívida ativa da União, em função de calamidade pública
reconhecida pelo Congresso Nacional;
II – assegurar que a cobrança de créditos da União seja realizada de forma menos
gravosa para os contribuintes pessoa física.
§5º Em se tratando de créditos de pequeno valor, a transação extraordinária poderá
contemplar a concessão de descontos até o limite máximo de 50% (cinquenta por
cento) do valor total do crédito. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei pretende alterar a Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, para
instituir condições para transação tributária excepcional em decorrência de calamidade pública reconhecida
pelo Congresso Nacional. O objetivo da proposição é oferecer condições mais favoráveis para regularização
dos créditos tributários em momentos graves como o que hoje vivemos.
Pretende-se modificar permanentemente a lei da transação tributária, a fim de criar
instrumentos mais eficientes para o enfrentamento do quadro atual, e também para oferecer uma disciplina
estável para quaisquer situações extraordinárias que eventualmente venhamos a testemunhar.
No que foi possível, aproveitamos a experiência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
com base nas portarias e editais já publicados para realização da transação extraordinária na cobrança da
dívida ativa da União em razão dos efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19).
Naturalmente, fomos além, para alterar a própria lei, criando condições extraordinárias mais favoráveis para
momento excepcionais e graves como o que hoje vivemos.
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O prazo máximo para pagamento será de 145 (cento e quarenta e cinco) meses, respeitado o
disposto no § 11 do art. 195 da Constituição Federal. Permite-se redução de até 50% das multas de natureza
penal. O limite previsto para redução do valor total dos créditos a serem transacionados é 70%. Veda-se, no
entanto, a redução do montante principal do crédito, assim compreendido seu valor originário, ressalvados
créditos de pequeno valor, que poderão receber desconto de até 50% (cinquenta por cento) do valor total. A
transação extraordinária não poderá beneficiar devedor contumaz.
Diante da importância e da atualidade da matéria, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares para aprovação desta proposição legislativa.
Sala das Sessões, em 03 de julho de 2020.
Deputado LUIS MIRANDA
DEM-DF
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PROJETO DE LEI N.º 3.636, DE 2020
(Do Sr. Luis Miranda)
Tipifica os crimes contra a economia popular e aumenta as penas das infrações contra a ordem econômica
quando cometidos durante período de calamidade pública.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-806/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, que “altera dispositivos da
legislação vigente sobre crimes contra a economia popular”, e a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011,
que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dispõe sobre a prevenção e repressão às
infrações contra a ordem econômica e dá outras providências, a fim de tipificar os crimes contra a economia
popular e aumentar as penas das infrações contra a ordem econômica quando cometidos durante período de
calamidade pública.
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:
“Art. 3º .........................................................................................
....................................................................................................
Parágrafo único. Se o crime é cometido durante calamidade pública:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, e multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).” (NR)

Art. 3º O art. 37, § 1º, da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 3º .........................................................................................
§ 1º Em caso de reincidência ou quando a infração for cometida durante período de
calamidade pública, as multas cominadas serão aplicadas em dobro.
............................................................................................” (NR)

Art. 4º Esta lei em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
A pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo é uma triste realidade que já ceifou
centenas de milhares de vidas e ainda atingirá muitas mais. O Poder Público luta para continuar a prover os
serviços públicos necessários ao enfrentamento desta grave enfermidade mediante o fornecimento de
insumos e equipamentos necessários.
Com a decretação do estado de calamidade pública e diante das determinações de
prevenção veiculadas pelas autoridades sanitárias, brasileiros se esforçam para manter o distanciamento e
isolamento social e tomar todas as medidas de higiene recomendadas. Essas medidas requerem o emprego
de itens específicos como máscaras, luvas e álcool 70% líquido e em gel. Também envolvem a compra de
respiradores, equipamentos para leitos de UTI e insumos hospitalares.
Não obstante este momento trágico e a escassez destes bens, a mídia tem noticiado
inúmeros casos de fabricantes e comerciantes que têm se aproveitado da pandemia do COVID-19 para elevar,
arbitrariamente, o preço dos produtos comumente utilizados no combate ao coronavírus, em especial do
álcool em gel. Em alguns casos, o aumento ultrapassa 2000% do valor do produto.
O art. 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que é vedado ao
fornecedor elevar, sem justa causa, o preço de produtos e serviços. O art. 51, incisos IV e X, determina ser
abusiva a obrigação que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.
De outra banda, o art. 36, III, da Lei nº 12.529/11 estabelece que o aumento arbitrário dos
lucros constitui infração contra a ordem econômica, ao passo que o art. 3º, VI, da Lei nº 1.521/51 tipifica esta
conduta como crime contra a economia popular.
Entendemos que hajam motivos plausíveis e causas que justificam a majoração
extraordinária do preço de um produto, como o aumento do preço de insumos e matérias-primas utilizados
em sua fabricação, a elevação de sua qualidade ou reajustes inflacionários.
Contudo, o aumento significativo e sem justa causa de preços em período de calamidade
pública, sobretudo dos produtos indispensáveis ao combate do vírus que ensejou a decretação da medida,
configura inaceitável falta de sensibilidade social, solidariedade e consideração aos consumidores
dependentes destes bens.
Estamos em um momento de crise, no qual a procura por produtos essenciais como álcool
em gel, máscaras e luvas cresceu consideravelmente. Essa situação não significa que fabricantes e
comerciantes tenham o direito de fixar preços de forma aleatória e sem qualquer critério, privando assim os
consumidores do acesso a estes bens, mormente os de menor condição financeira.
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Assim sendo, propomos que seja tipificado o crime contra a economia popular quando
cometido em período de calamidade, cominando pena de reclusão, de quatro a doze anos, como sanção pela
prática da conduta descrita no art. 3º, inciso VI, da Lei nº 1.521/51, que tipifica como crime contra a economia
popular “provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio de
notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício”.
Atualmente, a pena cominada é de detenção, de dois a dez anos e multa de vinte mil a cem
mil cruzeiros. Propomos a modificação do regime de cumprimento da pena para reclusão e a majoração da
pena mínima de dois para quatro anos e da pena máxima de dez para doze anos. Ademais, modificamos e
atualizamos a moeda corrente e os valores mínimos e máximos da pena de multa hoje prevista.
Ademais, propomos a modificação do art. 37, § 1º, da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de
2011, para determinar que, além da atual hipótese de reincidência, o cometimento de infração contra a
ordem econômica durante período de calamidade pública enseje a aplicação em dobro da penalidade prevista
no art. 36, inciso III, que tipifica como infração à ordem econômica aumentar arbitrariamente os lucros.
Consideramos que o momento de calamidade pública implica o dever de mútua assistência,
que deve se estender à relação consumerista e às relações econômicas. Não pode ser utilizado de forma fria e
insensível, sem qualquer valor moral em relação às pessoas atingidas pela pandemia e se aproveitando da
condição de fragilidade em que todos nos encontramos.
Certo de que meus nobres pares bem aquilatarão a conveniência e oportunidade das
alterações legislativas propostas, conclamo-os a apoiar a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, em 03 de julho de 2020.
Deputado LUIS MIRANDA
(DEM-DF)
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PROJETO DE LEI N.º 3.640, DE 2020
(Do Sr. Lafayette de Andrada)
Dispõe sobre o reconhecimento do ofício de Profissional de Capoeira e dá outras providências.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54
RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Fica reconhecido o ofício de Profissional de Capoeira, de acordo com o artigo 5º, XIII da Constituição Federal,
em todo o território nacional.
§1º - Compreende-se por Profissional de Capoeira todos os trabalhadores aqui discriminados nas seguintes
categorias: Monitor/Trainee ou Monitora/Trainee de Capoeira, Instrutor/Trainee ou Instrutora/Trainee de
Capoeira, Professor ou Professora de Capoeira, Contramestre/Mestrando ou Contramestra/Mestranda de
Capoeira e Mestres ou Mestras de Capoeira;
§2º - Fica registrado o ofício de Profissional de Capoeira na C.B.O., Classificação Brasileira de Ocupações;
Fica submetido o ofício de Profissional de Capoeira ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (DecretoLei nº 5.452 de 1º maio de 1943 da CLT).
É privativo das Associações de Formação de Profissionais de Capoeira, devidamente regularizadas, de acordo
com o Código Civil de 2002:
I – A emissão de diplomas de Profissional de Capoeira, em que deverá constar:
a) Número de registro do CNPJ e localização da associação;
b) Número de registro da CBO da ocupação de Profissional de Capoeira;
c)

Número da lei de criação do ofício de Profissional de Capoeira;

d) Nome e assinatura do Mestre que formou o Profissional de Capoeira com firma
reconhecida.
II – A formação e fiscalização do exercício do Profissional de Capoeira;
III – A criação do Código de Conduta do Profissional de Capoeira.
§1º - As Associações de Formação de Profissionais de Capoeira devem manter em seus quadros pelo menos 1
(um) Mestre de Capoeira;
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§2º - É vedado às entidades públicas ou privadas exigirem dos Profissionais de Capoeira a sua filiação para o
exercício da profissão em qualquer entidade de classe, de acordo com o art. 5º, incisos XVII e XX da Constituição
Federal, em todo o território nacional.
É privativa do Mestre de Capoeira, em suas associações, a formação dos Profissionais de Capoeira em todas as
suas modalidades.
São deveres dos Profissionais de Capoeira:
I – Ensinar capoeira dentro da(s) modalidade(s) para a (s) qual (is) foi contratado.
Não poderá o Profissional de Capoeira ser privado de seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção
político-ideológica ou sofrer qualquer tipo de discriminação no exercício do seu ofício.
Não poderá ser exigido nível de escolaridade do Profissional de Capoeira.
É direito do Profissional de Capoeira optar livremente pela sua formação de Ensino Superior.
É direito do Profissional de Capoeira prestar concurso público na condição de Profissional de Capoeira de acordo
com a lei em vigor.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A capoeira é uma expressão cultural nascida durante a época da escravidão no Brasil, como forma
de resistência e manifestação da liberdade entre os escravos. Relatos literários históricos indicam que a
capoeira surgiu como sendo uma dança e também uma luta praticada pelos escravos como meio de exposição
de sua contrariedade em relação à escravidão.
A prática da capoeira se tornou popular desde então, se fixando como elemento cultural brasileiro
de grande relevância histórico-social. A capoeira se difundiu pelo país e pelo mundo, se tornando referência de
esporte, arte-marcial, dança e música, sendo hoje considerada um dos maiores símbolos da cultura brasileira.
Remetendo à original expressão de liberdade e se desenvolvendo como modalidade de vasto cunho
cultural, a capoeira se incorporou no cotidiano da população e passou a merecer o olhar mais acautelado das
instituições. Com sua expansão, aprimoramento e crescimento social, faz-se necessário que as normativas
legislativas acompanhem o progresso da capoeira.
Atualmente a capoeira é estruturada por diversos profissionais, com as mais variadas designações,
por meio de formações específicas dentro das atividades ocupacionais do ensino da Capoeira.
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Assim, à luz do artigo 5º, XIII da Constituição Federal, que preconiza a liberdade do exercício de
trabalho, ofício ou profissão, é de elevada importância que a legislação brasileira reconheça o ofício de
Profissional de Capoeira, estabelecendo princípios, direitos, deveres e mecanismos para o adequado exercício
da profissão.
Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres pares a este importante projeto que reconhece o ofício
do Profissional de Capoeira em todo o território nacional.
Sala das Sessões, em 02 de julho de 2020.

Deputado LAFAYETTE DE ANDRADA
Vice-Líder do Republicanos
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PROJETO DE LEI N.º 3.644, DE 2020
(Dos Srs. Alexandre Padilha e Jorge Solla)
Altera a Lei n° 5.700, de 1° de setembro de 1971, que "dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais” para acrescentar o símbolo oficial do Sistema Único de Saúde e dá outras providências.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A Lei nº 8.421, de 11 de maio de 1992, passam a vigorar acrescida da
seguinte redação:
“Art.1.........................................................................................................................
..........................................................
V – o Símbolo oficial do Sistema Único de Saúde (SUS)
..............................................................................................
SEÇÃO VI
Art. 9-B A Bandeira do SUS possuirá formato retangular e será formada pela
associação do símbolo, do logotipo e do nome institucional em azul sobre fundo
branco.
I – Os elementos técnicos a serem observados na confecção da Bandeira e símbolo
do SUS deverão estar em consonância com o disposto no Manual de Identidade
Visual do SUS vigente;
II - A Bandeira do SUS poderá ser confeccionada em quaisquer dimensões, desde
que obedecidas as características e proporções estabelecidas;
III – o símbolo do SUS deverá exposto em todas as unidades de saúde custeadas
integralmente ou parcialmente com recursos do SUS, independente das
modalidades de gestão e gerência a que estejam submetidas, sejam elas de
prestação de serviços assistenciais ou setores administrativos, independente da
esfera de gestão;
IV - A Bandeira do SUS será exposta nos prédios dos órgãos e entidades integrantes
da estrutura regimental do Ministério da Saúde independente das modalidades de
gestão e gerência a que estejam submetidas;
V - O símbolo oficial do SUS deverá ser colocado em destaque no exterior da
unidade, junto à sua denominação, nas placas utilizadas e em todos os recursos de
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comunicação visual destinados ao público em geral, que digam respeito ao SUS, e
de modo a ser reconhecido nas dependências internas da unidade ou do setor a
ela vinculado, quando for o caso.
VI - O símbolo oficial do SUS será utilizado nas ambulâncias e demais veículos da
rede pública estadual de saúde, nos uniformes dos trabalhadores de saúde, no
material impresso e nas peças publicitárias veiculadas na mídia, voltadas para a
divulgação de programas, serviços e ações de saúde vinculados ao SUS ou que
sejam realizadas com recursos públicos.
VII – O símbolo oficial do SUS deverá ser utilizado em todas as ações de
comunicação institucional, campanhas publicitárias, materiais gráficos,
vestimentas e divulgação de atividades custeadas, mesmo que parcialmente, com
recursos oriundos do SUS.
Artigo 4º- Esta lei entra em vigor 180 dias pós a data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) completará o seu 32º aniversário em 2020. Política
de caráter universal e civilizatório, o SUS tornou-se referência para outras áreas públicas. Com a presente
iniciativa, objetiva-se assegurar ao SUS o merecido destaque como símbolo nacional, uma conquista que
o Brasil pode orgulhosamente divulgar ao mundo.
O papel do SUS que já era reconhecido por especialistas do mundo inteiro, ficou
ainda mais evidente durante a pandemia da COVID-19. É praticamente consenso entre estudiosos do tema
que o fato dos EUA não contarem com um sistema de saúde de acesso universal como SUS, está entre as
razões de a tragédia da pandemia ter sido impiedosa naquele país.
Ainda assim, é preciso falar, também, das tentativas de políticas de cunho
neoliberais de acabar com o SUS. Recentemente, a PEC do congelamento dos gastos representou um duro
golpe para a saúde pública no país.
No entanto, a gestão da crise da pandemia, sem o SUS e todo o sistema de pesquisa
pública no país, poderia ser ainda mais catastrófica.
A presente medida se insere, portanto, no esforço nacional de valorização do
Sistema Único de Saúde como um patrimônio do povo brasileiro. Por todo o exposto, conclamo os Nobres
Pares a aprovarem esta proposição.
Sala das Sessões, em 03 de julho de 2020.

ALEXANDRE PADILHA
Deputado Federal PT/SP
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PROJETO DE LEI N.º 3.645, DE 2020
(Do Sr. Eduardo da Fonte)
Institui a pensão especial destinada à mãe ou responsável por criança diagnosticada com doença rara.
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
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica instituída a pensão especial destinada à mãe ou responsável por criança
diagnosticada com doença rara incapacitante.
mínimo.

§ 1º A pensão especial será mensal, vitalícia e intransferível e terá o valor de um salário

§ 2º A pensão especial não poderá ser acumulada com indenizações pagas pela União em
razão de decisão judicial sobre os mesmos fatos ou com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) de que
trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ 3º O reconhecimento da pensão especial ficará condicionado à desistência de ação judicial
que tenha por objeto pedido idêntico sobre o qual versa o processo administrativo.
§ 4º A pensão especial será devida a partir do dia posterior à cessação do BPC ou dos
benefícios referidos no § 2º deste artigo, que não poderão ser acumulados com a pensão.
dependentes.

§ 5º A pensão especial não gerará direito a abono ou a pensão por morte para outros

Art. 2º O benefício será concedido para a mãe ou responsável pela criança com doença rara
incapacitante, assim definida pelo poder público.
Art. 3º Constitui requisito para a concessão do benefício, que a mãe ou responsável pela
criança ou adolescente com a doença rara incapacitante, assista ou preste cuidados básicos e essenciais,
notadamente alimentação, higiene e locomoção em tempo integral, impossibilitando o exercício de atividade
remunerada, sem prejuízo do disposto em regulamento.
Art. 4º O requerimento da pensão especial de que trata esta Lei será realizado ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
Parágrafo único. Será realizado exame pericial por perito médico federal para constatar a
doença rara incapacitante, assim como sua dependência de outrem para sobreviver.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
Considera-se doença rara aquela que afeta até 65 (sessenta e cinco) pessoas em cada 100
(cem) mil indivíduos, ou seja, 1,3 (um vírgula três) pessoas para cada 2 (dois) mil indivíduos. O número exato
de doenças raras não é conhecido. Estima-se que existam entre 6 (seis) mil a 8 (oito) mil tipos diferentes de
doenças raras em todo o mundo.1
As doenças raras são crônicas, progressivas e incapacitantes, podendo ser degenerativas e
também levar à morte, afetando a qualidade de vida das pessoas e de suas famílias. Além disso, muitas delas
não possuem cura, de modo que o tratamento consiste em acompanhamento clínico, fisioterápico,
fonoaudiológico, psicoterápico, entre outros, com o objetivo de aliviar os sintomas ou retardar seu
aparecimento.
No Brasil, a estimativa é de que existam 13 milhões de pessoas com doenças raras.
Atualmente, parte dessas enfermidades já conta com tratamento específico, mas a maioria dos
medicamentos não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). A peregrinação dos pacientes também é
grande. Uma pesquisa realizada pela campanha Crescer Como Iguais revela que o diagnóstico de uma doença
rara pode demorar anos, já que não é incomum que uma patologia rara seja confundida com outras mais
frequentes.2
Assim, maior que dificuldade para se diagnosticar a doença rara é a rotina da família que não
tem amparo do Estado. É comum o fato de a mãe ter que abandonar sua profissão para se dedicar
exclusivamente aos cuidados do filho diagnosticado com alguma doença rara.
Portanto, o objetivo deste projeto de lei é dar o mínimo de dignidade para a mãe ou
responsável que, diante da necessidade de se dedicar integralmente aos cuidados do seu filho, teve de largar
o trabalho, não restando outra fonte de renda para a subsistência da família.
Diante dessas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta matéria.
Sala das Sessões, em 03 de julho de 2020.

Deputado EDUARDO DA FONTE
PP/PE

1
2

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doencas-raras
https://muitossomosraros.com.br/visao-geral/raras-porque/
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PROJETO DE LEI N.º 3.646, DE 2020
(Dos Srs. José Airton Félix Cirilo e Alencar Santana Braga)
Altera a Lei 13.982, de 02 de abril de 2020 , onde pune-se a má-fé de beneficiário que fez a apropriação
indevida do auxílio emergencial.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3186/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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PROJETO DE LEI N.º 3.649, DE 2020
(Do Sr. Julio Cesar Ribeiro)
Dispõe sobre o exercício da profissão de professor de artes marciais ou de esportes de combate.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício da profissão de professor de artes marciais ou de esportes de combate se
dará nos termos desta Lei.
§1°. Consideram-se artes marciais práticas físicas derivadas de técnicas marciais
provenientes majoritariamente das culturas orientais, ou de defesa pessoal, que tenha por objetivo a
proteção pessoal.
§2°. Consideram-se esportes de combate, práticas físicas que visem simular luta corporal
que tenha por objetivo vencer um adversário, ainda que tal se dê, exclusivamente, por meio de pontuação;
Art. 2º Será considerado professor de artes marciais ou de esportes de combate todo aquele
que for devidamente certificado como professor, mestre, técnico ou instrutor, por Confederação da
respectiva modalidade em que atua, ou por Federação a esta filiada, por delegação da sua respectiva
Confederação.
§1°. Ficam as Confederações e, subsidiariamente, as Federações, responsáveis,
exclusivamente no âmbito de suas respectivas modalidades, por definir os critérios e condições necessárias à
expedição da certificação de que trata este artigo.
§2°. Para os fins do art. 2º, havendo mais de uma Confederação da mesma modalidade,
somente poderá certificar e reconhecer certificações emitidas por Federações aquelas que estejam filiadas às
Confederações Panamericanas e/ou Mundiais da referida modalidade e estejam constituídas ao tempo da
vigência da presente lei.
§3°. A expedição de Certificação para casos em que o exercício da profissão de professor de
artes marciais ou de esportes de combate, envolva ou permita o emprego de mais de uma arte marcial ou
técnicas provenientes de diferentes esportes de combate, deverá ser expedida, individualmente, pela
Confederação ou Federação mais específica de cada uma das modalidades.
Art. 3º São atribuições do professor de artes marciais ou de esportes de combate, dentro da
modalidade ou modalidades em que for certificado nos termos do art. 2º desta lei:
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I – ministrar aulas teóricas e práticas;
II - dar aulas de demonstrações;
III – coordenar, organizar, dirigir e executar treinamentos e competições;
IV - coordenar, organizar, dirigir e chefiar equipes de competições nacionais ou
internacionais; e
V - lecionar em seminários;
Art. 4º No exercício da profissão, os professores de artes marciais ou de esportes de
combate devem observar:
I - os princípios norteadores do desporto brasileiro e do estado democrático de direito;
II - s especificações técnicas, mecânicas e éticas atinentes à modalidade ou modalidades de
sua certificação;
III - a saúde e a segurança dos atletas e demais pessoas envolvidas nos treinamentos e
práticas corporais da modalidade.
Parágrafo Único. Os professores de artes marciais ou de esportes de combate que na
inobservância do disposto neste artigo, forem considerados culpados por sentença judicial, transitada em
julgado, de causar dano, seja de natureza material ou moral, à terceiros e à sociedade, perderão as
prerrogativas de que tratam o art. 3º desta lei, devendo a respectiva Confederação determinar a suspensão
ou cancelamento da certificação, bem como, seu prazo.
Art. 5º É privativo aos professores de artes marciais ou de esportes de combate, certificados
nos termos do art. 2º desta lei, o exercício das atividades de que tratam o art. 3º previsto nesta lei.
Art. 6º Os profissionais de que trata esta lei estão dispensados de registro perante os
Conselhos Regionais de Educação Física e não são obrigados, salvo se exigido pelas entidades de que trata o
Parágrafo Primeiro do art. 2º, a possuir formação específica expedida por instituição de ensino superior.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
As artes marciais são um conjunto de atividades físicas, mentais e filosóficas, oriundas
majoritariamente de países orientais e constituem um sistema de práticas e tradições que estão inseridos na
sociedade desde tempos milenares, em razão disto, tem acompanhado as transformações sociais de maneira
que seus princípios se confundem com os preceitos fundamentais da vida social.
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Há muito se sabe que as artes marciais e os esportes de combate são formas de desenvolver
os aspectos físicos e morais do ser humano, fomentando desde habilidades físicas a condutas moralmente
apreciadas, quais sejam: disciplina, respeito ao próximo, empatia e valorização de cada indivíduo dentro do
convívio em grupo, entre outros.
Tal imprescindibilidade das atividades desportivas pode ser observada na tutela conferida
pela Carta Magna ao desporto, conferindo a este Seção própria, conforme art. 217 e ss. da CF/88.
Outrossim, as artes marciais e os esportes de combate ainda acarretam aos seus praticantes
qualidade de vida pela atividade física que proporciona coordenação motora, condicionamento físico, sendo
por vezes até objeto de recomendação médica.
Do ponto de vista competitivo, as artes marciais e esportes de combate constituem um dos
mais representativos aglomerados esportivos de nosso país. Dentre os mais de 60 (sessenta) praticadas, cinco
estão presentes nos Jogos Olímpicos de Verão (Boxe, Judô, Luta Olímpica, Taekwondo e Karatê) e outras
quatro são reconhecidas pelo Comitê Olímpico Internacional e poderão estrear nos Jogos no futuro
(Kickboxing, Kung Fu, Sambô e Muay Thai). Além disso, dentre os esportes que mais conquistaram medalhas
olímpicas em todas as participações brasileiras nos Jogos, o Judô está em segundo lugar com vinte e duas
medalhas conquistas, ficando somente atrás do voleibol que tem vinte e três.
A Luta Olímpica está presente nos Jogos Olímpicos desde sua primeira edição da era
moderna em 1896, dentre os dez esportes mais assistidos nos Jogos do Rio 2016, duas modalidades figuraram
entre as dez mais assistidas. O Judô ficou em quarto lugar, a frente do Vôlei, Basquete e Atletismo e o Boxe
em décimo lugar. O Jiu Jitsu brasileiro é ensinado nas escolas públicas de Abu Dhabi desde 2008 e segundo o
Wikipedia, é a modalidade que mais cresce no país, possuindo cerca de 550 mil praticantes, com 2500
estabelecimentos somente nas capitais. O Boxe é o esporte de combate mais televisionado do planeta
posicionando-se entre os mais populares no geral, seguido de perto pelo MMA - Mixed Martial Arts, que
tem no UFC - Ultimate Fighting Championship o "carro chefe", movimentando milhões de espectadores ao
redor do planeta.
Por estas razões, a busca pela prática de tais modalidades vem crescendo exponencialmente
no país, com aumento de academias e clubes que oferecem aulas de artes marciais e esportes de combate,
bem como de profissionais que lecionam tais atividades.
Ocorre que os professores que dão aulas de artes marciais e esportes de combate, em que
pese serem devidamente reconhecidos nas entidades vinculadas à modalidade que ensinam, não são
considerados profissionais no meio social, motivo pelo qual deixam de ter tratamento isonômico aos demais
trabalhadores brasileiros.
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A Constituição Federal em seus art. 5º, XII c/c art. 170, ambos da CF/88, assegura aos
cidadãos o livre exercício de profissão de qualquer natureza, desde que não proibida por lei:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer;
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:(...)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Desta maneira, a omissão legislativa acerca da profissionalização de professores de artes
marciais e esportes de combate, acaba por cercear o direito de centena de milhares de cidadãos que
atualmente exercem esta ocupação, sendo evidente o interesse público em uma lei que estabeleça tal
exercício profissional, que já que esta existe no mundo fático e se encontra consolidada no âmbito social.
Importante destacar que a atividade exercida pelos professores de artes marciais e esportes
de combate não se confunde àquelas exercidas pelos professores graduados em educação física, de modo que
não é razoável que tais profissionais sejam submetidos aos Conselhos Regionais de Educação Física, conforme
entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.012.692/RS, o que deixa claro a necessidade de regulamentação
própria da atividade profissional de que trata presente proposição.
Assim, por todo o exposto, com o fito de atender aos anseios daqueles que exercem de
maneira profissional a atividade de professores de artes marciais e esportes de combate, bem como buscando
assegurar que o exercício desta profissão será realizado de maneira a cumprir os preceitos fundamentais da
sociedade, têm-se o presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 06 de julho de 2020.
Deputado JULIO CESAR RIBEIRO
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PROJETO DE LEI N.º 3.650, DE 2020
(Do Sr. Geninho Zuliani)
Altera dispositivos da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispõe sobre alteração da alíquota das
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelas empresas que especifica; institui o
Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores,
o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de
Telecomunicações, o Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso Educacional, o Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência; restabelece o Programa Um Computador por Aluno; altera o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, instituído pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de
2007; altera as Leis nº s 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 9.430, de 27
de dezembro de 1996, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.774, de 17 de setembro de 2008, 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, 11.484, de 31 de maio de 2007, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 11.196, de 21 de
novembro de 2005, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 12.431, de 24 de
junho de 2011, 12.414, de 9 de junho de 2011, 8.666, de 21 de junho de 1993, 10.925, de 23 de julho de 2004,
os Decretos-Leis nº s 1.455, de 7 de abril de 1976, 1.593, de 21 de dezembro de 1977, e a Medida Provisória
nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4812/2016.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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PROJETO DE LEI N.º 3.651, DE 2020
(Do Sr. Cleber Verde)
Inclusão do § 6º ao Art. 71 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que dispõe sobre a Consolidação
das Leis do Trabalho.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei inclui o § 6º do Art. 71 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que
dispõe sobre a Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 2º O Art. 71 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, sobre a concessão de
intervalo para repouso ou alimentação, passa a vigorar com a seguinte alteração:
Art. 71. .................................................................................
.....................................................................
§ 6º - Incide a contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a
título de Hora Repouso Alimentação – HRA.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA

Trata-se de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de
Hora Repouso Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3º, II, da Lei n. 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.
O STJ consignou que tal verba "[...] reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois
seu escopo é recompor direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade
laboral, assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está
obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao intervalo para refeição e
repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do seu vigor físico e mental".
Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza indenizatória,
concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei n. 8.212/1991).
Por sua vez, o julgado paradigma, da Segunda Turma do STJ, assentou: "a 'Hora Repouso
Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à
disposição do empregador", configurando, assim, "retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da
empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.212/1991".
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Tem-se que a Hora Repouso Alimentação – HRA é paga como única e direta retribuição pela
hora em que o empregado fica à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador recebe salário normal
pelas oito horas regulares e HRA pela 9ª (nona) hora, em que ficou à disposição da empresa.
O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da
empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de
HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à
disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária.
Assim, a HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação pela
contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei n. 8.212/1991.
Impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4º, da CLT foi alterada pela Lei n. 13.467/2017: "A
não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a
empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido,
com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho".
A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados antes da
entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de
discussão no presente caso.
Neste sentido, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposta.
Brasília, 06 de julho de 2020.
_________________________________
Deputado CLEBER VERDE
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PROJETO DE LEI N.º 3.655, DE 2020
(Do Sr. Ricardo Silva)
Acrescenta o parágrafo único ao artigo 9º do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho), para afastar a presunção de nulidade ou de fraude da rescisão com ou sem justa causa
seguida de recontratação ou readmissão durante ou após os períodos de estados de emergência nacional ou
regional de saúde pública ou de calamidade pública
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3507/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta o parágrafo único ao artigo 9º do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Art. 2º O artigo 9º do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho), passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 9º. ............................................................................................................
Parágrafo único – Não se presumirá nula ou fraudulenta a rescisão com ou sem justa causa
seguida de recontratação ou readmissão quando ocorrida em até cento e vinte dias durante ou
subsequentes aos períodos de estados de emergência nacional ou regional de saúde pública ou de
calamidade pública.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A contratação de empregado para trabalhar na empresa onde anteriormente já prestou serviços
encontra óbice temporal em razão dos comandos normativos extraídos do art. 9º da Consolidação das Leis do
Trabalho e do art. 2º da Portaria nº 384/1992 do Ministério do Trabalho, que possuem as seguintes redações:
Consolidação das Leis do Trabalho, art. 9º: “Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação”.
⋅ Portaria nº 384/1992 do Ministério do Trabalho, art. 2º: “Considera-se fraudulenta a rescisão
seguida de recontratação ou de permanência do trabalhador em serviço quando ocorrida dentro
dos noventa dias subsequentes à data em que formalmente a rescisão se operou”.
Reconhecemos a importância de tal restrição temporal à coibição de dispensas fictícias cujo único
propósito seja o de facilitar o levantamento dos depósitos da conta vinculada do trabalhador no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e recebimento de auxílio-desemprego. No entanto, a imposição
inflexível de limitação temporal à recontratação de empregados acrescida de uma presunção de fraude de
toda e qualquer readmissão realizada em até noventa dias contados da rescisão é medida injustificada e
⋅
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desproporcional, pois impossibilita o retorno célere do trabalhador ao seu emprego anterior caso
verdadeiramente estejam presentes as condições necessárias à sua recontratação.
Como se sabe, milhares de demissões foram levadas a cabo durante o período da pandemia da
covid-19 por empresas que repentinamente tiveram uma queda abrupta de faturamento ou que tiveram que
suspender temporariamente as suas atividades por força de leis e decretos destinados ao isolamento social
necessário à contenção do contágio. Com a retomada gradativa das atividades, muitas dessas empresas - que
circunstancialmente foram compelidas a demitir – voltaram a produzir e gostariam de contar novamente com
seus antigos colaboradores, mas, ante o óbice temporal de 90 dias para recontratação, não poderão readmitir
seus ex-empregados.
Nesse contexto, a restrição temporal à recontratação é um grande entrave ao regresso imediato
de inúmeros cidadãos ao trabalho formal e, por consequência, ao restabelecimento da própria economia.
Assim, compreendemos ser imperiosa a necessidade de flexibilização do óbice temporal à
recontratação de empregados, sobretudo durante ou imediatamente após períodos excepcionais de estados
de emergência nacional ou regional de saúde pública ou de calamidade pública.
Ante todo o exposto, roga-se o imprescindível apoio dos nobres Pares para a urgente aprovação
deste Projeto de Lei.
Sala da Comissão, 06 de julho de 2020.
_______________________________________
Deputado Federal RICARDO SILVA
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PROJETO DE LEI N.º 3.659, DE 2020
(Do Sr. Marreca Filho)
Dispõe sobre o fornecimento obrigatório de protocolo de atendimento aos pacientes, pelas instituições
prestadoras de serviços de saúde em todo o território nacional.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3562/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei estabelece a obrigatoriedade das unidades de saúde em atividade no
território nacional, de natureza pública ou privada, em fornecer protocolo de atendimento aos pacientes
atendidos.
Art. 2º. Todo paciente tem o direito de receber o protocolo que comprove o atendimento
feito nos estabelecimentos de saúde, para fins de defesa de direitos, no qual conste a data e o horário do
comparecimento à unidade de saúde.
Parágrafo único. O protocolo de que trata o caput deve também ser fornecido no caso de
recusa, ou impossibilidade de prestação do serviço demandado, ou agendado, por razões devidamente
justificadas pelo estabelecimento respectivo.
Art. 3º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação oficial.
JUSTIFICAÇÃO
A presente proposição foi originalmente apresentada pelo Deputado Rômulo Gouveia na
legislatura passada, o PL nº 8.269, de 2017, mas foi arquivada diante da previsão do art. 105 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Diante dos méritos da iniciativa, decidimos reapresentar a matéria à
apreciação do Parlamento para a análise de seu mérito e de sua adequação ao ordenamento jurídico pátrio.
Destaco, dentre os argumentos apresentados pelo autor original, a importância da matéria
para a defesa de direitos como um dos principais fundamentos de uma sociedade democrática, na qual a
liberdade individual aparece como matriz de diversos direitos constitucionalmente reconhecidos. O acesso a
informações pessoais é essencial para a tutela de direitos e precisa ser garantida pelas leis. Limites nesse
acesso podem prejudicar a defesa de direitos e causar danos aos indivíduos.
A ideia principal da iniciativa é permitir que os indivíduos possam ter instrumentos de prova
que possam ser hábeis na garantia do direito de acesso aos serviços de saúde, em especial para que pacientes
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que tenham seus procedimentos nesses serviços cancelados, consigam garantir sua remarcação com
prioridade, de forma tempestiva.
Conforme muito bem salientou o autor original, quando há a busca pelo atendimento, os
pacientes não recebem qualquer documento que comprove essa procura, o seu comparecimento no dia e
hora agendados, a recusa de prestação do serviço, nem o surgimento de eventos que impedem, ainda que
contra a vontade do prestador, a realização do atendimento. Certamente são situações que limitam muito as
possibilidades de o paciente se defender, de procurar formas legais para proteger seus direitos e ressarcir os
danos suportados em virtude de ações de terceiros.
Ante o exposto e tendo em vista o mérito da matéria para a proteção dos direitos
individuais, solicito o apoio dos demais parlamentares no sentido da aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, em 06 de julho de 2020.
Deputado MARRECA FILHO
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PROJETO DE LEI N.º 3.661, DE 2020
(Do Sr. Julio Cesar Ribeiro)
Dispõe sobre a criação do Conselho Nacional das Artes Marciais (CONAM) e dos Conselhos Regionais das Artes
Marciais (CORAMs) e dá outras providências.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
Art.1º São criados o Conselho Nacional das Artes Marciais – (CONAM) e os Conselhos
Regionais das Artes Marciais – (Coram).
Art. 2º Compete aos Conselhos Nacionais e Regionais de Artes Marciais coordenar, planejar,
programar, supervisionar, dinamizar, organizar, avaliar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como
prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, elaborar informes técnicos, artísticos-científicos e
pedagógicos, além de fiscalizar o exercício da profissão em âmbito nacional na área das artes marciais, em
conjunto e respeitando o espaço e a competência das Federações Estaduais e Confederações Nacionais de
cada modalidade.
Art. 3º Os primeiros membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Artes Marciais,
serão membros (ado) para um mandato de 2 (dois anos) e serão indicados pela comissão organizadora do
projeto em tela, para a elaboração, criação e ajustes necessários ao Conselho Nacional das Artes Maciais e
seus respectivos Conselhos Estaduais, após o termino destes dois anos haverá, necessariamente, a realização
da primeira eleição para a diretoria e membros dos conselhos, de que trata o caput deste artigo, e os
conselheiros fundadores, passarão a fazer parte de maneira vitalícia, como conselheiros, podendo, os
mesmos, ainda, se quiserem, a concorrer aos cargos da Diretoria Administrativa.
Parágrafo único. Logo após a instalação do Conselho de que trata o caput, este expedirá as
normas de funcionamento e promoverá a instalação de Conselhos Regionais.
Art.4º A partir da efetiva instalação dos Conselhos Regionais, o exercício das atividades de
Artes Marciais será prerrogativa dos profissionais regularmente neles registrados, respeitadas as unidades
administrativas de jurisdição, bem como as Federações Estaduais e Confederações Nacionais de cada
modalidade. (Haja vista que caberá a estas entidades de direito privado, a filiação graduação, cursos,
seminários e indicação ao CONAM e aos CORAMs da relação dos profissionais realmente legalizados).
Parágrafo único. Terão direito ao registro de que trata o caput, os profissionais que tenham
comprovadamente exercido, no Brasil atividades próprias dos Profissionais de Artes Marciais, nos termos a
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serem estabelecidos pelo Conselho Nacional de Artes Marciais. Caberá as Federações Estaduais e
Confederações Nacionais de cada modalidade, o registro e a indicação dos profissionais de que trata o
parágrafo acima. Cabendo ao Conselho Nacional de Artes Marciais, simplesmente, a homologação, registro e
documentação desses profissionais.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
As artes marciais são sistemas de práticas e tradições para treinamento de combate
geralmente, sem o uso de armas de fogo ou outros dispositivos modernos. Sua origem confunde-se com o
desenvolvimento da civilização quando, logo após o desenvolvimento da onda tecnológica agrícola, alguns
começam a acumular riqueza e poder, ensejando o surgimento de cobiça, inveja, e seu corolário, a agressão.
As artes de guerra ou marciais são todas as práticas utilizadas pelos exércitos no
desenvolvimento de treinamento e habilidades para o uso em guerras não importando a origem ou povo que
a criou.
A necessidade abriu espaço para a profissionalização da proteção pessoal. Hoje são
praticadas em todo o mundo diversas modalidades de artes marciais, que têm como objetivo a defesa pessoal
em uma situação de risco bem assim como prática esportiva, enfocando principalmente a formação do
caráter do ser humano”.
Contudo, o reconhecimento da atividade como atividade profissional tem sido questionada
por ausência de uma lei que a norteie, razão pela qual apresentamos o presente projeto como primeiro passo
para trazer para o mundo formal esta arte milenar que se confunde com a história do próprio homem, sem se
descurar da segurança daqueles que procuram tais ensinamentos, propiciando, por outro lado, a possibilidade
de controle da atividade. Isto posto, esperamos o apoio dos nobres colegas desta Casa para aprovação da
presente proposta, certo de estar contribuindo para o desenvolvimento seguro de tão importante atividade
profissional.

Sala das Sessões, em 06 de julho de 2020.

Deputado JULIO CESAR RIBEIRO
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PROJETO DE LEI N.º 3.663, DE 2020
(Da Sra. Professora Dayane Pimentel)
Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para estabelecer a prioridade de compra de alimentos da
agricultura familiar e da pesca artesanal pelo Sistema Único de Saúde.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL;
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para estabelecer a
prioridade de compra de alimentos da agricultura familiar e da pesca artesanal pelo Sistema Único de Saúde.
Art. 2º Acrescente-se o seguinte art. 53-B à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990:
“53-B. As unidades públicas integrantes do Sistema Único de Saúde deverão priorizar a
compra direta de gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares, pescadores artesanais e demais
beneficiários da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, observados preços compatíveis com os de mercado.
§ 1º O Poder Público apoiará a produção e a regularização higiênico-sanitária dos gêneros
alimentícios de que trata o caput, visando a assegurar a compra direta de alimentos da agricultura familiar.
§ 2º A regulamentação poderá estabelecer percentuais mínimos de aquisição dos gêneros
alimentícios de que trata o caput deste artigo.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Devemos buscar, sempre que possível, otimizar o emprego dos escassos recursos
arrecadados da sociedade brasileira, para a promoção do bem comum. Com esse objetivo, apresentamos a
presente proposição, que visa a estabelecer a prioridade de compra de produtos alimentícios da agricultura
familiar por hospitais, centros e postos de saúde públicos.
A medida que propomos torna-se especialmente importante, relevante e urgente no
contexto atual, em que medidas emergenciais de saúde pública para o enfrentamento do novo coronavírus
resultaram na interrupção ou redução da atividade de hotéis, restaurantes, escolas, shoppings e outros
demandantes de alimentos típicos da agricultura familiar, como leite, ovos e demais produtos
hortifrutigranjeiros, provocando drástica redução da renda de milhões de famílias do campo, tornando-as
ainda mais vulneráveis.
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Entretanto, não é apenas com a intenção de minimizar o impacto econômico desfavorável
mais imediato da pandemia do novo coronavírus na renda das famílias rurais que apresentamos esta
proposição. Na verdade, nossa intenção é possibilitar de forma estruturante o uso desse instrumento de
incentivo à geração de trabalho e renda no meio rural, onde persiste significativa parcela da população mais
pobre e socialmente vulnerável do País, sobretudo no segmento da agricultura familiar. Dessa forma,
entendemos que a medida poderá contribuir sensivelmente para a melhoria das condições de vida no campo.
De fato, resultados bastante positivos já têm sido alcançados por meio das aquisições de
produtos da agricultura familiar pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) e pelo
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que comprovadamente proporcionam a elevação da renda
e a melhora da sustentabilidade financeira das famílias beneficiadas.
Desse modo, se o sistema público de saúde priorizar pelo menos parte das suas compras de
alimentos da agricultura familiar e da pesca artesanal, os benefícios econômicos e sociais dessa política de
apoio ao setor poderão ser bastante ampliados, com retorno positivo para toda a sociedade.
Lembramos, ainda, que os produtos da agricultura familiar são produzidos com menor
impacto ambiental e a dinamização de circuitos locais de produção e comercialização permitirá que esses
alimentos sejam entregues mais frescos e saudáveis aos pacientes do sistema público de saúde.
Por ser uma proposição de grande relevância para os agricultores familiares e pescadores
artesanais do País, com reflexos positivos para toda a sociedade, pedimos o apoio dos nobres colegas
parlamentares para seu aperfeiçoamento e aprovação.
Sala das Sessões, em 06 de julho de 2020.
Deputada PROFESSORA DAYANE PIMENTEL
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PROJETO DE LEI N.º 3.667, DE 2020
(Da Sra. Fernanda Melchionna e outros)
Altera a Lei nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973 para institui a isenção de taxas para retificação de nomes
civis e gênero de pessoas transgênero, travestis, intersexuais ou não-binárias.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1578/2003.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º – O artigo 109 da Lei nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido do §7º, com a
seguinte redação:
§7º - Fica vedada a cobrança de quaisquer taxas ou emolumentos em cartórios de registro civil
para quaisquer dos procedimentos necessários à retificação do registro de nome e gênero de
pessoas transgênero, travestis, intersexuais ou não-binárias, incluídas as taxas de transporte dos
documentos entre cartórios no caso de a pessoa solicitante não ter o registro de nascimento na
mesma cidade da solicitação, e taxas para a emissão de segunda via de documentos após a
retificação de nome e gênero de que trata este dispositivo.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O direito ao nome é um direito humano que durante muito tempo foi negado à população de
pessoas travestis, transexuais e intersexuais no Brasil. Apenas recentemente foram gerados meios legais para
que a correção dos documentos de pessoas transgêneros (travestis, transexuais, intersexuais e de outras
identidades de gênero não-binárias) pudessem ocorrer sem processo judicial, o que levava a um tempo de
espera indefinido.
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu em agosto de 2018, no Recurso Extraordinário
(RE) 670422, referente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, o direito de pessoas transgênero
realizarem a alteração do registro civil para retificação de nome e gênero. A mudança pode ser realizada sem
nenhum tipo de processo judicial vinculado e diretamente pelas vias administrativas. A decisão reconhece o
direito das pessoas transgênero a essas modificações a partir da expressão da sua vontade, sem qualquer tipo
de citação da sua condição de transgênero em nenhum documento ou registro especial.
A decisão do STF também corrobora uma compreensão de organismos internacionais, como a
ONU 1, de que o direito ao nome das pessoas transgênero deve ser garantido enquanto um direito humano e
que a ausência de documentos oficiais reconhecendo a identidade de gênero dessas pessoas podem gerar a
negação de acessos a direitos básicos, como saúde, educação e justiça.
O Brasil reconhece o direito ao nome de pessoas transgênero em diversos documentos
internacionais e também de regulações locais. Destaca-se o provimento 73/2018 do Conselho Nacional de
Justiça, que permite a alteração dos dados documentais a fim de adequá-los à identidade autopercebida, o
Decreto 8.727/2016, que trata do tema no âmbito da Administração Pública Federal, a portaria PGR/MPU
7/2018, que trata no âmbito do Ministério Público da União. O Tribunal Superio Eleitoral (TSE) também
1
https://nacoesunidas.org/onu-alerta-para-necessidade-de-garantir-direitos-de-pessoas-trans-na-america-latina-eno-caribe/#:~:text=Na%20maioria%20dos%20pa%C3%ADses%20da,justi%C3%A7a%20e%20bem%2Destar%20social.
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decidiu por unanimidade que as pessoas trans possam solicitar emissão de título de eleitor com o nome
retificado e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, decidiu no REsp 1.626.739 que a mudança do
nome poderá acontecer mesmo sem cirurgia de redesignação genital.
Apesar de o direito ao nome ser garantido hoje por decisão judicial do STF, as altas taxas cobradas por
cartórios e por órgãos públicos para a emissão das novas vias de documentos oficiais tornam o direito
inacessível à maior parte da população transgênero. De acordo com estimativas de movimentos sociais
brasileiros, o custo pode passar dos R$ 3 mil, se contado o custo de transporte de documentos, no caso de a
pessoa não ter feito o registro de nascimento no mesmo Estado ao qual solicita a modificação, e a emissão de
novas vias de documentos que constem os nomes retificados.
O alto custo torna inviável que muitas pessoas trans façam a correção dos documentos. De
acordo com dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 90% dessa população precisa
recorrer à prostituição como única fonte de renda devido à exclusão social e à discriminação. A falta do
documento citando o nome e gênero autopercebido prejudica também a inserção no mercado de trabalho
por conta de constrangimentos no processo seletivo e na contratação. Os problemas também acontecem no
ambiente escolar, onde 73% dos estudantes LGBTI+ declaram já ter sofrido bullying lgbtfóbico de acordo com
a Pesquisa Nacional sobre Estudantes LGBT e o Ambiente Escolar, realizada no Brasil pela Associação Brasileira
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) entre dezembro de 2015 e março de 2016.
Posto isso, compreende-se que é papel do legislativo remover os custos relativos às alterações de
nome e gênero por entender que não é justo que a pessoa trans seja penalizada em relação ao seu direito de
identidade por mecanismos burocráticos de Estado e pela miséria provocada pela discriminação.
Brasília, 06 de julho de 2020.
FERNANDA MELCHIONNA
DEPUTADA FEDERAL PSOL/RS
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PROJETO DE LEI N.º 3.673, DE 2020
(Do Sr. Felipe Carreras)
Estabelece critério para contato telefônico entre instituições financeiras e consumidores.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3211/2012.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Cada instituição financeira, pública ou privada, que atue em território nacional, deve possuir um
número telefônico único de contato com o consumidor.
§ 1º Na impossibilidade técnica de um único número para todo o território nacional, deve-se optar por um
número por região geopolítica ou estado.
§ 2º O serviço de cartão de crédito deverá possuir número próprio único, diferente do número geral da
instituição financeira.
§ 3º O número deve ser identificado em aparelhos celulares com o nome da instituição.
§ 4º Este número deverá ser amplamente divulgado pela instituição.
Art. 2º Esta lei entra em vigor em 30 dias após a data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Hoje, todas as grandes empresas possuem serviços de telemarketing e auto-atendimento para otimizar
a comunicação com seus clientes e consumidores. Ao mesmo tempo, listas com dados dos brasileiros, tais
como nome completo, CPF, informações bancárias, endereço e número de telefone, são comercializadas com
facilidade, nos expondo a contatos indesejados, ofertas de serviços e golpes.
A impossibilidade de identificar as chamadas e a variedade de mecanismos de funcionamento dos
serviços de telemarketing e auto-atendimento, bem como os diversos números dos quais partem estas
chamadas confundem consumidores que, cada vez mais, são vítimas de organizações criminosas que têm o
objetivo de descobrir as senhas de acesso e outras informações importantes para as movimentações
financeiras.
Ainda que os cartões possuam chip de identificação e senha pessoal e intransferível, as organizações
criminosas, de posse de diversos dados dos consumidores e com comportamento de atendimento semelhante
ao dos bancos, acabam conseguindo enganar consumidores mais inadvertidos, especialmente os
aposentados.
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Com o intuito de diminuir a possibilidade de fraude, apresentamos este Projeto de Lei que estabelece
um critério de contato telefônico entre a instituição financeira e o consumidor em que cada instituição possua
seu número único e identificado, amplamente divulgado e impossível de ser clonado. Assim, ligações
recebidas de outros números ou chamadas não identificadas, facilmente podem ser descartadas pelos
consumidores, diminuindo consideravelmente a chance de fraudes e golpes.
Considerando a segurança dos consumidores e a diminuição do prejuízo para as instituições
financeiras, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente iniciativa.
Sala das Sessões, em 07 de julho de 2020.
Deputado FELIPE CARRERAS
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PROJETO DE LEI N.º 3.674, DE 2020
(Do Sr. Felipe Carreras)
Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para aumentar o número de parcelas do seguro-desemprego
em caso de estado de calamidade pública.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1373/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º o artigo 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 4º ...............................................................................
............................................................................................
§ 2º-A fica acrescida mais uma parcela em todos os casos disciplinados no parágrafo anterior
caso seja decretado estado de calamidade pública.
..................................................................................”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Dentre os efeitos mais devastadores que a pandemia oriunda da covid-19 nos apresentou foi o
desemprego. Famílias do nosso Brasil estão perdendo sua fonte de sustento devido à estrutural queda de
demanda dos mercados.
O presente projeto visa aumentar o benefício do seguro-desemprego em mais uma parcela nos
períodos em que for decretado estado de calamidade pública nacional.
O referido benefício é direito do trabalhador que for dispensado sem justa causa. Importante
ferramenta de seguridade social, protege sua família garantindo-lhes remuneração de 3 (três) a 5 (cinco)
meses, o que permite ao trabalhador buscar, sem a faca no pescoço, uma nova colocação profissional.
Mediante o exposto, entendemos que, em casos de estado de calamidade, a concessão de mais um
mês de auxílio permite um alento importante aos trabalhadores do Brasil.
Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 07 de julho de 2020.
Deputado Felipe Carreras
PSB/PE
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PROJETO DE LEI N.º 3.676, DE 2020
(Do Sr. Paulo Bengtson)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do profissional fisioterapeuta nas academias de ginástica
adaptadas para utilização por Pessoas com Deficiência, e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3884/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do profissional fisioterapeuta nas
academias de ginástica adaptadas para utilização por Pessoas com Deficiência, e estabelece a possibilidade de
dedução no Imposto de Renda das despesas com sua remuneração.
Art. 2º É obrigatória a presença do profissional fisioterapeuta nas academias de ginástica adaptadas
para utilização por Pessoas com Deficiência.
Parágrafo único. Deverá ser assegurada a presença do profissional fisioterapeuta em todos os turnos
de funcionamento do estabelecimento.
Art. 3º O valor das despesas com a remuneração dos fisioterapeutas que atuem exclusivamente no
atendimento de Pessoas com Deficiência poderá ser deduzido do Imposto de Renda, conforme Regulamento a
ser editado pelo Poder Executivo.
Art. 4º O Regulamento de que trata o art. 3º deverá ser editado em até 90 (noventa) dias da
publicação desta Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

É inegável que a prática de atividade física é muito importante para a saúde física e psicológica das
pessoas. Para a Pessoa com Deficiência, entretanto, ela é fundamental, pois além do desenvolvimento da saúde
global, há benefícios diretos na melhora da autoestima, autonomia e qualidade de vida.
Conforme comprovam diversos estudos, a musculação ajuda melhorar a postura, atua no
fortalecimento dos membros superiores e inferiores, além de ajudar na prevenção de lesões. Mas a questão
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de saúde física não é o único objetivo que levam as pessoas a buscarem a prática de atividade física em
academias.
A socialização também é um dos motivos. A interação que surge naturalmente neste ambiente entre
os praticantes contribui para que as pessoas troquem experiências privadas de vida com a coletividade,
permitindo que se formem laços sociais, que são importantes para o desenvolvimento do indivíduo.
A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência), tem como
finalidade assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais às pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Assim, garantir que as academias estejam aptas a receber esse público, com reais condições de
acessibilidade, equipamentos adequados e profissionais especializados para dar suporte no treinamento,
serve como elemento de inclusão social, além de importante valorização humana.
E, nesse sentido, queremos assegurar a presença de fisioterapeutas nesses ambientes, pois
entendemos que isso daria ao aluno com deficiência maior segurança e incentivo para a realização de seus
treinos, principalmente porque são profissionais que atuam no tratamento de funções motoras, disfunções
funcionais de órgãos e sistemas e na prevenção de problemas ou complicações relacionadas às funções
motoras e lesões.
Deixamos claro aqui que reconhecemos a habilidade técnica dos profissionais de educação física para
adaptar treinos. Contudo, é comum associarmos a fisioterapia à reabilitação de pacientes que sofrem de
alguma limitação, justamente por ser um profissional com formação para atuar na prevenção de agravos,
tratamento e recuperação da saúde. Assim, a presença de fisioterapeutas garantiria uma supervisão mais
adequada para alunos com deficiência.
Além disso, não se pode deixar de considerar que o Brasil é uma potência Paraolímpica e que muitos
atletas não possuem patrocínio para treinamento em locais devidamente estruturado. A presença do
profissional fisioterapeuta nas academias de ginastica comuns possibilitará que um potencial medalhista
paraolímpico, que treina naquele estabelecimento mais próximo de sua casa, tenha um acompanhamento
direcionado, considerando sua limitação.
Neste contexto, o que o que se pretende na presente proposição é apenas assegurar a contratação de
fisioterapeuta nas academias adaptadas para receber Pessoas com Deficiência, para que possa ser oferecido
um atendimento mais direcionado e voltado para essa parte da população.
No tocante à possibilidade de dedutibilidade da contratação desses profissionais, esclarecemos que a
finalidade é estimular a restruturação das academias e abertura de novos estabelecimentos adaptados para
utilização também por pessoas com deficiência, permitindo que este público seja inserido na rotina diária de
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prática de exercícios físicos em ambiente que promove inclusão e socialização, o que irá repercutir em ganhos
na área social e de saúde, que merecem um cuidado especial do Poder Público.
Do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa proposta.
Sala das Sessões, em 07 de julho de 2020.
Deputado Paulo Bengtson
PTB/PA
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PROJETO DE LEI N.º 3.677, DE 2020
(Do Sr. Paulo Bengtson)
Institui o dia 06 de setembro como Dia Nacional de Combate a Intolerância Ideológica e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4762/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica instituído o dia 06 de setembro como Dia Nacional de Combate a Intolerância
Ideológica;
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
JUSTIFICAÇÃO
Durante as últimas décadas o Brasil e o mundo vêm passando por um momento extremismos
assentados em diferenças ideológicas que vem fazendo florescer no seio da sociedade a discórdia, a desarmonia
e o ódio extremado.
O Brasil é um país fértil em diversidade e pluralidade em todas facetas da vida em sociedade, da
unidade às partes e, finalmente, ao todo, o que vêm a acomodar em si as mais variadas ideologias, muitas vezes
antagônicas entre si.
De tempos em tempos há momentos da vida social em que ocorre uma exacerbação dessas
diferenças, por meio de uma forte intolerância ideológica entre indivíduos, grupos e/ou movimentos, na
atuação política da sociedade.
Nas últimas décadas o país enfrentou uma série de escândalos de corrupção de proporções até
então inéditas, levando a uma polarização entre ideologias políticas que tem levado a um cenário de discurso e
atos de ódio, confrontos, não só no campo partidário, mas também, e fortemente, entre parcelas da sociedade.
O agravamento no quadro de corrupção sistêmica que imperava em no país, que acabou tendo
sua dinâmica exposta por diversas operações dos órgãos e entidades de controle, fiscalização, investigação e
jurisdicionais, levou à explosão de diversas manifestações populares em todo o país.
Já nas eleições de 2014, a campanha eleitoral foi marcada por uma disputa fortemente assentada
em discursos de intolerância ideológica e de ódio, que continuou crescendo e concentrando-se entre extremos
ideológicos.
Em 2016, a então Presidente eleita foi afastada por meio de um processo de impeachment, que
foi processado e julgado da forma amparada pela Constituição Federal de 1988.
As disputas assentadas em discursos de intolerância ideológica e de ódio continuaram a ficar
mais graves e intensas, até que, durante a campanha eleitoral de 2018, vieram a culminar em um trágico ato
de extremo ódio e intolerância ideológica, que foi o atentado à faca, no dia 06 de setembro, ao então candidato
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à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, levando-o a passar por diversos procedimentos cirúrgicos
para salvar sua vida, ficando afastado durante grande parte da campanha, onde terminou sendo eleito no
segundo turno do pleito eleitoral.
Esta polarização ideológica estende-se e vem ganhando contornos graves até os dias atuais, onde
o constante e intenso atrito entre dois grandes grupos que divergem em seus anseios políticos, provocam e
incentivam múltiplos atos de intolerância ideológica e a atos de ódio.
Atualmente, vivemos um momento em que externar um ponto de vista pode causar transtornos
e atritos na vida pessoal, muitas vezes no seio da família, entre colegas e na vida em sociedade.
Essa exacerbação da intolerância ideológica e ódio vem disseminando a discórdia, suprimindo a
disposição das pessoas em aceitar opiniões, crenças, culturas e/ou ideologias diferentes daquelas que acredita,
afastando o respeito e tolerância à diversidade, à pluralidade e ao convívio harmônico, acentuando as
diferenças e fragilizando todo o tecido social da nossa nação.
Assim, diante de uma situação tão grave em que o país passa, acolhemos a sensível sugestão da
ex-Deputada Federal Cristiane Brasil, do PTB-RJ, para propormos o presente Projeto de Lei sobre o tema,
visando institui o dia 06 de setembro como Dia Nacional de Combate a Intolerância Ideológica.
O mérito do presente projeto de lei reside na necessidade de se manterem acesas às discursões
sobre os extremismos, os preconceitos e intolerâncias decorrentes de ideologias, pregando sempre a busca dos
saberes, da educação, do conhecimento crítico e do cultivo constante ao respeito e tolerância à diversidade e
a pluralidade.
Pelo exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, em 07 de julho de 2020.

PAULO BENGTSON
PTB/PA
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PROJETO DE LEI N.º 3.679, DE 2020
(Do Sr. Emanuel Pinheiro Neto e outros)
Dispõe sobre a restituição de valores creditados em instituição financeira por ente público em desfavor dos
interesses coletivos fundamentais e prevê aplicações de multa pela inobservância do sistema previsto.
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)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a restituição de valores creditados, indevidamente em razão de fraudes, em
favor de pessoa natural, em instituições integrantes do sistema financeiro nacional, por pessoa jurídica de
direito público interno.
Parágrafo único: O disposto nesta lei:
IIIIIIIV-

aplica-se a atos atentatórios em desfavor da Previdência Social;
aplica-se a saques indevidos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
aplica-se a saques indevidos a auxílios creditados em instituição financeira por ente público;
aplica-se a atos atentatórios a ordem social, econômica, financeira, da economia popular, do
patrimônio público e do erário.
Art. 2º O ente público informará à instituição financeira o valor monetário exato a ser restituído.
Parágrafo Único. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir o valor
monetário exato acrescido de multa de 30% do valor creditado indevidamente.
Art. 3º Nos casos de comprovado saque fraudulento deverá a instituição financeira garantir ao
beneficiário os valores creditados.
Art. 4º Comprovada autoria e materialidade da infração, ao receber o requerimento de restituição
formulado nos termos desta lei, a instituição financeira:
III-

bloqueará, de imediato, os valores; e,
restituirá ao ente público os valores bloqueados em até o trigésimo dia após o recebimento do
requerimento.
§1º Na hipótese de não haver saldo suficiente para a restituição, inclusive em investimentos de aplicação
ou resgate automático, a instituição financeira restituirá o valor disponível e comunicará a insuficiência de saldo
ao ente público.
§2º Esta lei não exclui a responsabilidade civil decorrente de ato doloso ou culposo, que resulte em
prejuízo ao erário ou a terceiros com sanções civis, penais e administrativas que poderão cumular-se, sendo
independentes entre si.
Art. 5º Na hipótese de a instituição financeira constatar, por meio do comparecimento do beneficiário,
erro no requerimento de restituição, deverá, de imediato:
I-

desbloquear os valores; e,
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IIcomunicar o desbloqueio ao ente público requerente.
Parágrafo Único. O disposto no caput não exclui a retificação do requerimento pelo ente público, ex
officio ou a pedido do beneficiário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A presente proposição visa responsabilizar civilmente aquele que tenha recebido indevidamente valores
creditados em instituições financeiras, por entes públicos, causando prejuízo ao erário público, assim como,
danos coletivos. Verifica-se, neste momento de pandemia no Brasil, o contrário do que se caracteriza como
boa-fé no que se refere a regras de condutas, uma vez que, o país vem enfrentando momentos de dificuldades
em todos os setores da economia, bem como da saúde.
É possível constatar que, a Controladoria-Geral da União (CGU) identificou mais de 160 mil possíveis
fraudes no recebimento do auxílio emergencial de R$ 600 destinado a trabalhadores informais, o que configura
como condutas antiéticas, denominadas de má-fé com a intenção de lesar a outrem1.
De acordo com o promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo Rogério Sanches Cunha, a
pessoa que mentiu deliberadamente com o objetivo de obter vantagem indevida cometeu o crime de
estelionato, que tem pena de um a cinco anos de prisão. Como o crime é contra os cofres públicos, existe um
aumento na pena, fazendo com que ela possa chegar a seis anos e oito meses.
Forçoso é reconhecer, o dano moral coletivo quando causado, são as situações em que qualquer ato ou
comportamento afete valores e interesses coletivos fundamentais, pois, ao se tratar do caso recente em que,
o auxílio emergencial de R$ 600 destinado para trabalhadores informais, microempreendedores individuais,
autônomos e desempregados para ajudar pessoas durante a pandemia, estão sendo desviados por meio de
ações ardis e enganosas, acarretando os crimes de falsidade ideológica ou estelionato de acordo com o Código
Penal Brasileiro.
Por fim, a presente proposição busca responsabilizar os atos de má-fé que visem trazer perdas aos cofres
públicos e assim garantir as vitimas de atos fraudulentos segurança, transparência e eficiência do serviços
públicos a eles destinados.
Por essas razões é que se reconhece a relevância do tema aqui colocado, de forma que solicitamos o
apoio nos nobres colegas Deputados na aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 07 de julho de 2020.

Deputado EMANUEL PINHEIRO NETO

1

(Veja mais em https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/26/cgu-diz-que-ja-identificou-mais-de-160-mil-fraudes-em-auxilio-

emergencial.htm?cmpid=copiaecola).
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PROJETO DE LEI N.º 3.680, DE 2020
(Do Sr. Alexandre Frota)
Institui a Bolsa-Atleta em Formação e dá outras providências
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6186/2013.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituída a Bolsa-Atleta em Formação, destinada aos atletas praticantes do esporte,
com renda familiar insuficiente, nos termos de regulamento.
§ 1º A Bolsa-Atleta em formação garantirá aos atletas benefício financeiro conforme os
valores fixados em ato do Poder Executivo, com base em estudos técnicos sobre o tema, observado o limite
definido na Lei Orçamentária Anual.
Art. 2º Para pleitear a concessão da Bolsa-Atleta em Formação, o atleta:
I - com idade até 17 (dezessete) anos deverá estar regularmente matriculado em instituição
de ensino pública ou privada;
II - que estiver vinculado a alguma entidade de prática desportiva ou a programa esportivo
sob a responsabilidade de associações com objeto desportivo ou da instância municipal ou estadual responsável
pela área do esporte.
Parágrafo único. É vedada a concessão de Bolsa-Atleta em Formação àqueles beneficiários da
Bolsa-Atleta de que trata a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O esporte, como todos os setores da vida nacional, sofreu um impacto significativo da
pandemia causada pelo coronavírus. As fontes de renda foram afetadas — os espaços para treinamento e
prática do esporte submeteram-se, acertadamente, ao regime do isolamento social.
As Olimpíadas foram oficialmente adiadas para o ano de 2021.
O esporte brasileiro conta com um importante instrumento — a Bolsa-Atleta, instituída pela
Lei nº 10.891/2004. Essa política volta-se ao atleta já formado, de alto rendimento — tanto assim que esse é o
critério para os que pretendem usufruir desse benefício.
É necessária uma política que permita a formação dos atletas na base, nos bairros, nas
comunidades, sobretudo aqueles dos setores de baixa renda da população, entre os quais se concentram
muitos talentos e poucas oportunidades.
Certo de contar com o apoio de meus pares parlamentares, solicito a todos a aprovação do
presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 07 de julho de 2020.
Alexandre Frota
Deputado Federal
PSDB/SP
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PROJETO DE LEI N.º 3.681, DE 2020
(Do Sr. Sargento Fahur)
Altera o Código de Processo Penal Brasileiro, Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, em relação à prisão
em flagrante delito.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1910/2011.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
Art. 1º Esta norma altera o art. 302 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941,
estendendo a prisão em flagrante à hipótese de apresentação espontânea do acusado.
Art. 2º Acresce o inciso V e o parágrafo único ao art. 302 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - ...
II - ...
III - ...
IV - ...
V- Se apresenta espontaneamente à autoridade policial ou judicial e/ou confessa um delito
como autor ou partícipe.
Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso V somente será cabível quando a autoria do
delito já estiver identificada.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A presente proposição objetiva incluir, dentre as hipóteses de prisão em flagrante, a
situação em que o autor se apresenta espontaneamente perante a autoridade policial, quando a autoria do
delito já estiver devidamente identificada.
Objetiva, desta forma, corrigir um erro histórico na legislação processual penal que
beneficia somente aos autores de delitos, a despeito da gravidade deste, deixando em liberdade inúmeros
indivíduos de alta periculosidade na sociedade.
Consigne-se que outrora o instituto da apresentação espontânea estava disposto nos
artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, os quais foram revogados por intermédio da Lei Federal nº
12.403, de 2011. E, neste contexto, gerou-se uma verdadeira lacuna na legislação, a qual beneficiou tão
somente aos criminosos em detrimento da sociedade.
Cotidianamente os delinquentes se aproveitam desta lacuna, ao se apresentar tão
somente quando as autoridades estão em vias de descobrir a autoria do delito, ou com ela já esclarecida, porém
em tempo que não é mais possível a prisão em flagrante, respondendo ao delito em liberdade. Ou seja, a
despeito de ser um homicida de alta periculosidade, mesmo identificado pela autoridade policial, se apresentar
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espontaneamente à autoridade policial, sairá livremente pela porta da Delegacia e responderá o processo em
liberdade, colocando a sociedade em risco, e de igual forma oportunizando tempo para empreender em fuga.
São incontáveis os casos de criminosos que se valem dessa “brecha”, um recente caso
ocorrido em Umuarama-PR pode ilustrar claramente esse problema, que é nacional, um criminoso após atirar
na boca da namorada se apresentou espontaneamente na delegacia e saiu pela porta da frente, porém alguns
dias depois foi preso e autuado, por vários crimes, em decorrência de uma perseguição policial, realizada pela
Polícia Militar, a veículos “preparados” para o contrabando, ou seja, essa aberração legislativa deve acabar e a
efetiva punição deve ocorrer de forma plena.
Assim, a legislação como se apresenta é a certeza de impunidade ao marginal, sendo
urgente a sua alteração neste sentido, possibilitando que a apresentação espontânea, quando já elucidada a
autoria do delito, seja causa de fundamento para a prisão em flagrante, passando o delinquente a responder
pelos procedimentos inquisitorial e processual recolhido ao ergástulo público, evitando que empreenda em
fuga e evitando expor a sociedade de bem, trabalhadores, aos riscos que estes criminosos apresentam.
Por fim, é importante ressaltar que o criminoso que se apresenta espontaneamente em
momento algum tem a intenção de colaborar com a justiça, mas sim em garantir a impunidade e realização de
novos crime, vez que a atual legislação permite esse tipo de aberração.
Convicto de que a peça legislativa em comento representa indispensável
aperfeiçoamento do arcabouço legislativo penal, conclamo os nobres Pares a apoiarem a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 07 de julho de 2020.

SARGENTO FAHUR
DEPUTADO FEDERAL
PSD-PR
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PROJETO DE LEI N.º 3.685, DE 2020
(Da Sra. Paula Belmonte)
Altera os arts. 171 e 299, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para agravar as penas dos crimes
de estelionato e falsidade ideológica praticados durante período de estado de calamidade pública e para fins
de recebimento de qualquer benefício ou auxílio custeado com recursos públicos, na forma que especifica.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2273/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo:
“Art. 171 .....................................................................................
.....................................................................................................
§ Aplica-se a pena em dobro se o agente praticar o crime durante o período de estado
de calamidade pública e para fins de recebimento de qualquer benefício ou auxílio
custeado com recursos públicos.” (NR)
Art. 2º O art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo:
“Art. 299 .....................................................................................
.....................................................................................................
§ Aplica-se a pena em dobro se o agente praticar o crime durante o período de estado
de calamidade pública e para fins de recebimento de qualquer benefício ou auxílio
custeado com recursos públicos.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Pandemia do Coronavírus (COVID-19) tem se tornado preocupação mundial em razão da facilidade
com que a doença se dissemina, e a letalidade que pode causar em curto espaço de tempo dentro das
proporções de propagação. Segundo o Ministério da Saúde, o “Coronavírus é uma família de vírus que causam
infecções respiratórias” e já causou milhares de mortes em todo o Brasil.
É inegável que a Pandemia do Coronavírus tem e terá efeitos devastadores no mundo, principalmente
a partir do viés dos sistemas de saúde e da vida da população, tendo em vista que a medida preventiva mais
adotada tem sido o isolamento social.
Dentre uma das principais medidas adotadas foi o isolamento social, que acarretou a suspensão de
diversas atividades empresarias, econômicas e laborais, o que tem gerado um crescente aumento do
desemprego, fechamento de empresas, encerramento de atividades comerciais e que vem afetando todos os
tipos de mercado de trabalho, tanto formal quanto informal.
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Neste sentido, em resposta aos efeitos devastadores que a pandemia tem causado na vida dos
Brasileiros, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário vêm adotando, de forma independente, mas
harmônica, suas competências institucionais a partir de medidas com vistas a mitigar essas consequências,
tendo sido trazido ao ordenamento jurídico pátrio normas legais com vistas a auxiliar as pessoas mais
necessitadas neste momento tão delicado que a humanidade está atravessando, que milhares de pessoas
estão vindo a óbito em decorrência da doença coronavírus, mas que milhares outras também estão sendo
acometidas de diversas outras doenças em decorrência do colapso social e econômico que muitos sofreram
em decorrência das medidas que o próprio Estado teve de dotar como forma de frear a disseminação desse
vírus.
Assim, diversos auxílios financeiros e sociais têm sido oferecidos pelo Estado àqueles que de fato
estão necessitando, sendo o mais notório aquele instituído pela Medida Provisória 936/2020 1, de 1º de abril
de 2020, que “Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas
trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras
providências”.
Contudo, recentemente o próprio Tribunal de Contas da União2 já noticiou que milhares de pessoas
receberam indevidamente o auxílio emergencial, o que denota um total descompromisso por parte de muitos
cidadãos que, mesmo sem estar enquadrados nos requisitos legais, habilitaram-se indevidamente para
receber estes recursos, que já são limitados, e que deveriam atender exclusivamente os necessitados.
É cediço que aqueles que se habilitaram indevidamente e receberam esses recursos, poderão
responder criminalmente pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica, ambos previstos no Código Penal
Brasileiro, nos artigos 171 e 299, sem prejuízo, ainda, da obrigatoriedade de devolução dos recursos recebidos
de forma indevida.
Porém, o legislador pátrio deve dar um tratamento sancionatório diferenciado a essas pessoas, que
se utilizam deste momento já conturbado e delicado que tanto a sociedade quanto o Estado estão
atravessando, além de se contar com hercúleo esforço técnico, administrativo, financeiro e legislativo que
toda a máquina tem se esforçado para fazer chegar na ponta essas parcelas, parcelas estas TÃO IMPORTANTES
para a sobrevivência de pessoas que estão realmente precisando, o que torna esta conduta mais vil, cruel e
desumana.
É inacreditável que ainda tenhamos pessoas que não se preocupam e se sensibilizam com a situação
que muitos do nosso povo estão atravessando, passando necessidades financeiras, fome, doenças,
desemprego, dentre tantos outros problemas ocasionados repentinamente pela crise do COVID-193.
Diante do exposto, restabelecendo-se uma verdadeira justiça de se punir aquele que venha a s
aproveitar deste momento pandêmico e delicado que o Brasil está atravessando, nada mais justo que a sua
pena seja na medida da maldade que o ato criminoso seja praticado, como forma de inibir aquele que cogite
praticar e punir com a severidade necessária aquele que tenha praticado.
Convictos do acerto da medida ora proposta, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação integral deste Projeto de Lei.

1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.html
https://oglobo.globo.com/economia/tcu-aponta-indicios-de-pagamento-de-auxilio-emergencial-indevido-mais-de-230-milempresarios-24519244
3 https://fdr.com.br/2020/05/21/auxilio-emergencial-descoberta-fraude-com-milhares-de-recebimentos-indevidos/
2
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PROJETO DE LEI N.º 3.696, DE 2020
(Do Sr. Léo Moraes)
Altera o § 2º do caput do art. 1.584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e acrescenta o art.
699-A à Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer causa impeditiva
para a concessão da guarda compartilhada, bem como impor ao juiz o dever de indagar previamente o
Ministério Público e as partes sobre situações de violência doméstica ou familiar envolvendo os pais ou
genitores ou qualquer deles e um filho ou fatos outros que indiquem o risco considerável de sua ocorrência.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-29/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

(Do Sr. LÉO MORAES)

Altera o § 2º do caput do art. 1.584 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), e acrescenta o art. 699-A à Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código
de Processo Civil), para estabelecer causa
impeditiva para a concessão da guarda
compartilhada, bem como impor ao juiz o
dever de indagar previamente o Ministério
Público e as partes sobre situações de
violência doméstica ou familiar envolvendo os
pais ou genitores ou qualquer deles e um filho
ou fatos outros que indiquem o risco
considerável de sua ocorrência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1.584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1.584. ............................................
...............................................................
§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à
guarda do filho e se encontrando ambos os genitores aptos a
exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada,
salvo se um deles declarar ao magistrado que não deseja a
guarda do menor ou em caso de violência doméstica ou familiar
praticada por qualquer dos pais ou genitores contra o outro ou
um filho ou risco considerável de sua ocorrência.
§ 2º-A Para os fins do disposto no § 2º do caput deste artigo,
considera-se violência doméstica ou familiar qualquer ato que o
agente, na condição de autor, coautor ou partícipe, tenha
dolosamente praticado e que importe grave ofensa à vida, à
integridade física ou psicológica, à liberdade, à dignidade sexual,
à saúde corporal ou à honra do ofendido.
.....................................................” (NR)

PL n.3696/2020
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Art. 2º A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 699-A:
“Art. 699-A. Nas ações de guarda, antes de iniciada a audiência
de mediação e conciliação de que trata o art. 695 deste Código,
o juiz indagará as partes e o Ministério Público sobre situações
de violência doméstica ou familiar envolvendo os pais ou
genitores ou qualquer deles e um filho ou fatos outros que
indiquem risco considerável de sua ocorrência, fixando o prazo
de cinco dias para a apresentação da prova ou de indícios
pertinentes.”
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A guarda compartilhada de filhos, conforme o disposto no art.
1.584 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), cabe ser
decretada pelo juiz como regra geral, não sendo aplicável apenas quando
eventuais peculiaridades do caso concreto forem capazes de inviabilizar a sua
implementação, haja vista que, às partes, é concedida a possibilidade de
demonstrar a existência de impedimento insuperável ao seu exercício.
Trata-se de inovação advinda das Leis números 11.698, de 13
de julho de 2008, e 13.058, de 22 de dezembro de 2014, e que decorreu de
posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual já
havia firmado, em diversos acórdãos, entendimento em favor da adoção da
guarda compartilhada, que seria a modalidade mais consentânea ao princípio do
melhor interesse da criança ou adolescente.
Em muitos casos, é, todavia, impossível ao juiz determinar a
guarda compartilhada, tornando-se este modelo inviável.
É o que se verifica quando há a ausência de interesse na guarda
compartilhada por um dos pais ou genitores (consoante previsão expressa
existente no âmbito do § 2º do caput do art. 1.584 do Código Civil). Ora, se um
dos genitores declara ao juiz que não deseja a guarda compartilhada do filho ao

*CD201209899900*
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Documento eletrônico assinado por Léo Moraes (PODE/RO), através do ponto SDR_56048,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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mesmo tempo em que comprova não ter disponibilidade ou condições de cuidar
dele, cabe ao juiz decidir que a guarda do filho será exercida, com exclusividade,
pelo outro genitor que possui maiores condições, sobrando ao excluído da
guarda apenas o direito de visita.
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As outras hipóteses de inviabilidade da concessão da guarda
compartilhada são todas as demais que resultam da apreciação de cada caso
concreto.

à dignidade sexual, à saúde corporal ou à honra de filho ou qualquer dos pais ou
genitores ou ainda risco considerável de sua ocorrência, casos estes em que a
guarda da criança ou adolescente deve ser entregue àquele que não seja o autor
ou responsável pelo fato ou aquele ao qual se impute o risco de praticá-lo.
Nesse sentido, se, num caso concreto, restar demonstrada a
ocorrência de violência doméstica ou familiar envolvendo os pais ou genitores
ou qualquer deles e um filho ou mesmo fatos outros que indiquem risco
considerável de que venha a ocorrer, caberá ao juiz deferir, de imediato, a
guarda unilateral ao genitor não autor ou responsável pela violência ou ao qual
não se impute o risco aludido.
Em linha com esse raciocínio e no intuito de aprimorar o
ordenamento civil positivado, ora propomos o presente projeto de lei, o qual se
destina a enunciar expressamente que não será aplicada a guarda
compartilhada em caso de violência doméstica ou familiar praticada por qualquer
dos pais ou genitores contra o outro ou um filho ou de risco considerável de sua
ocorrência.
Busca-se também, por seu intermédio, prever expressamente
que o juiz e o membro do Ministério Público tomarão conhecimento de situações
de violência doméstica e familiar envolvendo as partes integrantes do processo
de guarda ou qualquer delas e um filho.

*CD201209899900*

indícios de grave ofensa à vida, à integridade física ou psicológica, à liberdade,

Documento eletrônico assinado por Léo Moraes (PODE/RO), através do ponto SDR_56048,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Dentre essas, incluem-se as situações em que há prova ou

Certo de que a importância deste projeto de lei e os benefícios
que dele poderão advir para o aperfeiçoamento da disciplina acerca da guarda
de filhos e do rito das ações de guarda serão percebidos pelos meus ilustres
Pares, esperamos contar com o apoio necessário para a sua aprovação.

de

Deputado LÉO MORAES

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 3.697, DE 2020
(Do Sr. Daniel Coelho)
Revoga a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983, que define os crimes contra a segurança nacional, a ordem
política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3054/2000.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica revogada a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983, que define os crimes contra a
segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Lei que ora se pretende revogar foi editada em 1983, período ainda sob as regras do regime militar.
Época em que a ordem de convivência e expressão era limitada às decisões do Governo então vigente, tempos
em que os anseios pelo voto direto e a retomada da democracia ainda eram uma conquista em construção.
Com os movimentos a favor das Diretas Já, passando pelo amadurecimento das regras eleitorais e a
Constituição Cidadã de 1988, muita coisa mudou e as formas de expressão tomaram rumos ainda mais
abrangentes e significativos, sobretudo com a expansão da internet, chegando às redes sociais e à realidade
cibernética que hoje vivemos.
Desta forma, faz-se necessária a sua revogação. Em tempos de LIBERDADE e DEMOCRACIA esta lei não
pode mais ser usada como um fator de repressão política por qualquer campo ideológico.
08 JUL. 2020
Deputado Daniel Coelho
CIDADANIA/PE
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PROJETO DE LEI N.º 3.698, DE 2020
(Do Sr. Coronel Tadeu)
"Acrescenta o artigo 54-A na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispondo sobre cancelamentos de
serviços."
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3118/2015.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta o artigo 54-A na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispondo sobre
cancelamentos de serviços.
Art. 2º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar com o artigo 54 - A, com a seguinte
redação:
“Art. 54- A. As empresas que ofereçam a possibilidade de contratação de serviços e produtos via
internet ou telefone, ficam obrigadas a disponibilizarem ao consumidor, nas suas plataformas
digitais, a possibilidade de cancelamento unilateral e imediato do contrato, independente de
multas contratuais.
§ 1 º O serviço de cancelamento deverá ser oferecido por meio de aplicativos ou nas páginas da
internet das empresas contratadas.
§ 2 º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará multa de até 50% do valor
contratado, que será destinada ao consumidor.” (NR)
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Quando o consumidor anuncia que pretende cancelar o serviço contratado, as empresas tendem a criar
mecanismos para prendê-lo. Um dos mais conhecidos é a prática de transferir ligações intermináveis. Somado
a isto, são vários questionamentos do motivo da desistência. Por fim, utilizam as empresas da estratégia é
oferecer um serviço melhor do que o anterior ou preços promocionais, acabando por vencer os consumidores
muitas vezes pelo cansaço.
Com o avanço tecnológico a contratação de serviços de forma não presencial cresceu de forma
considerada. Hoje em dia é muito comum contratar serviços via páginas de internet ou aplicativo. Tal medida é
de extrema utilidade, tendo em vista o dinamismo das relações sociais cotidianas.
Contudo, raras são as empresas que oferecem a mesma facilidade na hora de cancelar o serviço
remotamente contratado. O que causa uma desigualdade de tratamento, pois, se é tão simples a contratação
via remota, igualmente deveria ser o tratamento dado à opção pelo cancelamento de tais serviços.
Para tentar corrigir este equívoco cometido pelas empresas, e buscar melhorar a relação de consumo,
se faz necessário a atuação do poder público visando igualar essa relação injusta e desgastante.
Portanto, este projeto de lei é de muita relevância, pois economizaria tempo dos cidadãos que não
precisarão passar por provas de resistência para se ver livres de um serviço que não lhes é mais útil.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a APROVAÇÃO do presente projeto de
lei.
Sala das Sessões, em 08 de julho de 2020.
CORONEL TADEU
Deputado Federal
PSL-SP
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PROJETO DE LEI N.º 3.700, DE 2020
(Do Sr. Nelson Barbudo)
Altera a Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1218/2007.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
Art. 2º O art. 17 da Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.17. ......................................................................................
Constituição;

I - as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, a que se refere o artigo 231 da

.....................................................................................................
§1º Após a conclusão definitiva do procedimento administrativo para a demarcação das terras
indígenas tradicionalmente ocupadas, por meio de decreto Presidencial homologatório, ocorrerá a declaração
de nulidade e a extinção dos atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se
refere o art. 231 da Constituição.
§2º Enquanto não ocorrer a conclusão do procedimento administrativo nos moldes do §1º, o
direito de propriedade existente sobre as áreas reivindicadas será exercido por aqueles que detiverem os
respectivos títulos e a posse será mantida a seu detentor prévio, nos moldes da legislação civil.
§3º Ao término do procedimento administrativo, caso tenha sido a área reconhecida como de
ocupação tradicional, via decreto Presidencial, o Estado irá garantir a desocupação por terceiros e o exercício
da posse pela comunidade indígena.
§4º Aplica-se o art. 161 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, àqueles que
buscarem a inversão forçada da posse.
§5º Ficam vedadas quaisquer restrições ao exercício dos direitos atinentes à posse ou à
propriedade enquanto não concluído o procedimento administrativo nos moldes do §1º.
§6º Somente após a conclusão do procedimento administrativo nos moldes do §1º, as terras
indígenas tradicionalmente ocupadas serão inseridas como tais nos cadastros dos órgãos do Executivo.
Art. 3º Esta lei entra em vigor à data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
As alterações constantes deste projeto de Lei objetivam garantir segurança jurídica, cidadania e paz
tanto ao indígena quanto ao homem do campo.
Não é novidade que os procedimentos que objetivam a demarcação de terras indígenas demoram
demasiadamente para chegar a uma conclusão final.
Apesar de existirem diversos motivos para essa delonga em alcançar uma solução definitiva à
problemática, tem-se se destacado a má fé daqueles que insistem em desvirtuar nossa Carta Magna.
Por diversos meios, inclusive, descaradas fraudes, busca-se desrespeitar o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, que, ao interpretar a Constituição, sedimentou o chamado “marco temporal” e
consolidou a vedação à ampliação das terras indígenas.
Porém, a vedação à ampliação de áreas indígenas tem sido burlada por sórdidas estratégias e o
“marco temporal” tem sido contrariado pelos próprios agentes públicos. Para se ter uma ideia, em sua própria
página na internet, divulgou o Ministério Público Federal um posicionamento institucional que, a nosso ver, fere
frontalmente o ordenamento jurídico, demonstrando um desrespeito à Suprema Corte e ao sistema de freios e
contrapesos na divisão de Poderes como um todo:
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Reafirmando o posicionamento contrário à tese do marco temporal como paradigma
para a demarcação de terras indígenas, a Câmara de Populações Indígenas e
Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal (6CCR/MPF) editou três
enunciados para nortear a atuação dos procuradores da República em todo o país na
temática. O entendimento reforçado pela 6CCR rebate o Parecer 001/2017 da
Advocacia-Geral da União (AGU), que só considera terras indígenas aquelas que estavam
efetivamente ocupadas por índios em 1988 – quando a nova Constituição foi aprovada.
Os enunciados são diretrizes elaboradas pela Câmara para direcionar os membros do
MPF que atuam diretamente na defesa dos direitos de indígenas.1
Baseado em razões como essa, destoadas do entendimento jurídico dominante, procedimentos são
iniciados para que, após anos e anos de disputa, sejam revistos pelo Judiciário, tendo em vista flagrante
desrespeito ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Tais condutas não são salutares aos proprietários, que passam décadas em disputas judiciais, com
todos os prejuízos financeiros e psicológicos que as mesmas acarretam. Também, não são salutares aos
indígenas, que além dos prejuízos ocasionados pela disputa, terão a frustração de terem sido enganados por
aqueles que lhes disseram teriam o direito de tomar para si uma área na qual não era exercida posse tradicional
quando entrava em vigor a Constituição. Perde, ainda, o Estado brasileiro, com todo o custo de imagem, social
e financeiro trazido por essa disputa fabricada, sustentada por discursos não condizentes com a realidade.
Para piorar a situação, durante todo o tempo em que uma área se encontra em estudo, sem que
seja efetivamente reconhecida como de ocupação tradicional, os produtores rurais tem sofrido restrições de
uso, estando impedidos, por exemplo, de obterem financiamentos bancários.
Essa sistemática faz com que uma área seja considerada como indígena desde sua reivindicação,
anulando, na prática, um título de propriedade legítimo sem que sequer tenha sido concluindo o procedimento
administrativo para tal. Tal absurdo inverte toda a lógica do ordenamento jurídico de países democráticos, que
somente aceitam a desconstituição de direitos, de títulos legítimos, após o devido procedimento para tal.
Assim, enquanto não concluído o procedimento administrativo, deve prevalecer a presunção de
validade do título de propriedade, bem como o legítimo exercício da posse. Um Estado de Direito não deve
permitir que uma mera reivindicação leve à supressão de seus fundamentos primordiais.
Por todo o exposto, no atual Governo, a Funai expediu a Instrução Normativa de número 09, de 16
de abril de 2020, frisando que as restrições de uso somente se iniciam após a homologação.
Porém, em várias regiões do País, há dificuldades para implementação da normativa, como no caso
do Estado do Mato Grosso, onde em uma decisão monocrática liminar, um juiz de primeira instância, sozinho,
afastou a normativa advinda do Governo Federal.
Dessa forma, a colocação da matéria em Lei, além de moralmente justa, trará mais segurança
jurídica aos cidadãos brasileiros, pelo que convocamos os pares à sua aprovação.
Sala das Sessões, em 08 de julho de 2020.

1

MPF reafirma posicionamento contra marco temporal para demarcação de terras indígenas. MPF, 24/09/2018, disponível em
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-reafirma-posicionamento-contra-marco-temporal-para-demarcacao-de-terrasindigenas, acesso em 19/12/2018.
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PROJETO DE LEI N.º 3.701, DE 2020
(Dos Srs. Paulo Ganime e Adriana Ventura)
Altera a Lei nº 13.267, de 6 de abril de 2016, que "Disciplina a criação e a organização das associações
denominadas empresas juniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior", para incluir a
educação profissional técnica de ensino médio nas suas disposições
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6290/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A ementa da Lei nº 13.267, de 6 de abril de 2016, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas
juniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior e de educação
profissional técnica de ensino médio” (NR)
Art. 2º O Art. 1º da Lei nº 13.267, de 6 de abril de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Esta Lei disciplina a criação e a organização das associações denominadas
empresas juniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior e de
educação profissional técnica de ensino médio.”
Art. 3º O caput e o § 2º do Art. 2º da Lei nº 13.267, de 6 de abril de 2016, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º Considera-se empresa júnior a entidade organizada nos termos desta Lei,
sob a forma de associação civil gerida por estudantes matriculados em cursos de
graduação de instituições de ensino superior, bem como em cursos de educação
profissional técnica de ensino médio, de instituições devidamente credenciadas pelos
sistemas de ensino, com o propósito de realizar projetos e serviços que contribuam
para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados, capacitando-os
para o mercado de trabalho.” (NR)
..........................................................................................
§ 2º A empresa júnior vincular-se-á à instituição de ensino superior e desenvolverá
atividades relacionadas ao campo de abrangência de pelo menos um curso de
graduação ou curso de educação profissional técnica de ensino médio indicado no
estatuto da empresa júnior, nos termos do estatuto ou do regimento interno da
instituição de ensino superior, vedada qualquer forma de ligação partidária. (NR)
Art. 4º O art. 3º da Lei nº 13.267, de 6 de abril de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Poderão integrar a empresa júnior estudantes regularmente matriculados
na instituição de ensino superior e no curso de graduação ou no curso de educação
profissional técnica de ensino médio a que a entidade seja vinculada, desde que
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manifestem interesse, observados os procedimentos estabelecidos no estatuto.”
Art. 5º O § 2º do Art. 3º da Lei nº 13.267, de 6 de abril de 2016, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º ...............................................................................
..........................................................................................
§ 2º Os estudantes matriculados em curso de graduação e associados à respectiva
empresa júnior podem exercer trabalho voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, de 18
de fevereiro de 1998.” (NR)
Art. 6º O do Art. 4º, inciso I, da Lei nº 13.267, de 6 de abril de 2016, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 4º ......................................................................
I - relacionem-se aos conteúdos programáticos do curso de graduação ou do
curso de educação profissional técnica de ensino médio a que se vinculem;”
(NR)
Art. 7º O art. 7º da Lei nº 13.267, de 6 de abril de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º ................................................................................
I - propagar qualquer forma de ideologia ou ser canal para divulgação de
pensamento político-partidário.
§ 1º A renda obtida com os projetos e serviços prestados pela empresa júnior
deverá ser revertida preferencialmente para o incremento das atividades-fim da
empresa.
§ 2º É permitida a contratação de empresa júnior por partidos políticos para a
prestação de serviços de consultoria e de publicidade.
§ 3º É permitido o pagamento de ajuda de custo ou similar aos membros
associados da empresa júnior nos termos de seu estatuto.” (NR)
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Em que pesem os oito artigos da proposição que ora apresentamos, tudo gira em torno do
escopo de inserir os cursos de educação profissional técnica de ensino médio na previsão de criação das
associações denominadas empresas juniores, previstas na Lei nº 13.267, de 6 de abril de 2016.
O ensino profissionalizante no Brasil passou por diversos aperfeiçoamentos1, desde o Decreto
7.566 de 23 de setembro de 1909, que criou as primeiras “Escolas de Aprendizes e Artífices”, até a Lei
13.415/2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/1996) incluindo o itinerário formativo “Formação
técnica e Profissional” no Ensino Médio.
A educação profissionalizante tem se mostrado como uma alternativa de formação às
empresas que, normalmente, qualificam seus profissionais via Sistema “S” por meio de cursos gratuitos ou a
preços acessíveis. No âmbito Federal, há mais de cem anos a rede de Educação Profissional e Tecnológica tem
uma longa tradição de formação profissionalizante. Esta formação tem atraído cada vez mais jovens na faixa
1

http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept/cursos-da-educacao-profissional-tecnica-de-nivel-medio
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dos 15 a 19 anos que buscam, além da qualificação profissional, acesso facilitado às empresas.
A educação profissional técnica de ensino médio tem contribuído para formação de um
profissional alinhado às necessidades do mercado, um profissional cada vez mais hábil em enfrentar desafios,
resolver problemas e apresentar soluções, atendendo às necessidades de um parque industrial que expande
em volume e complexidade, em uso de tecnologias sofisticadas e que precisam de profissionais cada vez mais
qualificados2.
A Lei nº 13.267/2016, que regulamenta a criação e a organização de empresas juniores na
esfera do ensino superior, teve origem no PLS 437/2012, posteriormente, PLP 8.084/2014, cujo parecer da
relatora na Comissão da Educação destacava corretamente o mérito educacional das empresas juniores pelas
possibilidades de “ensino-aprendizagem práticas que proporcionam aos alunos, professores e técnicos
participantes”, a abertura de “novos horizontes acadêmicos e laborais [...] aos envolvidos nos projetos”.
Não obstante, o longo caminho percorrido pelo PLS e PLP, passaram despercebidas nas
diversas comissões, tanto no Senado quanto na Câmara, as vantagens advindas da possibilidade de extensão
da referida regulamentação às empresas juniores no âmbito da Educação Profissional, justamente o fito da
presente matéria.
Além disso, incluímos a possibilidade de pagamento de pro labore pelo desenvolvimento das
tarefas relacionadas às atividades das empresas juniores. Parece-nos razoável que haja a remuneração por
serviços prestados, sendo, todavia, apenas uma faculdade, não uma imposição. Além disso, tal possibilidade
permitirá, um incentivo adicional à participação dos alunos e a correção da lacuna que a falta de remuneração
provoca que é a inviabilização da participação de alunos carentes no projeto da empresa júnior.
Também incluímos no texto algumas das sugestões apontadas pela “Carta aberta dos gestores
e apoiadores de empreendedorismo da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica aos
congressistas, sobre a expansão das atividades de Empresas Juniores ao Ensino Profissionalizante” disponível
em
,http://portal1.iff.edu.br/reitoria/noticias/gestores-de-empreendedorismo-da-rede-federal-articulamalteracao-da-lei-de-empresas-juniores>.
Dessa forma, conclamo os Nobres Pares para a APROVAÇÃO do presente Projeto de Lei, que
propõe preencher as lacunas previamente apontadas e permitir que a educação profissional técnica de ensino
médio crie e organize empresas juniores para fomentar o empreendedorismo, o cooperativismo e o
desenvolvimento científico alinhando-se ainda com a Lei 11.892/2008.
Sala das Sessões, em 08 de julho de 2020.

Deputado PAULO GANIME

Deputada ADRIANA VENTURA

2

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/ensino-profissionalizante.htm
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PROJETO DE LEI N.º 3.702, DE 2020
(Do Sr. Capitão Alberto Neto)
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre o
controle das despesas decorrentes contratos que especifica.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3137/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 113 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 1º- A e 1º-B:
“Art. 113........................................................................................
......................................................................................................
§ 1º-A O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos
formalizados com fundamento no inciso IV do art. 24 será feito em até trinta dias contados a
partir do término da vigência da contratação.
§ 1º-B O prazo de que trata o § 1º-A poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde
que por motivo justificado.
............................................................................................” (NR)
Art. 2º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
4º- J e de seu parágrafo único:
“Art. 4º-J O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos
formalizados nos termos desta Lei será feito pelos Tribunais de Contas e pelos órgãos
integrantes do sistema de controle interno, em até trinta dias contados a partir do término da
vigência da contratação.
Parágrafo único. O prazo de que trata o § 4º-J poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, desde que por motivo justificado.
............................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. (Art. 70)
Ademais, nossa Lei Maior, em homenagem aos princípios republicanos, prevê como princípio
sensível, que se descumprido pode levar à intervenção federal, a prestação de contas da administração pública,
direta e indireta (Art. 34, inciso VII, d).
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Nessa linha, já é possível vislumbrar a importância dada pelo Constituinte de 88 ao tema da
prestação de contas.
E essa preocupação merece atenção especial diante de situações em que, em face de flagrante
excepcionalidade, o Estado vivencie calamidades públicas e emergências, a exemplo do que tem ocorrido em
2020, com a pandemia decorrente do Covid-19.
Sabe-se que situações calamitosas e emergenciais podem ocasionar prejuízo ou comprometer
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. E, em face disso,
a ação primária do Estado deve ser no sentido de enfrentar a situação de modo a manter a incolumidade das
pessoas.
Entretanto, esse enfrentamento não pode ocorrer à revelia dos demais princípios que regem
a Administração Pública, especialmente o dever de prestar contas, tempestivamente.
Dizemos isso porque, nessas situações excepcionais, normalmente, o poder público realizará
as suas contratações de forma direta (sem licitação), ou até mesmo por meio de licitações com procedimentos
mais simplificados.
Tudo isso, sem o devido controle, pode colocar em risco o patrimônio público e favorecer a
prática de atos violadores dos princípios da administração pública.
Nesse sentido, este Projeto de Lei, em homenagem a esse princípio constitucional da
prestação de contas, altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para estabelecer que o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos formalizados
com fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993 (contratação emergencial), bem como os
decorrentes da necessidade de enfrentamento da pandemia do Covid-19 (Lei nº 13.979, de 2020), deve ser feito
em até trinta dias contados a partir do término da vigência da contratação. Admitindo-se a prorrogação desse
prazo, uma vez, por igual período, desde que por motivo justificado.
Busca-se, com isso, resguardar a eficiência no uso dos recursos públicos, por meio de um
controle mais tempestivo das despesas públicas.
Convictos do acerto desta medida, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
integral deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 08 de julho de 2020.

Deputado CAPITÃO ALBERTO NETO

1178 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

PROJETO DE LEI N.º 3.705, DE 2020
(Do Sr. Eduardo Costa)
Possibilita a remição de pena pela doação voluntária de órgãos, partes do corpo humano, tecidos, sangue ou
medula óssea.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1321/2003.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para
possibilitar a remição de pena pela doação voluntária de órgãos, partes do corpo humano, tecidos, sangue ou
medula óssea.
Art. 2º O art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir parte do tempo de execução da pena:
I – por trabalho;
II – por estudo; e
III – por doação voluntária de órgãos, partes do corpo humano, tecidos, sangue ou
medula óssea.
§ 1º...............................................................................................
......................................................................................................
III – 5 (cinco) dias de pena a cada doação de sangue;
IV – 20 (vinte) dias de pena a cada doação de medula óssea;
V – de 1/5 (um quinto) até 1/2 (metade) da pena por doação de órgão, parte do corpo
humano ou tecidos para fins terapêuticos.
............................................................................................” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo do presente projeto de lei é permitir a remição da pena do apenado que,
voluntariamente, optar por doar órgãos, partes do corpo humano, tecidos, sangue ou medula óssea.
Trata-se de medida que trará benefícios para os apenados – que terão suas penas reduzidas –
, mas, principalmente, para a sociedade, sobretudo para aqueles que precisam de um transplante para que
possam ter uma vida digna e que aguardam ansiosamente na fila por um órgão.
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Ademais, não são raras as notícias de bancos de sangue com estoques reduzidos ou
insuficientes, o que também poderá ser remediado pela medida que ora se propõe.
Ressalte-se, por fim, que a medida proposta, obviamente, é de caráter voluntário do apenado,
de forma que ninguém será obrigado a doar sangue ou algum órgão se não for de seu interesse.
Por esses motivos, solicitamos o apoio dos ilustres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 08 de julho de 2020.

Deputado EDUARDO COSTA
PTB/PA
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PROJETO DE LEI N.º 3.706, DE 2020
(Do Sr. Benes Leocádio)
Determina às autoridades a obrigatoriedade de envidar todos os esforços possíveis para a localização de
familiares de pessoas falecidas.
DESPACHO:
À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD) - ART. 24, II
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PROJETO DE LEI Nº
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, DE 2020

( Do Sr. Benes Leocádio)

PL n.3706/2020
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Apresentação: 08/07/2020 15:11 - Mesa
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Art. 1º Esta lei altera a lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973
– que “Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências”, para
determinar às autoridades a obrigatoriedade de envidar todos os esforços
possíveis para a localização de familiares de pessoas falecidas.
Art. 2º Inclua-se o seguinte Art. 81-A à Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973:
“Art. 81-A. É dever do Poder Público, mediante regulamentação
do Ministério da Justiça, envidar todos os esforços para localização de
eventuais familiares do finado, sob pena de indenização por perdas morais”.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Todos têm o direito a um sepultamento digno e para que isso
ocorra é importante que os familiares possam ser comunicados do falecimento
de um ente para conhecimento e ações que julgar adequadas. No Brasil, não
há o protocolo para localização de familiares do finado o que vem muitas vezes
impossibilitando seus familiares de prestarem as últimas homenagens ou a
realização de cerimônias litúrgicas. Os órgãos do estado têm total condição de

*CD204689178600*

O Congresso Nacional decreta:

Documento eletrônico assinado por Benes Leocádio (REPUBLIC/RN), através do ponto SDR_56120,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Determina
às
autoridades
a
obrigatoriedade de envidar todos os esforços
possíveis para a localização de familiares de
pessoas falecidas.

2

localizar eventuais parentes, mas temos que estabelecer uma norma legal
para que esse procedimento seja realizado ordinariamente.
Ante ao exposto, solicito a meus pares a aprovação da
presente proposta.
de junho 2020.

Deputado BENES LEOCÁDIO (Republicanos/RN)

*CD204689178600*

Brasília,

PL n.3706/2020

Dezembro de 2020
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Documento eletrônico assinado por Benes Leocádio (REPUBLIC/RN), através do ponto SDR_56120,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.
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PROJETO DE LEI N.º 3.713, DE 2020
(Do Sr. Orlando Silva)
Acrescenta inciso parágrafo 2o ao artigo 11 da Lei 7.713/88, para autorizar a todas as carreiras da enfermagem,
a deduzir da receita decorrente do exercício profissional, as despesas com à aquisição de equipamentos de
proteção individual-EPI´s, bem como a aquisição de equipamentos ligados à atividade da enfermagem, e dá
outras providências.
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)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art 1º Fica acrescido ao artigo 11 da Lei 7.713/88, o parágrafo 2º, com a seguinte redação:
Parágrafo 2º É garantida a todas as carreiras da enfermagem, a faculdade de deduzir da receita decorrente do
exercício profissional, as despesas com a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI´s, bem como
as despesas com a compra de equipamentos ligados à atividade da enfermagem.
Art 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
A enfermagem está sempre na linha de frente no combate ás doenças, epidemias e
agora, na pandemia do COVID-19, o sacrifício pessoal e de suas famílias, nem sempre receberam o justo e
merecido reconhecimento da sociedade e do Estado brasileiro, premida por jornadas de trabalho extenuantes,
plantões que lhe roubam o convívio familiar, baixos salários e risco real de contrair enfermidades, configuram
o retrato resumido da valorosa enfermagem brasileira.
Não raro, tem que adquirir às custas dos seus parcos vencimentos, equipamentos de
proteção individual – EPI´s, muitas vezes, negligenciados o seu fornecimento, pelos empregadores públicos e
privados, outras vezes, equipamentos essenciais ao exercício do seu meritório mister.
Este projeto de lei, tem o mérito de fazer justiça a uma categoria que sem a qual não
haveria Sistema Único de Saúde-SUS, este pacto civilizatório engendrado pela sociedade brasileira ao longo da
luta do movimento sanitarista e consagrado na Carta de 88, que ganhou do saudoso deputado Ulysses
Guímarães o justo epíteto de Constituição Cidadã.
Operários valorosos da saúde, a enfermagem merece também do ponto de vista
tributário, tratamento mais equânime com outras categorias também importantes, é preciso desonera-la ainda
que seja em nível mínimo a carga tributária. Este projeto de lei, não pretende que a dedução de imposto a
pagar, seja transitório, até que vencida a COVID-19, ao contrário, pretende-se que seja permanente, porquanto
outras patologias assolam muitos brasileiros e que demandam os insubstituíveis serviços que prestam a
enfermagem.
Destarte, peço aos meus pares que aprovem este importante projeto de lei, para que
se faça justiça à enfermagem, ainda mais agora no duro enfrentamento da pandemia de Covid-19.
Sala das Sessões, 08 de julho de 2020.

Orlando Silva
Deputado Federal - PCdoB
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PROJETO DE LEI N.º 3.714, DE 2020
(Do Sr. Hildo Rocha)
Modifica o art. 147 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, dispondo sobre a higienização dos eleitores durante
o processo de votação na respectiva seção eleitoral.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São introduzidos os §§ 6º e 7º no art. 147 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 com
a seguinte redação:
“Art. 147...............................................................................
§ 6º O eleitor passará por higienização do calçado antes de entrar na sala de votação
§ 7º Durante a votação, o eleitor passará por higienização das suas mãos na seção
eleitoral em que estiver inscrito, conforme as seguintes etapas:
I - imediatamente antes de iniciar o registro junto à mesa receptora;
II - após a conclusão do ato descrito no inciso anterior e antes de entrar na cabine de
votação;
III - antes de deixar a sala da seção eleitoral” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A atual pandemia da COVID-19 é altamente contagiosa e mortal, e temos que enfrentá-la
recorrendo a meios práticos e eficazes. O Congresso Nacional, com sua pauta altamente positiva, tem
respondido ao desafio legislativo que a pandemia nos coloca, com rapidez e eficiência. Apenas a título de
exemplo e a esse propósito, podem ser citadas a Lei nº 13.982, de 2020, que trata do auxílio emergencial
durante da atual pandemia, ou a Emenda Constitucional nº 107, de 02 de julho de 2020, que adiou os dias de
votação nas eleições municipais do corrente ano.
Vale notar que as tragédias e as dificuldades não devem ser vividas apenas na dor e na
ansiedade que provocam, mas se deve, ao tentar superá-las, aprender com elas, retirando delas ensinamentos
que nos sirvam mesmo em outras situações.
Esse Projeto se insere na mesma pauta positiva e emergencial aqui referida e trata de uma
medida prática inafastável, não só durante a existência da COVID-19, mas também no caso de todas as eleições
posteriores. Afinal, a higienização das mãos ou do calçado é medida protetiva e eficaz contra um enorme
número de doenças contagiosas. Demais, com o envelhecimento da população, aumenta significativamente o
número de pessoas mais vulneráveis ao contágio e com mais possibilidade de complicação dos estados
mórbidos a que estão sujeitas. Impõe-se, pois, tratar de um modo rigorosamente sanitário o processo de
votação.
Haja vista o que acabo de expor, peço o apoio das Senhoras Deputadas e dos Senhores
Deputados ao presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 08
de julho de 2020.
Deputado HILDO ROCHA
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PROJETO DE LEI N.º 3.715, DE 2020
(Do Sr. Padre João)
Cria o Programa Barraginhas e outras ecotécnicas para recuperação e perenização hídrica, na Política Nacional
de Recursos Hídricos.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
MINAS E ENERGIA;
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei cria o Programa Barraginhas e outras ecotécnicas para recuperação e
perenização hídrica e altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e promove o Direito Humano à água e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Art. 2º É instituído o Programa Barraginhas e outras ecotécnicas para recuperação e
perenização hídrica, com os objetivos de:
I - contribuir para a implementação dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos,
definidos no art. 2º da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e legislação subsequente;
II – promover a aplicação de ecotécnicas para recuperação e perenização de nascentes de
bacias e sub-bacias hidrográficas;
III – coordenar entes públicos e privados para a identificação e caracterização de áreas para
aplicação de projetos passíveis de aplicação de ecotécnicas;
IV – estimular a pesquisa, o desenvolvimento, a execução de tecnologia socioambiental e a
troca de saberes destinada à recuperação hídrica e à perenização;
V – implantar e apoiar a execução de projetos de recuperação e de perenização hídrica.
Art. 3º Para os efeitos desta lei, entende-se:
I – Barraginhas e/ou bacias de contenção: pequenos açudes, bacias ou vala escavada no solo
para captação de água de chuvas e retenção de água de enxurradas, que controlam a erosão e direcionam a
água acumulada ao subsolo, recarregando o lençol freático. Revitalizam os mananciais mantenedores dos
córregos e rios, proporcionando áreas umedecidas para a agricultura, diminuindo os danos ambientais,
principalmente a erosão, assoreamento e enchentes. Podem ser construídas dispersas na propriedade rural e
também servir de reservatório de água visando captar e armazenar água da chuva para o uso produtivo, como
irrigação da horta e consumo animal.
II- bolsões: pequenas bacias de acumulação de água de chuva e enxurradas construídas às
margens das estradas rurais ou vias urbanas.
III – balanço ambiental: registro contábil de ativos e passivos ambientais, decorrentes de ação,
iniciativa ou procedimento bem determinado;
IV – ecotécnica: técnica ou procedimento de intervenção no solo ou curso d’água que
apresenta balanço ambiental positivo, orientada à produção, à recuperação e/ou ao reaproveitamento de
recursos naturais;
V – recuperação e perenização hídrica: recuperação da vazão dos rios e revitalização de
nascentes de forma permanente, para garantia do acesso à agua, mediante execução de projetos específicos;
VI – tecnologia socioambiental: conjunto de métodos, processos ou técnicas criadas para
resolver problema mediante intervenções de baixo custo e fácil aplicabilidade;
VII – terraceamento: construção de terraços acompanhando as curvas de nível de um terreno
declivoso, acumulando o material removido sobre a superfície abaixo da trincheira. Têm função de retenção da
água e da matéria orgânica escoada superficialmente, pela ação das chuvas, proporcionando ao terreno maior
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umidade e disponibilidade de nutrientes, bem como reduzindo a formação de voçorocas, erosão laminar e
assoreamento dos cursos d’água.
VIII - Cercamento de nascentes: construção de cercas em volta de nascentes com objetivo de
contribuir para que as nascentes de água sejam preservadas e recuperadas, com a redução da ação
degenerativa do gado e de outros animais nestas áreas e do desmatamento da mata ciliar, preservando as
características naturais do ambiente.
IX- Cordões vegetais de nível: são cordões de contorno vegetais, também chamados de
“franjas”, barreiras vegetadas ou “cercas vivas”, que podem ser formados por uma ou várias espécies, incluindo
a própria vegetação natural e espécies de interesse econômico para o agricultor.
Art. 4º O programa de que trata esta lei será coordenado pelo Poder Executivo, que contará
com comissão consultiva responsável pela elaboração de critérios para seleção e aprovação dos projetos de
recuperação e perenização hídrica e para qualificação de entidades de apoio e consultoria técnica em
tecnologias socioambientais.
§ 1º A composição e o funcionamento da comissão de que trata este artigo serão definidos
em regulamento, garantida a participação social de forma paritária entre poder público e sociedade civil.
§ 2º Os membros da comissão de que trata este artigo não serão
remunerados.
público.

Art. 5º Os projetos de recuperação hídrica de que trata esta lei são considerados de interesse
§ 1º Incluem-se entre as ecotécnicas para recuperação e perenização hídrica a barraginha, os
bolsões, o terraceamento, o cercamento de nascente, os cordões vegetais e o plantio para recuperação de mata
ciliar e topo de morro.
§ 2º O Poder Executivo poderá, no regulamento, estender a relação de ecotécnicas aplicáveis
aos projetos cuja execução seja apoiada pelo programa de que trata esta lei.
Art. 6º Os projetos de recuperação e perenização hídrica serão executados mediante as
seguintes formas operacionais:
I – recursos oriundos do orçamento de comitês de bacia hidrográficas e agências de água
previstos na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;
II – recursos oriundos de receitas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas –
DNOCS, previstos no art. 17 da Lei nº 4.229, de 1º de junho de 1963, para projetos situados na área de atuação
daquela autarquia;
III – recursos de agentes financeiros públicos;
IV – recursos oriundos de fundos patrimoniais instituídos para apoiar projetos de recuperação
hídrica;
V – outros recursos orçamentários da administração pública federal, alocados ao programa.
VI – recursos nacionais e internacionais de doações, de fundos ambientais, e outras fontes de
colaboração que visem ações pela redução dos impactos das mudanças climáticas.
§ 1º As linhas de financiamento previstas nos incisos III a V poderão ser aplicadas sem
contrapartida ou garantia financeira, na modalidade a fundo perdido.
§ 2º A seleção de projetos beneficiados na forma do § 1º será realizada mediante chamada
pública, divulgada por edital, com preferência a projetos que visem a ampla participação das comunidades e
das mulheres, de agricultores familiares, de povos e comunidades tradicionais.
dispositivos:

Art. 7º A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar acrescida dos seguintes
“Art. 2º .......................................................
V – disseminar e promover o uso de ecotécnicas para recuperação hídrica.”
“Art. 31-A. O Poder Público dará preferência, no custeio e na realização de projetos de
recuperação de bacias hidrográficas, à adoção de ecotécnicas para recuperação hídrica.”
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
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A utilização de barraginhas, uma tecnologia social que vem sendo crescentemente adotada
no Brasil, demonstrou a viabilidade de aplicação dessas soluções para a recuperação de microbacias
hidrográficas. A barraginha e/ou bacia de contenção nada mais é do que uma abertura realizada no terreno
para captação de água de chuvas, dentro de especificações técnicas apropriadas, para que possa servir para
reter a água, sua construção dispersa nas propriedades rurais são capazes de reabastecer o lençol freático,
aumentar a vazão de córregos e rios, umidificar o solo para uso a agricultura e dessedentação dos animais.
Existem várias experiências implementadas pela EMBRAPA Sorgo e Milho de Sete Lagoas-MG,
pelo Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica, pela Rede Nós de Água com o Centro de Tecnologias
Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV), e por outra entidades que
participam da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) que comprovam a efetividade do uso das ecotécnicas na
captação da água da chuva, promovendo a recuperação hídrica e o acesso à agua para a produção de alimentos
por agricultores familiares.
A técnica, quando aplicada de forma correta, tem efeitos rápidos na reconstituição do lençol
freático e na recuperação de nascentes. É eficaz para a regularização de abastecimento em localidades rurais,
sendo de fácil aplicação e adaptando-se a situações de terreno e de clima bastante diversificadas.
O CAV, do Jequitinhonha utiliza conceitos para diferenciar barraginhas e bacia de contenção,
pois entendem que são duas tecnologias diferentes na visão e prática da organização. No conceito aqui
apresentado, após ter verificado que algumas entidades não diferenciam, optamos por colocar o termo de
forma genérica “barraginhas e/ou bacias de contenção”, compreendendo que pode ser entendida nas duas
formas quanto a sua função para o uso produtivo ou para fins de recuperação hídrica.
Embora sua utilização em grandes propriedades seja eficaz, esta e outras técnicas de
recuperação hídrica e ecológica são particularmente convenientes para adoção em áreas ocupadas por
unidades menores, em especial de agricultura familiar e nichos de agronegócio. A transferência da tecnologia
é compatível com a cultura e os saberes tradicionais dos produtores de base familiar e a participação de comitês
de bacia e agências de água é estimulada pelo baixo custo dos projetos e o caráter coletivo dos benefícios
alcançados.
Outras soluções que também se enquadram como ecotécnicas são alternativas de mérito
semelhante, adaptando-se a variantes dos problemas resolvidos pelas barraginhas. Dispomos, hoje, de um
conjunto de ferramentas para identificar, estudar e ajudar a resolver as várias situações de degradação das
bacias hidrográficas, combinando eficácia econômica e recuperação ambiental.
Diante do momento vivido pela área rural de nosso País, com crescente escassez de água e
mudanças climáticas acentuadas, o apoio a essas iniciativas tem, de fato, um caráter ao mesmo tempo ecológico
e econômico. Não se trata só de um problema vivenciado e que importa às regiões do semiárido, são problemas
vivenciados em todos os Estados Brasileiros. Estamos diante de uma conjuntura emergencial, em que a
recuperação e perenização de nascentes e a retomada do fluxo e volume hidrológico normais de bacias de todos
os portes representam um desafio de crescente complexidade, para as atuais e gerações futuras. Precisamos
explorar todas as alternativas à nossa disposição para devolver à população rural e ao agricultor as condições
adequadas ao seu dia-a-dia e à sua atividade.
O Programa Barraginhas, que ora propomos, representa essa oportunidade. Não é substituto,
mas complemento de outras iniciativas de preservação e recuperação do ambiente rural e de ecossistemas
tradicionais. Representa uma oportunidade de agregar tecnologias de fácil absorção e execução, com pequena
intervenção, mas elevada eficácia, ao mix de soluções à disposição dos agricultores familiares e da sociedade.
Preocupa-nos, sobretudo, reconhecer a situação de emergência vivida pelo País e a
necessidade de endereçar recursos públicos, ainda que em escala moderada, aos projetos acolhidos pelo
programa que estamos propondo.
É preciso desburocratizar a destinação desses recursos e prever linhas de custeio desses
projetos, de modo a assegurar que iniciativas desse tipo possam ser estimuladas.
Precisamos, em suma, de inciativas que nos levem a “cultura da água”, “criar água” ou
“plantar água”. Precisamos fazer ressurgir, no solo rural brasileiro, a água que ao longo dos anos eliminamos
com novas práticas de manejo do uso do solo, para defesa das águas subterrâneas e superficiais, permitindo o
regular ciclo das águas.
O projeto de lei apresentado contribui para as medidas necessárias para a implementação dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS/Agenda 2030, em especial o ODS 2 – Fome Zero e Agricultura
e ODS 6 – Água Limpa e Saneamento.
Tais são os motivos que nos levaram a oferecer a esta Casa o presente texto, que
consideramos de grande relevância para enfrentar este momento de mudanças climáticas, com aquecimento
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global. E ainda, as medidas sanitárias para o enfrentamento da COVID-19 e PÓS-COVID demonstram a urgência
de garantir o acesso à água no campo e na cidade. Esperamos, nesse sentido, contar com a disposição de nossos
nobres Pares para discutir e aperfeiçoar a matéria, bem como com o apoio indispensável à sua aprovação.
Sala das Sessões, em 08 de julho de 2020.
João Carlos Siqueira
Deputado Federal (PT-MG)
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PROJETO DE LEI N.º 3.717, DE 2020
(Do Sr. Alexandre Frota)
"Garante às pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista, mesmo que adquira a maioridade, todos
os direitos estabelecido na Lei 13.146 de 06 de julho de 2015 e dá outras providências."
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica garantido todos os direitos estabelecidos na lei 13.146 de 06 de julho de 2015, para todos os
portadores do Transtorno do Espectro Autista, inclusive quando o mesmo adquirir sua maioridade.
Art. 2º Fica garantido, ainda, todos os direitos Constitucionais, devidamente normatizados por leis que
garantam o acesso do deficiente aos serviços públicos e privados.
§ 1º - Não poderá haver qualquer supressão de direitos quando o cidadão que trata o artigo 1º atingir a
maioridade.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data d sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Como todos sabemos o Transtorno do Espectro Autista não se encerra ao 18 anos de idade, a maioria
das leis de proteção aos autistas preveem cuidados na infância e adolescência.
Este projeto de lei visa normatizar que a pessoas vitimadas deste transtorno devem ter seus direitos
constitucionais garantidos, o trabalho, o estudo, a assistência médica e todos os demais direitos não devem
cessar com a idade.
Nossa sociedade não compactua com discriminações seja de que forma for, portanto a garantia de
direitos a todos os autistas, deve ser respeitados na mesma forma que os demais direitos de todas as pessoas.
Por todo o exposto, espera o autor a tramitação regimental e apoio dos nobres colegas na aprovação
do Projeto de Lei, que atende aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das sessões, em 08 de julho de 2020

Alexandre Frota
Deputado Federal
PSDB/SP
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PROJETO DE LEI N.º 3.718, DE 2020
(Do Sr. Pedro Lucas Fernandes e outros)
Altera a Lei nº 8.036, 11 de Maio de 1990, e a Lei nº 13.932, de 11 de Dezembro de 2019, para instituir as
modalidades de saque-aniversário e de saque por interesse no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3438/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL DECRETA
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 8.036, de 11 de Maio de 1990, e a Lei nº 13.392, de 11 de Dezembro de 2019,
para instituir as modalidades de saque-aniversário e de saque por interesse no Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS).
Art. 2º Os incisos XX e XXI do art. 20 da Lei nº 8.036, 11 de Maio de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XX - anualmente, no mês de aniversário do trabalhador, até o limite de 90% do saldo em conta na data
do aniversário, observado o disposto no art. 20-D desta Lei; (NR)
XXI - a qualquer tempo, quando seu saldo for inferior ou igual a 1 (um) salário mínimo vigente. (NR)”
Art. 3º O art. 20-A da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, alterado pelo art. 2º da Lei nº 13.932, de 11 de
Dezembro de 2019, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos III:
“Art. 20-A. O titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito a somente uma das seguintes
sistemáticas de saque:
I - saque-rescisão; ou
II - saque-aniversário, ou
III- saque por interesse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2º São aplicáveis às sistemáticas de saque de que trata o caput deste artigo as seguintes
situações de movimentação de conta:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III - para a sistemática do saque por interesse, as previstas no art. 20 desta Lei.
Art. 4º As regras para saques nas contas do FGTS, por parte do trabalhador titular da conta, ficarão extintas
a partir de 31 de Dezembro de 2022.
Art. 5º A partir de 1º de Janeiro de 2023, o saque por interesse na conta do FGTS será facultado à vontade do
trabalhador, podendo assim se realizar a qualquer momento.
Parágrafo único. A regulamentação da modalidade saque por interesse do trabalhador será definida por ato
normativo da Caixa Econômica Federal.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador
demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho.
O FGTS é constituído pelo total de depósitos mensais que, no início de cada mês, os empregadores
depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, no valor correspondente a 8% do salário
de cada funcionário. Os valores pertencem aos empregados que, em algumas situações, podem dispor do
total depositado em seus nomes.
Não se sustenta a justificativa de benefício ao trabalhador a tutela estatal impondo regras e limites
para saques nas contas do FGTS. A intervenção estatal no dinheiro que pertence ao trabalhador fere a
cidadania do indivíduo e sua liberdade de escolha, como que esse fosse incapaz de gerir seu próprio dinheiro.
O Projeto em questão tem objetivo de oferecer mais liberdade ao trabalhador, para movimentar seu
próprio dinheiro na conta do FGTS, ampliando a possibilidade saque sem comprometer a sobrevivência do
fundo.


Saques por interesse, a qualquer momento o trabalhador poderá sacar até o limite de 1 (um) salário
mínimo.



Saque - aniversário, no mês do aniversário do trabalhador, este poderá sacar até 90% do saldo em
conta no dia do aniversário.
O Projeto prevê um prazo até 31 de Dezembro de 2022 para extinção de todas as regras impostas pela
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tutela estatal nas contas do FGTS, e que somente a partir de 1º de Janeiro de 2023 o trabalhador terá total
liberdade de movimentar sua conta.
O projeto fará justiça ao trabalhador permitindo a liberdade de movimentar seu próprio dinheiro para
investir naquilo que lhe for mais conveniente.
Brasília, 8 de julho de 2020.
_________________________
Dep. PEDRO LUCAS FERNANDES
Líder do PTB
Maurício Dziedricki - PTB/RS
Nivaldo Albuquerque - PTB/AL
Eduardo Costa - PTB/PA
Paulo Bengtson - PTB/PA
Emanuel Pinheiro Neto - PTB/MT
Luisa Canziani - PTB/PR
Pedro Augusto Bezerra - PTB/CE
Wilson Santiago - PTB/PB
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PROJETO DE LEI N.º 3.720, DE 2020
(Do Sr. Alexis Fonteyne)
Altera a lei 9.340, de 27 de dezembro de 1996 para permitir a utilização de créditos tributários administrados
pela Receita Federal do Brasil na compensação de débitos relativos a multas de mora.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 74 da Lei nº 9.340, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão e de débitos relativos à multa de mora que trata o art. 61. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
JUSTIFICATIVA
Um princípio do meu mandato é a defesa do cidadão do Estado. O sistema tributário brasileiro é cheio
de iniquidades e a sua falta de atualização impõe injustiças ao cidadão brasileiro.
Com o passar dos anos o grande número de edições legislativas em normas tributárias criou um
verdadeiro manicômio tributário, que implica num ambiente de negócios cheio de insegurança jurídica,
aumenta e encarece a máquina pública e silenciosamente piora a vida daqueles que são desprovidos de
recursos financeiros.
Por muitas vezes a complexidade tributária reflete em processos judiciais que tramitam anos a fio.
Segundo o estudo “Os Desafios do Contencioso Tributário no Brasil”, publicado pelo Instituto Brasileiro de Ética
Concorrencial (Etco) e pela Consultoria Ernst & Young (EY)1, um processo tributário no Brasil dura em média 19
anos. Outro ponto alarmante do referido estudo é que atualmente o contencioso tributário já ultrapassa 50 por
cento do PIB brasileiro.
Há uma disparidade de poderes na relação entre Estado e empresário. Ora, se o empresário não cumpre
suas obrigações com o fisco é multado em até 20% (vinte por cento) como forma de puni-lo. Caso o empresário
recolha seus impostos, equivocadamente, num valor maior do que era devido, deverá enfrentar um processo
judicial por longos anos para reaver seu dinheiro. Se o valor devido pelo Estado for maior que 60 salários
mínimos o cenário é pior, visto que deverá ser pago por precatório e só será pago se incluído na proposta de lei
orçamentária.
Para melhorar esse cenário, sabendo que a indisponibilidade desses recursos é lesiva tanto para o Estado
brasileiro como para o empresário, apresentamos este projeto de lei para possibilitar a compensação das multas
de mora com créditos que eventualmente as empresas tenham com a União.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, em 08 de julho de 2020.
Deputado Alexis Fonteyne
NOVO/SP

1

https://www.etco.org.br/noticias/contencioso-tributario-brasileiro-ultrapassa-50-do-pib/#conclusoes
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PROJETO DE LEI N.º 3.721, DE 2020
(Do Sr. General Girão e outros)
Acresce e dá nova redação a dispositivos da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
DESPACHO:
À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Seja acrescido o parágrafo 5o ao art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, com a
seguinte redação:
§ 5o O partido ou candidato beneficiado com proselitismo político-partidário e propaganda eleitoral
realizados em bens públicos de uso comum, inclusive em instituições de ensino médio e em instituições de
ensino superior, é considerado como recebedor indireto de doação estimável em dinheiro, procedente de órgão
da administração pública, nos termos do caput e do inciso I deste artigo.
Art. 2º. Sejam acrescidos os parágrafos 9o e 10 ao art. 37 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, com a seguinte redação:
§ 9o O proselitismo político-partidário efetuado em bens públicos de uso comum, inclusive em
instituições de ensino médio e em instituições de ensino superior, será considerado propaganda eleitoral ilegal,
nos termos desta Lei.
§ 10. Os servidores públicos que praticarem proselitismo político-partidário e efetuarem
propaganda eleitoral em bens públicos de uso comum, inclusive em instituições de ensino médio e em
instituições de ensino superior, violam proibição expressa no art. 117, particularmente nos incisos V, VII, IX, XVI
ou XVIII, da Lei 8.112/1990.
Art. 3º. Sejam acrescidos os parágrafos 14 e 15 ao art. 73 da Lei nº 9504, de 30 de setembro de
1997, com a seguinte redação:
§ 14. Os professores, alunos e funcionários, efetivos ou terceirizados, das instituições de ensino
médio e instituições de ensino superior pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios são considerados agentes públicos, para efeito desta Lei.
§ 15. Os bens móveis ou imóveis das instituições de ensino médio e instituições de ensino superior
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios estão incluídos nesta Lei e não podem ser usados, em nenhum momento, para quaisquer formas de
proselitismo político-partidário ou propaganda eleitoral.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Os entendimentos relativos aos artigos 24, 37 e 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
pareciam pacificados e consensuais, sendo aplicados e invocados por juízes eleitorais em diversas
oportunidades, em todo o País.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em 15 de maio de 2020, julgando a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) No 548, ajuizada pela Procuradoria Geral da República (PGR),
acompanhou, por unanimidade, o voto da ministra relatora, Carmen Lúcia, decidindo:
a) declarar nulas as decisões impugnadas na presente ação, proferidas pelo Juízo da 17ª Zona
Eleitoral de Campina Grande/PB, pelo Juízo da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, pelo Juízo
da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte/MG, pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de Niterói/RJ e pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Dourados/MS;
b) declarar inconstitucional a interpretação dos arts. 24 e 37 da Lei n. 9.504/1997 que conduza à
prática de atos judiciais ou administrativos pelos quais se possibilite, determine ou promova o
ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos,
a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade
disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de
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manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em
equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e
desempenhos, nos termos do voto da Relatora.
Em seu voto de 16 páginas, a ministra relatora tece loas genéricas ao Estado Democrático de Direito,
à Democracia e a outros preceitos fundamentais que regem a Nação brasileira, sem estabelecer vínculo
concreto com a suposta contraposição da Lei nº 9.504/1997.
No momento, porém, de embasar seu voto, a senhora juíza simplesmente transcreve os dispositivos
constitucionais citados pela PGR, a saber:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
...
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
...
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;
...
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
...
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino;
...
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão.
...
Data maxima venia, trata-se aqui tão somente de julgar se é permitido fazer proselitismo políticoeleitoral e propaganda eleitoral no interior das Universidades e, por extensão, das demais Instituições de Ensino
Médio e de Ensino Superior.
Nesse sentido, parece-nos absolutamente claro que todos aqueles que efetuam proselitismo
político-eleitoral e/ou propaganda eleitoral estão justamente agredindo o ambiente acadêmico, na medida em
que: ferem a igualdade de condições para acesso e permanência na escola daqueles que pensam diferente;
impedem que haja liberdade de divulgação do pensamento contrário; agridem o pluralismo de ideias.
Vale lembrar que o professor exerce, sobre o aluno, notório poder de liderança, pelo maiores
conhecimentos, pelo poder de aprovar/reprovar e pela idade, normalmente mais avançada. Por isso, antes de
fazer proselitismo político-eleitoral e propaganda eleitoral, deveria o professor orientar para a pesquisa e para
a aquisição de conhecimentos sobre todas as correntes ideológicas, políticas e partidárias, de modo que o aluno
possa ampliar seus horizontes e, quando oportuno, decidir, por si próprio, o que considera o melhor para a
Nação.
Essas práticas nefastas violam o ambiente acadêmico, que deveria ser de diálogos, debates e
discussões sadias e, consequentemente, não contaminadas pelos processos eleitorais.
O que diriam os Ministros do STF se um servidor passasse a praticar abertamente o proselitismo
político-eleitoral e a propaganda eleitoral, em horário de trabalho, no interior das instalações da Suprema
Corte? Os mesmos incisos IV, IX e XVI do art. 5o da nossa Carta Magna também não aparam esse hipotético
servidor?
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Do mesmo modo, o que diriam os Ministros do STF se um general passasse a praticar abertamente
o proselitismo político-eleitoral e a propaganda eleitoral, no interior dos quartéis? Os mesmos incisos IV, IX e
XVI do art. 5o da nossa Carta Magna também não aparam esse hipotético general?
E um médico, fazendo proselitismo político-eleitoral e propaganda eleitoral no hospital público,
onde milhares de pessoas, fragilizadas por doenças de todos os tipos, ficam sujeitas a admirar e a seguir aqueles
que as atenderam? Os mesmos incisos IV, IX e XVI do art. 5 o da nossa Carta Magna também não aparam esse
hipotético médico?
Não se trata, portanto, de impedir ou criminalizar o proselitismo político-eleitoral e a propaganda
eleitoral. Tampouco se trata de restringir a livre a manifestação do pensamento, a livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação ou a liberdade de reunião pacífica. Trata-se, contudo, de evitar
que os bens públicos de uso comum — especialmente as instituições de ensino médio e as instituições de ensino
superior — sejam indevidamente utilizados para fins político-partidários e eleitorais, prejudicando o processo
democrático e a prestação de serviços públicos à população que os sustenta, com seus impostos.
Em suma, a referida decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) transformou em letra morta o art.
37 da Lei nº 9.504/1997, nos casos envolvendo universidades. Esse julgamento, em termos práticos, autoriza a
realização da veiculação de propaganda eleitoral nas universidades públicas, em direção diametralmente
oposta ao bom senso.
Cabe, portanto, ao legislador de fato, eleito pelo povo, esclarecer a decisão do Congresso Nacional,
no sentido de que as instituições de ensino devem ser mantidas longe do proselitismo político-eleitoral e da
propaganda eleitoral, respaldando os juízes eleitorais para que possam determinar as ações devidas.
Sala das Sessões, 8 de julho de 2020.
GENERAL GIRÃO
Deputado Federal pelo Rio Grande do Norte
Dep. Major Fabiana (PSL/RJ)
Dep. General Peternelli (PSL/SP)
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PROJETO DE LEI N.º 3.722, DE 2020
(Do Sr. Alexandre Padilha)
Acrescenta artigos à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
para dispor sobre a indução de Ações Afirmativas na Pós-Graduação, e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3425/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), passa a vigorar acrescida da seguinte redação:
“Art. 56-A As Instituições Federais de Ensino Superior, no âmbito de sua autonomia
e observados os princípios de mérito inerentes ao desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação, deverão ter programas para inclusão de negros (pretos
e pardos), indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de pósgraduação (Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado), como Políticas de
Ações Afirmativas.
Art. 2º As Instituições Federais de Ensino deverão criar comissões próprias com a
finalidade de dar continuidade ao processo de discussão e aperfeiçoamento das
Ações Afirmativas propostas.
Art. 3º A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
deverá coordenar a elaboração periódica do censo discente da pós-graduação
brasileira, com o intuito de fornecer os subsídios para o acompanhamento de
ações de inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência
na pós-graduação, bem como para a avaliação de tais ações junto aos programas
de pós-graduação.
Artigo 2º- Esta lei entra em na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a indução de Ações Afirmativas na PósGraduação. A proposta normatiza portaria de 2016 do Ministério da Educação que dispõe sobre a indução
de Ações Afirmativas na Pós-Graduação.
A necessidade de se positivar no ordenamento o quanto previsto nessa portaria
decorre do abissal e profundo fosso da exclusão social histórica do Brasil, com raízes na própria forma com
que se deu e se dá a dominação e massacre dos povos indígenas e na herança latente e ainda não resolvida
da escravidão.
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O déficit decorrente dessa histórica exclusão é evidente1:

Em 2018, 25,2% dos jovens brasileiros com entre 18 e 24 anos estavam cursando
ou já haviam concluído o ensino superior, mas o recorte racial mostra que, considerando apenas a taxa de
matrículas de jovens brancos, essa porcentagem salta para 36,1%. Já olhando apenas para os jovens
negros (pretos ou pardos), o índice cai pela metade: 18,3%. Os dados foram divulgados na Síntese de
Indicadores Sociais (SIS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Válido, neste ponto, a reflexão de Jeruse Romão:
A escola como um não lugar para os negros constituiu-se pela invisibilidade, pelo
esquecimento. E também pelas políticas de negação do reconhecimento direito às
diferenças. A história da educação do negro traz para o nosso convívio
determinações históricas de exclusão.
Mas, também, traz possibilidades pelas identidades que revela, pelas formas de
resistência cultural, pela tradição da história resguardada pelas práticas
educativas populares, pelos valores ancestrais perpetuados pela memória dos mais
velhos. Que não falam só do passado, uma vez que têm instruído gerações a partir
de suas idéias e experiências de um passado que vive e se perpetua em nosso
presente.
E que propõem refletir sobre o currículo da vida, sobre as relações da educação das
pessoas para com elas, para com outros e para a preservação de seu legado 2.
Por todo o exposto, conclamo os Nobres Pares a aprovarem esta proposição.
Sala das Sessões, em, 09 de julho de 2020.

ALEXANDRE PADILHA
Deputado Federal PT/SP

1

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/11/06/taxa-de-jovens-negros-no-ensino-superior-avanca-mas-ainda-emetade-da-taxa-dos-brancos.ghtml
2 http://etnicoracial.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/historia_educacao_negro.pdf
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PROJETO DE LEI N.º 3.726, DE 2020
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Altera o art. 87-A da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto, para
assegurar à atleta profissional gestante a manutenção de renda equivalente à sua remuneração total.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER;
ESPORTE E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 87-A da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 87-A. ..............................................................................................
§ 1º .......................................................................................................
§ 2º O contrato especial de trabalho desportivo e o contrato de direito de imagem da atleta
profissional gestante deverão ser mantidos, pelo menos, até 5 (cinco) meses após o parto,
inclusive quando, após a confirmação da gravidez, terminarem os prazos estabelecidos nos
referidos contratos, ficando assegurado o recebimento de renda equivalente à remuneração
total a que se refere o § 1º deste artigo.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Recentemente a atleta do vôlei Tandara obteve vitória em ação ajuizada perante a Justiça do
Trabalho com pedido de reconhecimento de direitos relacionados à gravidez.
Tandara havia sido contratada pelo Praia Clube com remuneração assim composta:
aproximadamente R$ 800,00 a título de salário; cerca de R$ 98.000,00 a título de direito de imagem. Na época,
não havia limitação legal quanto ao valor correspondente ao uso da imagem. A Lei nº 13.155, de 4 de agosto de
2015, que inseriu parágrafo único no art. 87-A da Lei nº 9.615, de 1998, limitando os valores referentes ao uso
da imagem a 40% da remuneração total, foi posterior à contratação de Tandara.
Após a confirmação da gravidez de Tandara, terminou o prazo de seu contrato de direito de
imagem, e o clube não o renovou. O contrato de trabalho permaneceu vigente, mas a atleta passou a receber
apenas o valor pactuado a título de salário, cerca de R$ 800,00.
Na ação ajuizada por Tandara, a Justiça do Trabalho reconheceu o uso do contrato referente
ao direito de imagem como fraude aos direitos trabalhistas e a natureza salarial dos valores correspondentes,
determinando o pagamento das diferenças salariais devidas.
Esse caso, embora tenha ocorrido antes da limitação legal dos valores pagos pelo uso da
imagem, despertou a nossa atenção para um problema que ainda se verifica atualmente: a possibilidade de
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uma atleta gestante que tenha firmado contrato especial de trabalho e contrato de direito de imagem ter sua
remuneração reduzida em até 40% caso o contrato de direito de imagem não seja mantido.
Tal redução de renda, quando a atleta mais necessita, tem sentido contrário ao direito social
fundamental de proteção à maternidade e à infância, consagrado no art. 6º da Constituição Federal.
Especialmente para as atletas com salários mais baixos, a diminuição remuneratória pode causar prejuízos à
subsistência de sua família e aos cuidados necessários durante a gestação e nos primeiros meses de vida do
bebê.
Cabe lembrar, nesse contexto, que a estabilidade da gestante no emprego, sem prejuízo da
remuneração, é um direito fundamental da mulher e do nascituro, que se aplica inclusive nos contratos de
trabalho por prazo determinado (Súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho).
Por todas essas razões, entendemos necessário, e urgente, alterar a lei, de forma a assegurar
à atleta profissional gestante a manutenção de sua remuneração total (composta pelo salário e pelos valores
relativos ao uso da imagem), pelo menos, até 5 (cinco) meses após o parto (mesmo prazo da estabilidade da
gestante no emprego).
Ante o exposto, pedimos o apoio dos Parlamentares para a aprovação da matéria.
Sala das Sessões, em 09 de julho de 2020.

Deputado CARLOS BEZERRA
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PROJETO DE LEI N.º 3.727, DE 2020
(Do Sr. Juninho do Pneu)
Proíbe o faturamento de energia elétrica por estimativa de consumo, a fim de oferecer outras opções de
medição como o acesso remoto do leitor ou possibilitar a autoleitura do medidor pelo consumidor.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5492/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei visa proibir as concessionárias de energia a realizarem o faturamento do
consumo de energia elétrica com base na medição por estimativa de consumo, devendo ser ofertado
aos consumidores outras opções de medição como a autoleitura do medidor ou a instalação de
medidores com acesso remoto.
Art. 2º As concessionárias e distribuidoras do serviço de energia elétrica ficam proibidas de
efetuar o faturamento com base em estimativa de consumo.
Art. 3º As concessionárias e distribuidoras do serviço de energia elétrica deverão disponibilizar
aos consumidores informações para a realização da autoleitura, ou por meio de instalação de medidor
com acesso remoto.
Paragrafo Único. As concessionarias e distribuidoas que não conseguirem realizar a leitura por
dificuldade de acesso serão obrigadas a comprovar a visita do leiturista ou a informação da devida
restrição de acesso.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Trata-se de Projeto de Lei que visa auxiliar os consumidores de energia para aprimorar condições
para a medição e leitura do consumo de energia buscando recursos tecnológicos disponíveis para facilitar o
cotidiano da população.
A importância da aprovação dessa Lei, se torna evidente, pois a pratica costumeira das companhias
elétricas de realizarem medições por estimativa prejudicam os consumidores.
Tem relevante por haver uma grande recorrência de casos em que o consumo é muito menor do
que o cobrado pela companhia elétrica e a mesma apenas alega a medição por estimativa sem nenhuma
comprovação aparente para a realização da mesma.
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Ademais, recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL destacou a importância
pela necessidade da ampliação da permissão de autoleitura do medidor de energia, ou seja, da leitura do
consumo mensal de energia pelo próprio consumidor.
Acrescentamos que a regulamentação responsabilizará a distribuidora por eventuais erros advindos
da autoleitura e, em caso de faturamento a menor, a recuperação de valores contemplará apenas os três ciclos
anteriores à cobrança.
Vale ressaltar que a importância também de modificar as regras para que a distribuidora alegue
impedimento de acesso ao medidor e fature o consumidor pela média de consumo também mudam com a nova
norma. A distribuidora agora será obrigada a comprovar a visita do leiturista e a restrição de acesso, e também
deverá oferecer alternativas ao consumidor para o faturamento, como a autoleitura e a instalação de medidor
com acesso remoto, considerando sua realidade operacional e as condições da localidade da unidade
consumidora.
Face à enorme relevância do tema, conto com o apoio dos nobres pares para analisar, aperfeiçoar
e aprovar este projeto de lei com a maior brevidade.

Sala das Comissões, 09 de julho de 2020.

Deputado JUNINHO DO PNEU
DEM/RJ
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PROJETO DE LEI N.º 3.731, DE 2020
(Do Sr. Guilherme Derrite)
Altera a Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003, a qual dispõe sobre o registro, a posse e a comercialização
de armas de fogo e munições, sobre o Sistema Nacional de Armas, o SINARM, define crimes e também dá outras
providências, para modificar as regras quanto ao porte de armas de fogo, em todo o território nacional, para os
produtores e trabalhadores rurais formais.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-8153/2017.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003, a qual dispõe sobre o registro, a posse e a
comercialização de armas de fogo e de munições, sobre o Sistema Nacional de Armas (SINARM), define crimes
e também dá outras providências, para modificar as regras quanto ao porte de armas de fogo e de munições,
em todo o território nacional, para os produtores e os trabalhadores rurais, entre outras regras correlatas.
Art. 2º A Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6°. ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
XII - os produtores e trabalhadores rurais formais, na forma de regulamento específico.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da data de sua publicação, devendo,
neste período, serem implementadas as pertinentes regras do regulamento.
JUSTIFICATIVA:
A proposta ora apresentada possui o escopo de retificar a legislação atual para adequá-la à realidade da
segurança pública no Brasil e, assim, corrigir uma problemática que os produtores e os trabalhadores rurais
enfrentam nos dias de hoje e que prejudica e limita sobremaneira a sua atividade-fim e, por consequência, as
suas vidas particulares e de seus familiares e dependentes.
Assim, traz-se à baila o presente projeto de alteração da Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o
chamado Estatuto do Desarmamento, para modificar as regras que tratam do porte de armas de fogo e de
munições, em todo o território nacional, dos produtores e dos trabalhadores rurais.
Tal proposta prende-se ao fato de que a realidade social brasileira alterou-se bruscamente nos últimos
anos no que tange à configuração, aparelhamento e organização da criminalidade, a qual, invariavelmente,
possui armas de fogo ilegais à sua disposição. E, infelizmente, esta nefasta conjuntura mostra-se ainda mais
evidente e perniciosa nas localidades mais afastadas dos grandes centros urbanos e nas zonas rurais do Brasil.
Entretanto, dissociada da atual realidade da segurança pública nacional, a legislação em vigor limita
consideravelmente o acesso às armas de fogo por parte dos cidadãos de bem: o que prejudica enormemente a
sua atuação profissional e a sua vida particular.
E, neste contexto, os produtores e os trabalhadores rurais figuram entre as classes profissionais mais
prejudicadas com esta equivocada política de desarmamento dos trabalhadores (e de consequente
aparelhamento da criminalidade) que o Brasil implementou nos últimos anos.
Como prova desta triste realidade, há de se lembrar que, recentemente, na tentativa de resolver este
problema, foi promulgada a Lei Federal nº 13.870, de 17 de setembro de 2019, a qual passou a garantir aos
residentes em área rural o direito de portar uma arma de fogo ao longo de toda a extensão de seu imóvel rural.
Indiscutivelmente, tal norma trouxe um grande avanço no combate ao crime no nosso País. Entretanto,
é cediço que esta inovação legislativa não conseguiu resolver o problema de absoluta insegurança pública que
aflige as zonas rurais brasileiras acima delineado, pois os ataques criminosos aos produtores e aos trabalhadores
rurais permanecem sendo registrados em índices muito elevados e em patamares que são verdadeiros entraves
ao desenvolvimento do agronegócio no Brasil.
Sendo assim, como uma forma de aprimorar esta regra que garante o direito a portar uma arma de fogo
no interior das propriedades rurais, ora propõe-se que este direito seja estendido para a além dos limites dos
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imóveis rurais aos produtores e aos trabalhadores rurais, vez que, por óbvio, a criminalidade não respeita os
limites imobiliários e os constantes ataques delinquentes à atividade agropecuária vem causando consideráveis
prejuízos econômicos e sociais às pessoas diretamente envolvidas e à Nação como um todo.
Inclusive, o Projeto de Lei n° 8.153, de 2017 argumenta sobre este tema com reconhecida pertinência:
“No atual cenário de insegurança generalizada no país, onde o Estado
enfrenta dificuldades objetivas de prestar segurança aos cidadãos, mesmo nos
grandes centros urbanos; a situação nas áreas rurais, com propriedades que
se distanciam de outras confinantes por vezes em dezenas ou mesmo
centenas de quilômetros, é ainda mais crítica, tornado os furtos, roubos,
particularmente o abigeato, mas também latrocínios e outros delitos contra a
vida e integridade física de seus habitantes, quase uma rotina, por uma
absoluta impossibilidade destes em exercer seu legítimo direito de defesa.” (PL
n° 8.153/2017) (Grifos e negritos nossos)
Trata-se de uma alteração normativa que, em verdade, configura-se como uma medida estatal que
garante um imprescindível instrumento de trabalho para os operadores do agronegócio no Brasil.
Os produtores e trabalhadores rurais vem sendo o verdadeiro motor da economia nacional nos últimos
tempos e, por isso, merecem um tratamento estatal à altura da contribuição social que ofertam à nossa Pátria:
não podem continuar à mercê de criminosos que embaraçam as suas atividades, invadem propriedades,
inviabilizam rotas de transporte, encarecem a logística do escoamento da produção, dizimam rebanhos,
subtraem insumos, produção e maquinários, etc. É exatamente para se defenderem deste tipo de prática
criminosa que os produtores e os trabalhadores rurais necessitam da supracitada autorização legal para
portarem armas de fogo além dos limites de suas propriedades.
Por fim, para facilitar a tramitação desta urgente proposta, cumpre aclarar que, nos termos ora
propostos, caberá a um regulamento posterior regrar a forma de implementação desta alteração legislativa:
quem deve ser considerado produtor ou trabalhador rural formal, quais os requisitos para o porte de arma de
fogo por parte destes profissionais, etc.
Nestes termos, portanto, cumpre lembrar que esta proposta viabiliza a continuidade da atuação
governamental que vem sendo implementada no sentido de aperfeiçoar a política de desarmamento seletivo
em curso. Trata-se, em essência, de uma evolução das normas tendentes à proibição e à dificultação do porte
e da posse de armas de fogo de forma ilegal, o que, em contrapartida, favorece as pessoas de bem ao facultarlhes o pleno direito de disporem de armamento para a defesa das suas vidas e das de outrem, além de beneficiar
a essencial atividade profissional que desempenham.
Sendo assim, ante os argumentos expostos, na busca da realização da Justiça e em face da extrema
relevância e pertinência da medida aqui proposta como elemento de preservação de vidas, da integridade física,
da subsistência, do fortalecimento da segurança pública, do desenvolvimento de atividades econômicas
essenciais e, inclusive, como garantia de um relevante instrumento de trabalho aos profissionais do agronegócio
brasileiro, rogamos o pleno apoio dos Senhores Parlamentares para a rápida aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 9 de julho de 2020, na 56ª legislatura.

GUILHERME DERRITE
DEPUTADO FEDERAL
PP-SP
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PROJETO DE LEI N.º 3.733, DE 2020
(Do Sr. André Figueiredo)
Acrescenta o art. 49-A à Lei n. 6.015/73 - Lei de Registros Públicos.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6268/2013.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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Acrescenta o art. 49-A à Lei n. 6.015/73
- Lei de Registros Públicos.

“Art. 49-A Os oficiais do registro civil remeterão à respectiva Secretaria Estadual
de Fazenda, dentro dos primeiros oito dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro
de cada ano, as informações de óbitos ocorridos no trimestre anterior, com indicação
de nomes e CPF”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor imediatamente após a data da sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A presente proposta legislativa tem como objetivo dar efetividade à cobrança do
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD e outros créditos que os
Estados tenham com particulares.
Constitui hipótese de incidência do ITCMD a transmissão de quaisquer bens ou
direitos: 1) a sucessão legítima ou testamentária, inclusive na sucessão provisória, nos
termos definidos na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 2)
mediante doação.
Assim, considerando que ocorre o fato gerador do ITCMD (quando da transmissão
causa mortis) na data da abertura da sucessão legítima ou testamentária e, considerando
que em inúmeras hipóteses os herdeiros atrasam injustificadamente ou até não requerem
o respectivo inventário, faz-se necessário à Fazenda Pública dar seguimento aos
procedimentos de sucessão.
Segundo o Código de Processo Civil1 (art. 616, inc. VIII), têm legitimidade
concorrente para requerer o inventário a Fazenda Pública, quando tiver interesse. No
caso, o interesse Fazendário pode figurar-se quando a mesmo for credora do de cujus ou
para que os tributos decorrentes da causa mortis (ITCMD) sejam devidamente pagos.

1

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.

*CD204084377800*

Art. 1º. Acrescenta o art. 49-A, à Lei n. 6.015/73 - Lei de Registros Públicos.

Documento eletrônico assinado por André Figueiredo (PDT/CE), através do ponto SDR_56089,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

O Congresso Nacional decreta:
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Com o recebimento das informações de óbito, os Estados, através dos órgãos
fazendários, de dívida ativa e procuradorias, poderão organizar de modo efetivo o
monitoramento de informações para, sendo o caso, mover inventário a fim de efetuar a
cobrança de créditos com o Estado ou decorrente da sucessão (ITCMD).
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Destaca-se que a Lei n. 6.015/73 - Lei de Registros Públicos já prevê a remessa das
informações de óbitos pelos oficiais do registro civil ao IBGE - Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística:
“Art. 49. Os oficiais do registro civil remeterão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, dentro dos primeiros oito dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano,
um mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior”.

Assim, estender o envio das informações às Secretarias Estaduais de Fazenda é
medida simples de efetividade e comprometimento com a função fiscal do Estado.
Diante destas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta
matéria.

Sala das Sessões, 09 de julho de 2020

*CD204084377800*

Deputado Federal André Figueiredo

Documento eletrônico assinado por André Figueiredo (PDT/CE), através do ponto SDR_56089,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Assim, como o registro de óbito é público, podendo ser solicitado por qualquer
pessoa e, tendo em vista o interesse público na arrecadação de impostos e regularização
de situações jurídicas, é plenamente legítimo o presente projeto.

1

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.
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PROJETO DE LEI N.º 3.734, DE 2020
(Do Sr. Coronel Chrisóstomo)
Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para incluir os crimes atentatórios contra a vida de candidatos a
cargos eletivos no rol de infrações penais passíveis de investigação pelo Departamento de Política Federal.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 10.446, de 2002, para incluir no rol de infrações penais passíveis
de investigação pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, os crimes contra a vida
praticados contra pré-candidatos ou candidatos em pleitos eleitorais.
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso VIII:
“Art. 1º ...........................................................................................
.......................................................................
VIII – crimes contra a vida praticados contra pré-candidatos ou candidatos aos pleitos
eleitorais.
..........................................................................(NR)”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, prevê a possibilidade de que a investigação relativa a infrações
penais de repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, fiquem a cargo do
Departamento de Polícia Federal.
A citada Lei enumera seis categorias de infrações penais passíveis de investigação pela Polícia Federal,
sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública originariamente competentes para a
investigação. A presente proposição consiste, portanto, em acrescentar nessa lista os crimes atentatórios contra
a vida de candidatos e pré-candidatos a cargos eletivos.
Em que pese ser a lista exemplificativa e que, se atendidos os pressupostos legais, já seja possível a
autorização do Ministério da Justiça para que o Departamento de Polícia Federal atue no caso, julgamos
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indispensável que a Lei seja clara e expressa nesse sentido. Não pode haver margem de dúvida nesses casos.
A gravidade dos crimes cometidos contra candidatos, sobretudo em razão do risco imposto a valores
constitucionais, tais como o regime democrático, a normalidade e a legitimidade das eleições, por si só já seria
suficiente para justificar a atuação da Polícia Federal.
Não obstante essas razões, é inegável que a Polícia Federal é, em geral, mais bem equipada e melhor
aparelhada do que a Polícia Civil e as polícias científicas de muitos Estados Brasileiros. Ademais, a Polícia Federal
está mais distante das influências políticas e econômicas locais, tendo, por isso, mais condições de conduzir
investigações longe das desavenças regionais.
No tocante à prática de crimes dessa natureza, não poderíamos deixar de mencionar a gravidade do fato
ocorrido com o então candidato a Presidência da República Jair Messias Bolsonaro durante campanha em 2018.
Em 6 de setembro de 2018 o então deputado federal Jair Bolsonaro sofreu um atentado durante um comício
que promovia sua campanha eleitoral para a presidência do Brasil, o então deputado sofreu um golpe de faca
na região do abdômen desferido por Adélio Bispo de Oliveira.
Na ocasião, a Polícia Federal optou por usar a LSN (Lei de Segurança Nacional) para indiciar Adelio
Bispo de Oliveira pelo ataque contra o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) como estratégia para
“firmar a competência” da Justiça Federal sobre o caso, segundo investigadores que atuaram no caso.
Além disso, podemos citar as comunidades e regiões onde a milícia está infiltrada: mortes, ameaças
e proibição de realização de propagandas em naquelas regiões são exemplos de estratégias criminosas para
difundir o medo na população, o que acaba por comprometer um dos pilares democráticos: a realização de
eleições livres.
Assim, quando se observa as incursões do crime organizado e de organizações paramilitares no
processo eleitoral, o Estado deve apresentar uma resposta rápida, efetiva e sem espaço para dúvidas, na
proposta em tela, propomos que a Polícia Federal tenha a competência para as futuras investigações.
Pela relevância da matéria e convictos de que estamos atuando na defesa do regime democrático e
de eleições livres e legítimas, contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação da presente
proposição.
Sala das Sessões, em 09 de julho de 2020.

Deputado Coronel Chrisóstomo
PSL/RO
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PROJETO DE LEI N.º 3.743, DE 2020
(Do Sr. Schiavinato)
"Acresce o artigo 96-A a","(Lei de licitações e contratos da administração pública), para tipificar o crime de
sobrepreço e superfaturamento de bens, serviços e insumos praticado por particulares contra a administração
pública por ocasião de calamidade pública, acresce o inciso IV e parágrafo único ao art. 323 e o parágrafo único
ao","(Código de Processo Penal)."
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3291/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do art. 96-A, com a
seguinte redação:
...
“Art. 96-A Praticar, pessoa física ou jurídica, contra a administração pública, em momento de
calamidade pública, sobrepreço ou superfaturamento no fornecimento de bens, serviços e
insumos.
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e multa.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, considera-se que há:
I - sobrepreço quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são
expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor
unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, ou ao
valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada;
II - superfaturamento quando houver dano ao patrimônio público da administração direta ou
indireta, autarquias, empresa pública ou da sociedade de economia mista caracterizado, por
exemplo:
a) pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;
b) pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição
da qualidade, da vida útil ou da segurança;
c) por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;
d) por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais
antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo
contratual com custos adicionais para a empresa pública ou a sociedade de economia mista
ou reajuste irregular de preços.”
Art. 2º O art. 323 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal), passa a vigorar acrescido do inciso IV e parágrafo único, com a seguinte redação:
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Art. 323..
...
IV - nos crimes contra a administração pública, em momento de calamidade pública,
sobrepreço ou superfaturamento no fornecimento de bens, serviços e insumos.
Parágrafo único. Cometido o crime de que trata o inciso IV do caput deste artigo o investigado
permanecerá detido durante todo o período do inquérito policial.
...
Art. 3º O art. 394-A do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal), com redação dada pela Lei nº 13.285, de 10 de maio de 2016, passa a vigorar acrescido
do parágrafo único, com a seguinte redação:
Art. 394-A...
Parágrafo único. Em relação aos crimes contra a administração pública, em momento de
calamidade pública, sobrepreço ou superfaturamento no fornecimento de bens, serviços e
insumos em primeira instância não poderão ultrapassar a seis meses.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O noticiário atual esta recheado de matérias que apontam indícios de irregularidades na
aquisição de bens e insumos por parte da administração pública, que muitas vezes se vê diante de um mercado
que não dá muita opção, pois há aproveitadores de plantão que buscam o enriquecimento ilícito, ou melhor, se
usam de momento catastrófico para enriquecer.
Sempre se buscou apontar para a administração pública como o problema, mas neste caminho
sempre haverá um caminho de duas mãos.
Podemos aqui explicitar a situação o mesmo fornecedor vendeu ao Estado A um respirador
por R$ 40.000,00, ao Estado B o mesmo respirador por R$ 200.000,00 e ao Estado Z não forneceu porque não
havia mais o produto. Podemos aqui dizer que contra o Estado B o fornecedor praticou sobrepreço ou
superfaturamento, independe da análise do crime que pode ter cometido o gestor público.
Aqui estamos criminalizando a prática realizada pelo empresário que busca no momento de
calamidade pública se beneficiar economicamente por não possuir concorrente ou por ser o único fornecedor.
Mesmo sabendo que vivemos momento de liberdade de livre negociação, em momentos de
calamidade pública devemos adotar posturas uniformes para que não haja enriquecimento sem causa.
Se faz necessário criminalizar a quem se utiliza de momento de calamidade para tirar proveito
da coisa pública.
Os serviços públicos que já são prestados de forma deficiente pelo Estado brasileiro, dada a
escassez de recursos, bens e insumos, e mesmo em razão da desorganização administrativa, se observam ainda
mais problemáticos durante a epidemia.
Os entes federativos se encontram em um momento de grande vulnerabilidade e insegurança,
pois todos os esforços administrativos se voltam para a gestão e o enfrentamento da crise.
A confiança da Administração Pública em relação a seus cidadãos, e vice-versa, é fundamental
para que vidas sejam salvas e os prejuízos econômicos minorados, e vemos neste momento um certo
aproveitamento de alguns setores empresariais que buscam de locupletar-se.
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Destaca-se ainda a necessidade de tipificar como crime inafiançável a prática de lesão ao
erário público.
Art. 323. Não será concedida fiança: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - nos crimes de racismo; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos
definidos como crimes hediondos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
IV - nos crimes contra a administração pública, em momento de calamidade pública,
sobrepreço ou superfaturamento no fornecimento de bens, serviços e insumos. (incluído
por este projeto de lei).
Em face do exposto e, por entender que a medida se releva justa e oportuna, apresentamos
o presente projeto, contando desde já, com o apoio dos nobres pares a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 10 de julho de 2020.

Schiavinato
Deputado Federal – Progressista - PR

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 1213

PROJETO DE LEI N.º 3.745, DE 2020
(Do Sr. Lucas Redecker)
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente, bem
como a Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, para possibilitar que a doação feita na declaração de ajuste
anual aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais e ao
Fundo Nacional do idoso, deduzida no imposto de renda, possa ser parcelada, à opção do contribuinte, em até
8 quotas iguais, nos termos do art. 14 da Lei nº 9.250 de 26 de dezembro de 1995.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5386/2016.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º, do Art. 260-A, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o estatuto
da criança e do adolescente, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 260-A............................................................................
.............................................................................................
§ 3º O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento de cada quota,
nos termos previstos no art. 14, da Lei 9.250 de 26 de dezembro de 1995, ou quota única
do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.” (NR)
Art. 2º O § 3º do art. 2-A da Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art.2-A.................................................................................
...........................................................................................
§ 3º O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento de cada
quota, nos termos previstos no art. 14, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ou
da quota única do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A legislação atual permite que o contribuinte, a partir da declaração de ajuste anual do imposto de
renda, realize doação de parte do imposto apurado, devido pelo próprio contribuinte, aos Fundos dos Direitos
da Criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, bem como ao Fundo Nacional do Idoso,
contudo, no momento em que o contribuinte escolhe esta possibilidade, fica obrigado a realizar o pagamento
integral da doação na primeira parcela, caso tenha optado pelo parcelamento do imposto de renda devido, ou
na quota única do imposto.
Ora, essa limitação pode se configurar em um óbice para que o contribuinte escolha fazer a doação,
haja vista que a falta de previsão legal para que seja feito o parcelamento deste montante, a depender do valor
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apurado como imposto devido, com ajustes de pagamentos e abatimentos realizados, o valor da doação feita
em uma única parcela, como prevê o § 4º, pode acarretar em montante mais elevado do que se o contribuinte
optasse apenas pelo pagamento do imposto na forma parcelada em oito quotas mensais, como prevê o art. 14,
da Lei nº 9.250/95.
Nessa perspectiva, o contribuinte deve ter a possibilidade de escolher a forma que deve realizar a
doação, seja pelo valor integral em uma única parcela, como está previsto, seja a partir do parcelamento desse
valor, se assim entender mais vantajoso na sua organização econômica-financeira, a fim de que a forma de
pagamento não constitua impedimento para o direito de escolha do contribuinte.
Dessa forma, como a legislação brasileira oportuniza a população que declarara anualmente seu
imposto de renda efetuarem doações tanto para o fundo de crianças e adolescente, quanto para o fundo
nacional do idoso, a ideia do presente projeto é construir mais uma ponte que facilite a opção do contribuinte,
na hipótese de optar em destinar recursos para esses fundos.
Sala das Sessões, em 10 de julho de 2020.

Deputado LUCAS REDECKER
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PROJETO DE LEI N.º 3.746, DE 2020
(Dos Srs. Luiza Erundina e Ivan Valente)
Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para dispor sobre a ampliação do Cadastro Único – CadÚnico do
governo federal, e dá outras providências.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DIREITOS HUMANOS E MINORIAS;
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
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, para
dispor sobre a ampliação do Cadastro Único – CadÚnico do governo federal, e dá outras providências.
Art. 2º A Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º …………………………………………………………
…………………………………………………………………..
§1º O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação dos
procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do
Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima
vinculada à Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de
2001; do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei nº
10.689, de 13 de junho de 2003; do Programa Nacional de Renda Mínima
vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória nº 2.2061, de 6 de setembro de 2001; do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº
4.102, de 24 de janeiro de 2002; e do Cadastramento Único do Governo Federal,
instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.
§2º O Cadastro Único do Governo Federal, referido no §1º, deverá incluir grupos
populacionais com processos conjunturais, históricos e culturais diversos,
mediante cadastramento ampliado aplicado aos seguintes segmentos
populacionais:
I – comunidades quilombolas;
II – povos indígenas;
III – pessoas em situação de rua;
IV – pessoas que tenham sido submetidas a trabalho em condição análoga a de
escravidão.
§3º A inclusão dos grupos mencionados no § 2º deverá observar e respeitar suas
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especificidades culturais, inclusive de organização familiar.”
Art. 3º O cadastramento ampliado de que trata o §2º, do art. 1º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de
2004, será realizado ainda que o interessado não disponha de documentos de identificação, caso em que o
Poder Público procederá ao registro provisório, para percepção temporária do benefício, sob condição de
posterior apresentação dos documentos, em prazo máximo não superior a quatro meses.
Art. 4º O pagamento dos benefícios relacionados no §2º, do art. 1º, da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de
2004, para o ano em que esta Lei entrar em vigor está condicionado à compatibilização com os limites
estabelecidos no art. 107 do ADCT, através da aprovação de crédito suplementar pelo Congresso Nacional.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O escopo primordial deste Projeto de Lei é estabelecer no cadastramento único do Governo Federal,
notoriamente identificado pela sigla de “CadÚnico”, a inclusão de grupos populacionais com processos
conjunturais, históricos e culturais diversos – que provocam, estruturalmente, situação e condições de maior
vulnerabilidade –, mediante cadastramento ampliado aplicado aos seguintes segmentos populacionais:
comunidades quilombolas; povos indígenas; pessoas em situação de rua; pessoas que tenham sido submetidas
a trabalho em condição análoga à de escravidão.
A importância da ampliação do CadÚnico do governo federal para essa população mais vulnerável da
sociedade brasileira diz respeito ao favorecimento de uma política de inclusão social. Em outros termos, as
condições dos grupos populacionais assinalados neste Projeto refletem, principalmente, se tratar de uma
população mais vulnerável no âmbito da sociedade brasileira que, por isso, devem ser mais bem assistidas pelo
Estado brasileiro.
A vulnerabilidade é vista como contraponto e obstáculo ao pleno exercício da cidadania e da autonomia
do indivíduo, o que significa que, ao identificar grupos sociais vulneráveis, o Poder Público deve fazer a inclusão
social pela renda e pelo direito, tal como disciplinado neste Projeto.
O Programa Bolsa Família (PBF) é considerado como um dos maiores e melhores exemplos de programa
de transferência condicional de renda mundial, sendo implementado em 2003 como resultado da unificação de
quatro programas então existentes (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio-Gás),
conforme previsto no parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Para alcançar seu
principal objetivo – qual seja, o combate da fome e da pobreza –, realiza o pagamento mensal de benefícios às
famílias que se encontram abaixo de uma linha de pobreza e/ou de extrema pobreza e que respeitam
condicionalidades relacionadas à educação dos filhos e à saúde.
Deve ser observado que este Projeto manteve a redação e o escopo do parágrafo único do art. 1º da Lei
nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, apenas transformando-o em §1º para acrescer ao conjunto do dispositivo o
correspondente §2º visando a criar o CadÚnico do governo federal ampliado.
Vale registrar que em julho de 2019, o programa atendia quase 14 milhões de famílias, segundo
informações da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.
Sabemos, todos, que a preocupação com o futuro tem sido uma constante na escala de prioridades
individuais e coletivas. Não é de hoje que procuramos nos preparar para enfrentar os momentos de
adversidades da vida, como fome, doenças, velhice, etc. Com o advento do Estado Social que surge o atual
sistema de proteção social: a Seguridade Social. Com efeito, a diretriz que rege Welfare State, ou Estado do
Bem-Estar Social, implica numa atuação estatal em diversas áreas da sociedade, antes imunes a tal
interferência, dentre elas o sistema protetivo social, que tinha se mostrado absolutamente insuficiente durante
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a vigência do Estado Liberal.
É neste momento que a Assistência Social, que aqui contempla o PBF, abandona o campo do
assistencialismo, uma vez que deixa de ser considerada como caridade ou uma preocupação familiar com as
pessoas necessitadas, para ser vista como um direito fundamental e um corolário do princípio da igualdade
material.
No Brasil, a Constituição de 1988 foi bastante inovadora e extensa no que tange à proteção social, sendo
a primeira a prever como objetivo estatal a criação de um verdadeiro sistema de Seguridade Social, o qual seria
composto por um conjunto integrado de ações e medidas destinadas a atender às necessidades básicas do ser
humano, assegurando-lhe uma condição social mínima para a configuração necessária de uma vida digna, com
saúde e proteção (assistencial ou previdenciária) contra os infortúnios decorrentes do não trabalho.
Diante do exposto, contamos com apoio dos Parlamentares para aprovação dessa relevante matéria que
garante a inclusão social pela renda e pelo direito.
Sala das Sessões, em 10 de julho de 2020.

Luiza Erundina
PSOL/SP

Ivan Valente
PSOL/SP
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PROJETO DE LEI N.º 3.747, DE 2020
(Do Sr. Loester Trutis)
Concede ao município de Corumbá, localizado no Estado do Mato Grosso do Sul, o título de Capital Nacional da
Pesca Esportiva em rios de água doce.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2487/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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localizado no Estado do Mato Grosso do Sul, o
título de Capital Nacional da Pesca Esportiva em

Art. 1º Concede ao município de Corumbá, localizado no Estado
do Mato Grosso do Sul, o título de Capital Nacional da Pesca Esportiva em rios de água
doce.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O município de Corumbá está situado no Estado do Mato Grosso do Sul e, no
ano de 2019, teve a sua população estimada em 111.435 habitantes, e em razão de
abrigar cerca de 60% do território pantaneiro, recebeu o título de Capital do Pantanal,
além de ser um dos maiores centros de reprodução da fauna das Américas, com
centenas de rios e afluentes e cerca de 250 espécies de peixes.
O PIB da cidade, de cerca de 2 bilhões de reais, tem seus principais aportes nas
atividades de pesca e turismo, sendo considerado o terceiro município com maior
arrecadação de ICMS no estado, em razão da economia se concentrar em serviços e
comércio. A pesca em Corumbá é considerada como sendo a atividade que mais gera
empregos e renda na planície pantaneira, sendo também a principal fonte de sustento
para milhares de ribeirinhos e comunidades tradicionais que vivem ao longo de seus
rios.

*CD201879123000*

O Congresso Nacional decreta:

Documento eletrônico assinado por Loester Trutis (PSL/MS), através do ponto SDR_56439,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

rios de água doce.
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Corumbá tem capacidade de receber turistas brasileiros e estrangeiros durante
todo o ano e, assim, gerar ainda mais emprego e renda por meio da valorização do
esporte e do turismo, além da preocupação em preservar o meio ambiente por meio da
pesca sustentável, consciente e responsável.
O presente projeto de lei busca conceder ao município de Corumbá o título de
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Capital Nacional da Pesca Esportiva em rios de água doce, em razão da sua importância
e destaque na atividade, com a realização de grandes eventos e competições de pescaria
esportiva.

Sala das Sessões, em

de

LOESTER TRUTIS
DEPUTADO FEDERAL

de 2020.

*CD201879123000*

deste Projeto de Lei.

Documento eletrônico assinado por Loester Trutis (PSL/MS), através do ponto SDR_56439,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Dessa maneira, peço o apoio dos nobres colegas parlamentares para aprovação
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PROJETO DE LEI N.º 3.748, DE 2020
(Da Sra. Tabata Amaral e outros)
Institui e dispõe sobre o regime de trabalho sob demanda.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6015/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º

É instituído o regime de trabalho sob demanda, nas condições estabelecidas na presente Lei.
Parágrafo único. Aos trabalhadores em regime de trabalho sob demanda não se aplicam as disposições
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Seção I
Definições Gerais

Art. 2º Trabalho sob demanda é aquele em que os clientes contratam a prestação de serviços diretamente
com a plataforma de serviços sob demanda, que, por sua vez, apresenta proposta para execução dos serviços
para um ou mais trabalhadores.
§ 1º
Equipara-se à plataforma de serviços sob demanda, para os fins desta lei, toda pessoa natural ou
jurídica, com ou sem fins lucrativos, que ofereçam serviços na forma do caput deste artigo.
§ 2º
O regime de trabalho sob demanda aplica-se ainda que a prestação de serviços pelo trabalhador
ocorra de forma eventual.
§ 3º
A possibilidade de escolha pelo cliente, no processo de contratação, dentre um rol limitado de
trabalhadores selecionados pela plataforma não descaracteriza o regime de trabalho sob demanda.
§ 4º
O regime de trabalho sob demanda não impede a caracterização de vínculo de emprego entre o
trabalhador e um determinado cliente, se presentes os requisitos legais previstos na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
§ 5º
Não descaracteriza o regime de trabalho sob demanda a prestação de serviços por trabalhador
que seja empresário individual, cooperado ou integre quadro societário de pessoa jurídica, exceto quando
não exista pessoalidade na prestação dos serviços.
§ 6º
A substituição do trabalhador por outro por ele indicado ou a subcontratação do serviço,
ocorridas de forma eventual, não descaracterizam a pessoalidade na prestação dos serviços.
§ 7º
A plataforma com a qual o cliente contratou o serviço será solidariamente responsável por
garantir, no mínimo, a equivalência de direitos e condições de trabalho, em caso de existir um intermediário
entre a ela e o trabalhador que executou os serviços.
§ 8º
A plataforma deverá manter a devida diligência e tomar medidas dentro de sua esfera de
influência para prevenir abusos aos direitos dos trabalhadores em sua cadeia de valor.
§ 9º
O regime de trabalho sob demanda não se aplica às plataformas de intermediação de serviço
abertas, consideradas como aquelas que possuam, cumulativamente, as seguintes características:
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I-

clientes têm acesso às propostas de diversos trabalhadores;

II -

clientes contratam diretamente com os trabalhadores;

III -

cadastramento de ofertas de serviços é aberto a qualquer trabalhador; e

IV -

valores e características dos serviços são definidos pelos próprios trabalhadores.

§ 10º
Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar
a aplicação dos preceitos contidos nesta lei.
Art. 3º É requisito essencial do trabalho sob demanda a plena liberdade do trabalhador em aceitar ou não a
proposta para prestação do serviço.
§ 1º É vedado à plataforma aplicar penalidades ao trabalhador, direta ou indiretamente, pela não aceitação
da proposta para prestação do serviço.
§ 2º A não aceitação da proposta para prestação do serviço não deve influenciar na avaliação do trabalhador
ou na quantidade de serviços a ele ofertados.
§ 3º

É vedado à plataforma vincular benefícios à realização de um número mínimo de serviços por período.

§ 4º É incompatível com o regime de trabalho sob demanda a exigência de tempo mínimo em que o
trabalhador fique à disposição para receber propostas de prestação de serviços.
§ 5º A oferta de valor elevado para a realização do serviço não implica descaracterização da plena liberdade
do trabalhador em aceitar ou não a proposta para prestação do serviço.
§ 6º É vedado à plataforma exigir que o trabalhador não preste serviços a terceiros, inclusive a outras
plataformas do mesmo ramo de negócios, ou penalizá-lo por esse motivo.
§ 7º Em razão da plena liberdade em aceitar ou não a proposta para prestação de serviços, cabe ao
trabalhador a definição de seus períodos de intervalo, descanso e férias, não cabendo a plataforma impor
um período obrigatório de inatividade por parte do trabalhador, salvo o disposto no art. 10.
§ 8º Em caso de descaracterização da plena liberdade do trabalhador em aceitar ou não a proposta para
prestação do serviço, de exigência de tempo mínimo à disposição ou de exigência de exclusividade por
parte do trabalhador, à relação de trabalho aplicar-se-ão as regras da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 4º A plataforma pode determinar a forma de prestação dos serviços pelo trabalhador, não
descaracterizando o regime de trabalho sob demanda a realização de treinamentos, a imposição de regras de
conduta, a exigência de padrões de qualidade e o monitoramento da realização do serviço, desde que
observados os requisitos previstos no artigo 3º.
Seção II
Da Remuneração
Art. 5º O trabalhador sob demanda poderá ser remunerado por meio de verba única, devendo seu valor,
contudo, ser suficiente para assegurar um salário-hora de trabalho nunca inferior ao salário profissional-hora
ou ao piso da categoria por hora, ou, quando estes forem inexistentes, ao salário mínimo-hora, em qualquer
das hipóteses acrescido de:
I-

1/12 (um doze avos), correspondendo ao 13º salário proporcional;

II -

1/12 (um doze avos), correspondendo às férias proporcionais; e

III -

1/36 (um trinta e seis avos), correspondendo ao 1/3 (um terço) constitucional de adicional de férias.
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§ 1º Para fins de cálculo do salário-hora de trabalho será considerado o tempo efetivo de prestação dos
serviços acrescido de 30% (trinta por cento), a título de tempo de espera.
§ 2º Considera-se tempo efetivo de prestação dos serviços o período compreendido entre o início do
deslocamento do trabalhador para a realização do serviço e o término de sua execução.
§ 3º O cálculo do salário profissional-hora, do piso da categoria por hora e do salário mínimo-hora serão
realizados por meio da divisão do valor mensal por 180 (cento e oitenta), não sendo necessário o cômputo
em separado do descanso semanal remunerado.
§ 4º A plataforma deve demonstrar que os valores pagos atendem ao disposto neste artigo, sempre que
solicitado por trabalhadores, órgãos de fiscalização, sindicatos ou entidades associativas de trabalhadores.
Art. 6º As regras para fixação do valor a ser pago para o trabalhador por serviço devem ser claras e estar
disponíveis para os trabalhadores, órgãos de fiscalização, sindicatos e entidades associativas de trabalhadores.
§ 1º A plataforma deve disponibilizar aos trabalhadores e órgãos de fiscalização extrato discriminando, para
cada serviço realizado, o tempo efetivo de prestação do serviço, o valor cobrado do cliente, promoções e
descontos aplicados, o valor pago ao trabalhador, gorjetas pagas pelo cliente e outros dados relevantes
para o cálculo da remuneração.
§ 2º O valor a ser pago aos trabalhadores pelos serviços prestados deverá ser calculado com base no valor
integral do serviço prestado, devendo os custos relacionados a promoções e descontos aos clientes serem
arcados integralmente pela plataforma.
§ 3º

As gorjetas pagas pelos clientes devem ser integralmente repassadas pela plataforma ao trabalhador.

§ 4º O trabalhador deve ser compensado pelo tempo empregado na execução de serviços que forem
cancelados antes da respectiva conclusão, observado o art. 5º desta Lei.
§ 5º O trabalhador deve ser integralmente remunerado pela plataforma em caso de ausência ou recusa de
pagamento dos serviços pelo cliente.
§ 6º O trabalhador não será responsabilizado por danos causados ao cliente, salvo quando os danos
derivarem do descumprimento das normas da plataforma, ou quando incorrer em culpa ou dolo.
§ 7º Eventuais penalidades impostas ao trabalhador pelo descumprimento de normas que visem à garantia
da qualidade dos serviços prestados ao cliente deverão ser proporcionais às infrações cometidas,
ressalvado o direito de defesa pelo trabalhador.
Art. 7º A plataforma deverá pagar pelos serviços realizados pelo trabalhador até o último dia útil da semana
subsequente à sua realização.
Parágrafo único. O recibo ou demonstrativo de pagamento deverá discriminar os valores pagos à título de
remuneração, gorjetas e indenizações.
Art. 8º Caso o trabalhador utilize os próprios instrumentos de trabalho para a realização dos serviços, a
plataforma deve indenizar os custos com insumos, manutenção e depreciação, de forma proporcional à
utilização.
Parágrafo único. A indenização de que trata o caput poderá ser paga por meio de valor médio fixado em
negociação coletiva ou em acordo individual, neste caso devendo a plataforma realizar cálculo dos custos
médios por grupos homogêneos de trabalhadores, para redução de distorções, e mantê-los disponíveis
para trabalhadores, órgãos de fiscalização, sindicatos e entidades associativas de trabalhadores.
Seção III

1224 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

Do Cadastramento, Descadastramento e Avaliação do Trabalhador
Art. 9º
As políticas e regras para cadastramento, descadastramento e avaliação dos trabalhadores e para
distribuição dos serviços devem ser claras e estar disponíveis para os trabalhadores, órgãos de fiscalização,
sindicatos e entidades associativas de trabalhadores.
§ 1º
É assegurado ao trabalhador obter acesso aos dados a ele relacionados mantidos pela
plataforma, bem como saber o motivo pelo qual foi descadastrado ou teve sua avaliação reduzida.
§ 2º
A transparência sobre políticas e regras prevista no caput deste artigo se aplica às decisões
tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados, devendo a plataforma fornecer,
sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos
utilizados.
§ 3º
É assegurado ao trabalhador solicitar a revisão de decisões relativas à sua avaliação ou
descadastramento, inclusive daquelas tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de
seus dados.
§ 4º
As políticas e regras para cadastramento, descadastramento e avaliação dos trabalhadores não
podem ter efeito discriminatório.
§ 5º
É discriminatória qualquer forma de retaliação ao trabalhador em razão de sua associação ou
atuação junto a sindicato ou qualquer tipo de organização de trabalhadores, ou ainda por participar de
movimento reivindicatório.
§ 6º
A plataforma pode utilizar a avaliação do trabalhador como critério para aumentar ou reduzir o
número de serviços a ele ofertado, sendo vedadas, entretanto, reduções arbitrárias e sem justificativa.
§ 7º
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) estabelecerá parâmetros de
interoperabilidade para garantir a portabilidade das avaliações do trabalhador sob demanda realizadas por
clientes, sendo assegurado o direito do trabalhador de solicitar seu aproveitamento por plataformas de
ramo de negócios semelhante.
Seção IV
Das Condições de Trabalho
Art. 10. As regras e incentivos criados pela plataforma para seus trabalhadores, por meio de regulamentos,
códigos de conduta, procedimentos operacionais, sistemas de avaliação, benefícios, penalidades, devem ser
estabelecidos de modo a prevenir:
I-

o trabalho em condições de fadiga;

II -

repercussões negativas na saúde e segurança dos trabalhadores;

III -

o descumprimento de normas pelos trabalhadores; e

IV -

consequências sociais ou ambientais negativas.

Parágrafo único. Os documentos listados no caput deste artigo, bem como outros que criem regras e
incentivos para os trabalhadores, devem estar disponíveis para os trabalhadores, órgãos de fiscalização,
sindicatos e entidades associativas de trabalhadores.
Art. 11. A plataforma deve adotar medidas para redução dos riscos à saúde e segurança do trabalhador
decorrentes da prestação de serviços.
§ 1º A plataforma deve informar e, se necessário, capacitar seus trabalhadores sobre os riscos inerentes
à prestação de serviços.
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§ 2º A plataforma deve fornecer os equipamentos de proteção individual ou coletiva necessários à
prestação dos serviços aos seus trabalhadores ou indenizar as despesas com sua aquisição.
§ 3º No caso de aquisição de equipamentos de proteção individual ou coletiva pelos trabalhadores, a
plataforma será responsável por instruir os trabalhadores quanto às especificações técnicas dos
equipamentos a serem adquiridos.
§ 4º
Cabe à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho estabelecer disposições complementares a
este artigo, tendo em vista as peculiaridades da atividade.
Art. 12. A plataforma deve adotar medidas para prevenção de assédio, violência e discriminação contra os
trabalhadores e clientes.
Parágrafo único. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderá
estabelecer em regulamento medidas específicas a serem adotadas pelas plataformas.
Art. 13. A plataforma deverá adotar medidas de acessibilidade para permitir que os serviços por ela
oferecidos possam ser executados por trabalhadores com deficiência.
Art. 14. A plataforma deve manter um efetivo canal de comunicação com o trabalhador, com comunicação
em tempo real para situações de urgência.
Seção V
Da Proteção Social
Art. 15. Terá direito a perceber o Seguro-Desemprego o trabalhador em regime de trabalho sob demanda
descadastrado por iniciativa da plataforma que comprove:
I - ter trabalhado em regime de trabalho sob demanda por pelo menos quinze meses nos últimos vinte e
quatro meses que antecedem à data do descadastramento que deu origem ao requerimento do SeguroDesemprego;
II - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada da previdência social,
exceto auxílio-acidente e pensão por morte; e
III - não possuir renda própria de qualquer natureza, suficiente à sua manutenção e de sua família.
§ 1º
O valor do benefício do Seguro-Desemprego do trabalhador em regime de trabalho sob demanda
corresponderá a 1 (um) salário-mínimo e será concedido por um período máximo de 3 (três) meses, de
forma contínua ou alternada, a cada período aquisitivo de 16 (dezesseis) meses, contados da data do
descadastramento que originou habilitação anterior.
§ 2º
Somente serão computados, para fins do inciso I do caput deste artigo, os meses em que o somatório
de remunerações auferidas pelo trabalhador for igual ou superior ao salário mínimo, podendo o
trabalhador:
I - aproveitar o valor das remunerações que excederem o salário mínimo em outro mês; ou
II - agrupar remunerações inferiores ao salário mínimo de diferentes meses para atingir o salário
mínimo em um mês.
Art. 16. O trabalhador sob demanda é filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS na qualidade de
segurado empregado.
Parágrafo único. Fica a cargo da plataforma a inscrição do trabalhador sob demanda na Previdência Social,
conforme dispuser o Regulamento.
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Art. 17. Os trabalhadores sob demanda que ficarem temporariamente incapacitados para o trabalho por
motivo de saúde apresentarão o respectivo atestado médico à plataforma, a quem incumbirá o pagamento da
remuneração do terceiro ao décimo quinto dia de afastamento.
Parágrafo único. A remuneração diária a ser paga será calculada com base na média das remunerações
auferidas nos 120 (cento e vinte) dias anteriores ao afastamento ou, no caso de trabalhadores cadastrados
recentemente, desde a data de cadastramento.
Art. 18. A plataforma deverá instituir protocolo para assistência ao trabalhador sob demanda em caso de
acidente de trabalho, incluindo, quando adequado, a prestação de primeiros socorros e o encaminhamento do
acidentado ao serviço de saúde, sem prejuízo da indenização pelos danos sofridos pelo trabalhador.
Parágrafo único. O cumprimento da obrigação prevista no caput não exime a plataforma de comunicar o
acidente do trabalho à Previdência Social, nos termos do art. 22 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 19. O salário-família será pago de forma mensal, diretamente pelo INSS, tomando-se como parâmetro o
salário-de-contribuição da competência anterior à que o benefício será pago.
Parágrafo único. As cotas do salário-família serão devidas a partir do mês seguinte à apresentação ao INSS,
por meio dos canais digitais disponíveis, dos documentos previsto no art. 67 da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991.
Art. 20. Os trabalhadores sob demanda farão jus à percepção do salário-maternidade após o período de
carência equivalente a 10 (dez) contribuições mensais
§ 1º
Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o caput será reduzido em número
de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado.
§ 2º
Assegurado o valor de um salário-mínimo, o salário-maternidade para o trabalhador sob demanda
será pago diretamente pelo INSS e consistirá em um doze avos da soma dos doze últimos salários-decontribuição, apurados em um período não superior a quinze meses.
Art. 21. A plataforma é considerada empresa para fins previdenciários e suas contribuições destinadas à
Seguridade Social observarão o disposto no Capítulo IV da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
Parágrafo único. A plataforma é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos trabalhadores sob
demanda a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
Seção VI
Disposições Finais e Transitórias
Art. 22. Aplica-se ao regime de trabalho sob demanda o disposto no Título VI da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 23. A plataforma é também obrigada a prestar informações relativas aos trabalhadores sob demanda
cadastrados e às remunerações que lhes forem pagas, devidas ou creditadas por meio do Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), conforme regulamento da
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
Art. 24. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita a plataforma infratora ao pagamento de multa de
0,1% a 1% de sua receita bruta anual, conforme regulamento da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
do Ministério da Economia.
Parágrafo único. A fiscalização, a autuação e o processo de imposição das multas reger-se-ão pelo Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
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ressalvado o disposto no art. 6º da Lei nº 10.593, de 06 de dezembro de 2002.
Art. 25. Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os litígios entre as plataformas e os trabalhadores em regime
de trabalho sob demanda.
Art. 26.

Fica revogado o inciso III do parágrafo único do art. 11-A da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 .

Art. 27.

Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO

Nos últimos anos, o surgimento de plataformas tecnológicas que oferecem serviços como transporte
de passageiros e entrega de produtos, levou a discussão sobre uma nova modalidade de trabalho, da qual
atualmente depende um enorme contingente de trabalhadores.
Dados do IBGE1 mostram um intenso crescimento dessa modalidade de trabalho, que já abrange
milhões de brasileiros. Segundo a Revista Exame2, “aplicativos de serviços – como Uber, 99, iFood e Rappi – se
tornaram, em conjunto, o maior ‘empregador’ do País, com quase 4 milhões de trabalhadores autônomos
utilizando hoje as plataformas como fonte de renda”.
Apesar da relevância da atividade, os trabalhadores, que dependem da estrutura de negócios da
empresa para exercer o serviço e garantir a sua renda, se encontram em uma situação jurídica indefinida e
sobre a qual paira bastante controvérsia3, suscitando discussões que, não raro, são pautadas sem a devida
análise das peculiaridades da atividade, as quais precisam ser levadas em consideração para que se regule a
atividade de forma adequada e coerente, e para que sejam asseguradas aos trabalhadores condições de
trabalho dignas e garantidos os devidos direitos.
Embora o trabalho por meio dos aplicativos venha representando, nos últimos anos, uma importante
fonte de renda para as famílias, em especial num cenário de elevado desemprego, a legislação e as políticas
públicas atuais são insuficientes para garantir um grau mínimo de proteção social a esses trabalhadores. Hoje,
uma motorista de aplicativo que engravide enfrenta sérias preocupações quanto à fonte de sustento para sua
família. O mesmo ocorre com o trabalhador que adoece, sofre um acidente ou é descadastrado
involuntariamente pela plataforma a que presta serviços.
A carência de direitos mínimos fica manifesta no “breque dos apps”, paralisação nacional realizada
por entregadores em diversas cidades do país que, entre outras pautas, reivindicavam o fornecimento de EPIs,
o apoio contra acidentes e o fim dos bloqueios indevidos realizados por algumas plataformas, que, não raro, o
fazem sem critérios claros e com o intuito de limitar a flexibilidade dos trabalhadores. Muitos entregadores
também reclamavam da baixa remuneração por um fatigante número de horas trabalhadas, a exemplo de
alguns entregadores que prestam serviço por meio de bicicleta, que mesmo trabalhando em média mais de 12
horas por dia auferem menos de 1 salário mínimo por mês, como demonstrou pesquisa realizada pela
Associação Brasileira do Setor de Bicicletas4.
Os trabalhadores nessa situação, apesar de possuírem liberdade em relação aos horários e duração
do trabalho, não possuem as demais características que são necessárias para caracterizá-los como autônomos
1

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26424-numerode-pessoas-que-trabalham-em-veiculos-cresce-29-maior-alta-da-serie
2Disponível

em: https://exame.abril.com.br/economia/apps-como-uber-e-ifood-sao-fonte-de-renda-de-quase-4-milhoes-

de-pessoas/
3

O enquadramento desses trabalhadores é objeto de grande controvérsia jurídica, entretanto, nenhumas das empresas
que utilizam essa modalidade de trabalho admitem a existência de vínculo empregatício com esses trabalhadores, ficando
estes obrigados a enfrentar um processo judicial de resultado imprevisível se quiserem ter seus direitos reconhecidos
4 Disponível em: http://aliancabike.org.br/pesquisa-de-perfil-dos-entregadores-ciclistas-de-aplicativo/
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ou mesmo empresários individuais. Isso porque toda a estrutura de negócios, desde a captação de clientes e
publicidade até o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas, padronização dos serviços e monitoramento
da qualidade, é criada e mantida pelas empresas responsáveis pelos aplicativos. O trabalhador é simplesmente
executor dos serviços que são comercializados diretamente pelas empresas, em nome próprio. Também não é
possível enquadrar as atividades dessas empresas como uma mera intermediação entre prestadores de serviços
autônomos e clientes, haja vista que, nesses casos, diferentes das plataformas de marketplace, aos clientes não
é facultado escolher entre diversos ofertantes, cada qual oferecendo livremente seu serviço por condições e
valores diversos.
Embora esteja clara a relação desigual e de dependência entre as empresas proprietárias dos
aplicativos de serviço e seus trabalhadores, atualmente a esses trabalhadores não têm sido assegurados
quaisquer direitos trabalhistas e previdenciários, seja pela recusa das empresas em reconhecer o vínculo de
emprego, seja pela indefinição, pelo Tribunal Superior do Trabalho, da aplicabilidade do regime celetista a esses
trabalhadores. Por esse motivo, justifica-se a criação de regime próprio, que considere as particularidades da
atividade e garanta aos trabalhadores um patamar adequado de direitos e proteção social.
Tendo em vista a situação precária das milhões de pessoas trabalhando por meio de aplicativos de
serviços, o presente projeto de lei visa regulamentar essa modalidade de trabalho, com três objetivos.
O primeiro objetivo é garantir um nível de proteção social mínimo aos trabalhadores. Para isso,
propõe-se a inclusão de direito à licença maternidade e ao afastamento remunerado em caso de incapacidade
temporária por doença ou acidente de trabalho. Em caso de descadastramento do trabalhador por iniciativa da
empresa, é assegurado o direito ao seguro-desemprego, mas somente nos casos em que o trabalhador presta
serviços de forma não eventual e cumpre um período de carência de 15 meses com remuneração igual ou
superior ao salário mínimo.
O segundo objetivo é assegurar um patamar remuneratório mínimo a esses trabalhadores, a partir
de regras que façam sentido e se adaptem a essa modalidade de trabalhado, garantindo remuneração não
inferior ao salário mínimo hora, além de outros direitos previstos na constituição aos trabalhadores, como
repouso semanal remunerado, férias com adicional de 1/3 (um terço), décimo terceiro-salário, calculados de
forma proporcional de modo a oferecer condições materiais para o gozo de descanso, mas com a preocupação
de não estabelecer regras impositivas quanto a um período obrigatório de inatividade por parte do trabalhador.
Foi prevista também indenização dos custos arcados pelo trabalhador para a realização dos serviços, incluindo
insumos e equipamentos de proteção.
O terceiro objetivo é assegurar condições mínimas de trabalho, por meio de medidas para redução
dos riscos à saúde e segurança do trabalhador e medidas para prevenção do assédio, violência e discriminação.
Além disso, propõe-se que incentivos e regras estabelecidos pela empresa não tenham efeitos negativos para
o trabalhador ou para a sociedade.
Por fim, é importante destacar algumas questões que guiaram a elaboração deste projeto de lei.
Em primeiro lugar, buscou-se não burocratizar as relações de trabalho com os trabalhadores que
prestam serviços por meio de aplicativos de serviços. Nesse sentido, as regras sobre remuneração foram
estabelecidas de modo a permitir que a empresa realize um pagamento único para quitação de todas as verbas
trabalhistas e indenizações, sem criar complexidades desnecessárias relativas ao processamento de folhas de
pagamento.
O projeto foi redigido ainda com outra preocupação: não restringir a motoristas e entregadores ou à
determinado tipo de ferramenta tecnológica o regime de trabalho previsto, tendo em vista que diversas outras
atividades e setores comportam organização do trabalho semelhante àquela adotada pelas empresas de
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transporte e entregas. Além disso, houve um cuidado em restringir arranjos contratuais que visem mascarar a
relação de trabalho e afastar a aplicação da lei.
Outra preocupação foi a inclusão de pessoas com deficiência. Foi prevista a obrigação de adotar
medidas de acessibilidade para permitir que os serviços possam ser executados por trabalhadores com
deficiência, além de vedação a políticas e regras para cadastramento, descadastramento e avaliação dos
trabalhadores que tenham efeito discriminatório.
Por todo o exposto e considerando a importância do projeto de lei em questão não só para assegurar
dignidade e direitos básicos a esses trabalhadores, mas também para apresentar uma resposta adequada ao
“limbo jurídico” em que se encontra a atividade no momento, o que leva a uma grande insegurança jurídica e
a um cenário de intensa judicialização, conclamamos os nossos nobres pares para o debate, urgente, a fim de
aperfeiçoar os seus dispositivos e buscar a sua aprovação.
Sala das Sessões, 10 de julho de 2020.

Deputada Tabata Amaral
(PDT/SP)
Dep. João H. Campos - PSB/PE
Dep. Professor Israel Batista - PV/DF
Dep. Flávia Arruda - PL/DF
Dep. Tereza Nelma - PSDB/AL
Dep. Bacelar - PODE/BA
Dep. Reginaldo Lopes - PT/MG
Dep. Luisa Canziani - PTB/PR
Dep. Raul Henry - MDB/PE
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PROJETO DE LEI N.º 3.750, DE 2020
(Do Sr. Luiz Antônio Corrêa)
Nomeia o Parque Nacional da Tijuca, de Parque Florestal da Tijuca Alfredo Sirkis in mememorian ao Ex
Deputado Federal Alfredo Sirkis.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DEÇ
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
Nomeia o Parque Nacional da Tijuca, de Parque Florestal da Tijuca Alfredo Sirkis in mememorian ao Ex
Deputado Federal Alfredo Sirkis.
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei vem sugerir a mudança do nome do Parque Nacional da Tijuca para PARQUE
FLORESTAL DA TIJUCA ALFREDO SIRKIS, como forma de homenagear nosso saudoso ex Deputado Federal
Alfredo Sirkis.
Alfredo Hélio Sirkis, nascido na cidade de Nova Iguaçu em 8 de dezembro de 1950 e falecido no mesmo
município em 10 de julho de 2020 vítima de um acidente automobilístico, foi político, jornalista, escritor e
roteirista de TV e cinema, gestor ambiental e urbanístico.
Era o Diretor Executivo do think tank Centro Brasil no Clima (CBC). Entre outubro de 2016 e maio de 2019 foi o
Coordenador Executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC), tendo organizado a campanha
Ratifica Já! que propiciou a ratificação, pelo Brasil, em tempo recorde, do Acordo de Paris; do processo para a
elaboração da Proposta Inicial para Implementação da NDC brasileira e da avaliação Brasil Carbono Neutro
2060.
Sirkis foi vereador pelo município do Rio de Janeiro por quatro vezes, Secretário municipal de Ambiente,
Deputado Federal e presidente do Instituto Pereira Passos (IPP).
Sirkis foi um grande entusiasta do reflorestamento do Rio de Janeiro, assim como Dom Pedro II
Em sua passagem Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no ano de 1994, acelerou o projeto "Mutirões de
reflorestamento", que atuou recompondo a vegetação de 60 comunidades da cidade, além de prover o
treinamento de mais de um milhar de reflorestadores comunitários.
Cabe explicar que o Parque Nacional da Tijuca é composto por vegetação secundária, pois é fruto de um
reflorestamento promovido à época de Dom Pedro II, quando se tornou claro que o desmatamento causado
pelas fazendas de café estava prejudicando o abastecimento de água potável da então capital do Império.
Acredito que a história de Alfredo Sirkis, pelo seu pioneirismo em assumir pautas ambientais no estado e cidade
do Rio de Janeiro se casam perfeitamente com a trajetória da Unidade de Conservação que renasceu para
manter a qualidade de vida e abastecimento dos cariocas, por isso registro minha solicitação para que se batize
o Parque Nacional da Tijuca em Parque Florestal da Tijuca Alfredo Sirkis.
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Ainda cabe citar que quando deputado federal (2011-2015) presidiu a Comissão Mista de Mudança do Clima do
Congresso Nacional (CMMC) e foi um dos vice-presidentes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional da Câmara dos Deputados.
Outras importantes conquistas na área ambiental fluminense são a aprovação para a criação da Área de
Proteção Ambiental da Prainha, impedindo a construção de doze edifícios no local;
- A elaboração do capítulo de meio ambiente da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro.
- A aprovação da Lei de Incentivos Fiscais para projetos eco-culturais (desde então, chamada Lei Sirkis), que
viabilizou o Fórum Global 92 durante a Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento.
Por todos esses motivos achamos justa a referida homenagem e contamos com a apreciação dos nobres colegas
.
Sala das Sessões, em

13 de

julho

Deputado LUIZ ANTÔNIO CORRÊA

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 3.759, DE 2020
(Do Sr. Paulo Bengtson)
Dispõe sobre o transporte de animal de assistência emocional e animal de serviço nas cabines das aeronaves
das companhias aéreas brasileiras.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
VIAÇÃO E TRANSPORTES E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o transporte de animal de assistência emocional e animal de serviço nas
cabines das aeronaves das companhias aéreas brasileiras.
Art. 2º Fica assegurado o direito de transporte do animal de assistência emocional e animal de serviço
nas cabines das aeronaves das companhias aéreas brasileiras.
§1º Para os efeitos desta Lei, são considerados animais de assistência emocional aqueles utilizados no
controle e suporte de paciente psiquiátrico, conforme laudo emitido por médico psiquiatra, atestando a
necessidade deste apoio emocional.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, são considerados animais de serviço:
I – Cães-Guia;
II – Cães-Ouvintes;
III – Cães de Alerta;
IV – Cães de Serviço.
§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as rotas operadas pelas companhias aéreas
brasileiras em voos nacionais.
§ 4º O disposto no caput deste artigo aplica-se às rotas internacionais operadas pelas companhias
aéreas brasileiras, de acordo com as regras do país de destino ou origem em relação à aceitação de animais de
assistência emocional e de serviço.
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§ 5º Cada passageiro poderá levar apenas 01 (um) animal de assistência emocional.
Art. 3º As companhias aéreas podem excluir animais que:
I – não sejam facilmente acomodados na cabine em razão do peso, raça e tamanho;
II – que sejam ameaça direta à saúde ou segurança de outros passageiros;
III – possam causar interrupção significativa do serviço da cabine;
IV – tenham proibição de entrada em país estrangeiro de destino;
V – estejam visivelmente fracos, doentes, feridos ou em adiantado estado de gestação.
§ 1º As companhias aéreas não são obrigadas a aceitar répteis, aranhas e roedores.
§ 2º As companhias aéreas poderão exigir que o passageiro assine termo se responsabilizando
integralmente pela saúde do animal de determinadas raças, nos casos em que apresentar laudo emitido por
médico veterinário contraindicando o embarque em razão de fragilidade respiratória.
Art. 4º Não poderão ser cobrado valores adicionais para o embarque dos animais de que tratam esta
Lei.
§ 1º Não se aplica a regra do caput caso o animal não possa ser acomodado debaixo ou em frente ao
assento, sem obstruir o corredor ou saídas de emergência, devendo ser possibilitada a compra do assento ao
lado.
§ 2º Nos voos codeshare ou interline não se aplica a regra do caput, desde que a cobrança seja exigência
da companhia aérea estrangeira.
Art. 5º As companhias aéreas, considerando as dimensões internas das aeronaves, poderão limitar o
número de animais na cabine, respeitando o mínimo de 2 (dois) animais por voo.
Parágrafo único. Poderá ser exigido aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas para o embarque dos
animais.
Art. 6º Constitui ato de discriminação, a ser apenado com multa, qualquer tentativa voltada a impedir
ou dificultar o gozo do direito previsto nesta Lei.
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Art. 7º Serão objeto de regulamento pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC):
I – os requisitos mínimos para identificação como animal de apoio emocional e animal de serviço;
I – os documentos indispensáveis para o embarque do animal;
II – a idade mínima do animal;
III – os acessórios obrigatórios para o conforto do animal e dos demais passageiros;
IV – o valor da multa imposta à empresa aérea responsável pela discriminação.
Parágrafo único. O regulamento de que trata caput deverá ser editado em até 30 (trinta) dias da
publicação desta Lei.
Art. 8º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Não há qualquer dúvida que os animais de estimação trazem benefícios à saúde de qualquer pessoa.
São diversos estudos que indicam que essa interação provoca o aumento da produção e liberação de, pelo
menos, dois “hormônios da felicidade”: a serotonina e a dopamina, diminuem os níveis de estresse, promovem
estímulo para a prática de atividade física, estimula a socialização, ajuda a combater a depressão, entre outros
pontos favoráveis.
Contudo, para algumas pessoas com deficiência ou com transtornos psicológicos e/ou emocional, a
presença de um animal pode ser essencial para que suportem os desafios que poderiam comprometer seu dia
a dia. Para esses casos, contamos com os animais de assistência emocional e os animais de serviço.
Os primeiros são aqueles de qualquer espécie utilizados com fins terapêuticos para o tratamento de
doenças psicológicas e psiquiátricas, pois a sua presença traz conforto, segurança e apoio aos seus donos. Não
necessitam de treinamento, bastando ser obediente ao dono de forma a possibilitar seu convívio com outras
pessoas e animais de forma harmoniosa.
Já os animais de serviço são submetidos a treinamento específico de determinadas tarefas com o
propósito de colaborar ou facilitar a vida das pessoas que possuem algum tipo de deficiência física.
Normalmente os animais de serviço são cães, em razão de sua facilidade de aprendizado e comprometimento.
Entre os animais de serviço podemos citar os cães-guia, que auxiliam pessoas com deficiência visual; os
cães-ouvintes, que dão assistência às pessoas com deficiência ou incapacidade auditiva; cães de alerta, que
conseguem, pelo faro, reconhecer o risco de início de alguma crise, por exemplo, de ansiedade, de epilepsia ou
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até mesmo de hipoglicemia; e cães de serviço, que colaboram com pessoas com deficiência orgânica ou motora,
buscando objetos, abrindo portas, entre outras tarefas.1
Vejam que desta vasta possibilidade de significante ajuda animal, apenas o cão-guia tem a sua presença
na cabine da aeronave assegurada pela Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005.
Nos demais casos, no Brasil, cada companhia aérea tem a liberdade de criar suas próprias regras,
limitando, inclusive, a espécie que se encaixa no conceito de animal de apoio emocional.
Por esse motivo, o objetivo desta lei é assegurar que esses animais, necessários para o bem-estar físico
e emocional do passageiro durante o voo ou em seu destino, possam estar na cabine do avião, assistindo seu
dono e fornecendo conforto emocional com sua presença.
É importante destacar que tal medida serve, até mesmo, como elemento de inclusão social e importante
valorização humana, pois permitirá que essas pessoas possam se aventurar em novos destinos sabendo que
terão a companhia de seu animal durante toda a viagem de avião, que, por si só, já costuma causar grande
ansiedade e angústia na maioria das pessoas.
Convém destacar ainda que os Estados Unidos já possuem legislação regulando os direitos dos donos
dos animais de apoio emocional, permitindo a presença desses animais nas cabines de aviões sem custo extra,
nos casos de se encaixar em dimensões normais que não prejudique a circulação de passageiros e a atuação da
equipe de bordo.
Desta forma, é necessária a criação de uma norma sobre o tema, retirando das companhias aéreas essa
discricionariedade, que implica até mesmo na escolha de seus passageiros, garantindo, assim, que todos
possam exercer com plenitude seu direito de ir e vir, constitucionalmente assegurado no inciso XV do art. 5º da
Constituição Federal.
Do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa proposta.
Sala das Sessões, em

de

Deputado Paulo Bengtson
PTB/PA

1

https://petable.care/pt/2017/06/05/animais-e-assistencia-emocional/
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PROJETO DE LEI N.º 3.760, DE 2020
(Do Sr. Hildo Rocha)
Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para estabelecer a possibilidade de recebimento de doações
de bens móveis de pessoas jurídicas de direito privado pelos órgãos da Justiça Eleitoral, nas hipóteses de
emergência ou calamidade pública, ficando autorizada a publicização dos respectivos doadores no painel da
urna eletrônica, na forma que for regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral”.
DESPACHO:
À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei modifica a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para estabelecer a
possibilidade de recebimento de doações de bens móveis de pessoas jurídicas de direito privado pelos órgãos
da Justiça Eleitoral, nas hipóteses de emergência ou calamidade pública.
Art. 2º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
89-A:
“Art. 89-A Os órgãos da Justiça Eleitoral poderão receber doações de bens móveis de
pessoas jurídicas de direito privado, justificadamente, nas hipóteses de emergência ou
calamidade pública, quando caracterizada incapacidade ou insuficiência material para a
organização, fiscalização e realização das eleições, ficando autorizada a publicização dos
respectivos doadores no painel da urna eletrônica e de espaços externos da sessão
eleitoral, conforme regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral”.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data e sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Este Projeto de Lei estabelece a possibilidade de a Justiça Eleitoral receber doações de bens
móveis de pessoas jurídicas de direito privado, justificadamente, na hipótese de emergência ou calamidade
pública, quando caracterizada incapacidade ou insuficiência material para a organização, fiscalização e
realização das eleições, ficando autorizada a publicização dos respectivos doadores no painel da urna eletrônica,
conforme regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral.
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Entendemos que essa disposição é uma salvaguarda normativa necessária para garantir a
normalidade do processo eleitoral em momentos de emergência ou calamidade pública, como o que
vivenciamos atualmente em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19), nos quais a insuficiência
orçamentária ou a incapacidade técnica de prover os recursos materiais necessários à organização e realização
das eleições em tempo hábil podem prejudicar e comprometer a regularidade das eleições.
Além de estabelecer a possibilidade de recebimento de doações de bens móveis de pessoas
jurídicas de direito privado por órgãos da Justiça Eleitoral, esta proposição autoriza, em homenagem ao
princípio constitucional da publicidade, a publicização dos respectivos doadores no painel da urna eletrônica,
conforme regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão responsável pela expedição de
instruções gerais relacionadas à organização, fiscalização e realização das eleições.
Convictos de que tal proposição é extremamente necessária para conferir segurança jurídica
às doações de bens móveis aos órgãos da Justiça Eleitoral em contextos emergenciais ou de calamidade pública
e, consequentemente, para mitigar os impactos negativos de tais crises no processo político-eleitoral, contamos
com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 13 de julho de 2020.
Deputado HILDO ROCHA
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PROJETO DE LEI N.º 3.761, DE 2020
(Do Sr. Dr. Jaziel)
Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, para dispor sobre medidas de atenção às crianças e jovens com
condições decorrentes de deficiência ou enfermidade.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54
RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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PROJETO DE LEI N.º 3.765, DE 2020
(Do Sr. Alexandre Padilha)
Altera o art. 1º da Lei nº 13.802, de 10 de janeiro de 2019, para tratar das ações desenvolvidas durante as
atividades do julho amarelo.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A Lei 13.802, de 10 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Esta Lei institui o Julho Amarelo, a ser realizado a cada ano, em todo o território
nacional, no mês de julho, quando serão efetivadas ações relacionadas à luta contra as
hepatites virais.
§1º O Julho Amarelo será constituído de um conjunto de atividades e mobilizações
direcionadas ao enfrentamento das hepatites virais, com foco na conscientização,
prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos.
§2º As atividades e mobilizações referidas no §1º, deste artigo, serão desenvolvidas em
consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, de modo integrado em toda
a administração pública e, fundamentalmente, com instituições da sociedade civil
organizada e organismos internacionais.
Art. 2º O Julho Amarelo ainda incluirá a iluminação de prédios públicos com luzes de cor
amarela, promoção de palestras e atividades educativas, veiculação de campanhas de
mídia e realização de eventos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Em 2010, a Organização Mundial de Saúde (OMS) determinou que o 28 de julho fosse
considerado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Essa decisão adveio de sugestões de autoridades
brasileiras engajadas no combate a essas moléstias. Neste dia, busca-se chamar atenção para o tema e
conscientizar as pessoas acerca da importância do diagnóstico precoce, da vacinação e do tratamento dessas
doenças. As hepatites virais são enfermidades infecciosas que atacam o fígado e são classificadas como A, B, C,
D e E (no Brasil, as mais comuns são as três primeiras). Em muitas ocasiões, são assintomáticas.
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Em outras, trazem sintomas como pele e olhos amarelados, febre, tontura, enjoo,
escurecimento da urina, entre outros. A hepatite A se transmite por meio de água e alimentos contaminados
pelo vírus ou por contato com doentes. Já a B e a C se transmitem por contato com o sangue contaminado ou
por relações sexuais desprotegidas. Na rede pública, há vacinas para as hepatites A e B.
De acordo com os dados do Ministério da Saúde1, em 2018, foram registrados 42.383
casos de hepatites virais no Brasil. Em 2008, o número foi de 45.410 casos. Os dados são do Boletim
Epidemiológico de Hepatites Virais 2019. O levantamento também apontou queda de 9% no número de óbitos,
saindo de 2.362 em 2007 para 2.156 em 2017. Entre as hepatites, o tipo C da doença é a mais prevalente e
também a mais letal, com 26.167 casos notificados em 2018.
A OMS também informou que se acredita que 57% dos casos de cirrose hepática e 78%
dos casos de câncer hepático estão relacionadas, diretamente, aos vírus da hepatite B e C. Conforme o
Ministério da Saúde, o Brasil tem como prioridade a realização de campanhas nacionais que estimulem os seus
cidadãos a se vacinarem contra a hepatite e buscarem o diagnóstico precoce, para estender a cobertura vacinal
e identificar os milhões de brasileiros que desconhecem o fato de estarem infectados.
A sanção da Lei 13.802, de 10 de janeiro de 2019 foi um importante passo para a
conscientização da população brasileira para o problema, no entanto, se faz necessário o aperfeiçoamento que
ora apresento para positivar e dar efetividade ao Julho Amarelo.
A proposta que apresento me foi sugerida pelo FOAESP – Fórum das Ong aids do Estado
de São Paulo e FOARS – Fórum das Ong aids RS, representando um coletivo de instituições, que atuam no
enfrentamento das Hepatites Virais, tendo em vista a relevância do tema, acolhi de imediato.
Diante de todo o exposto, peço aos Nobres Parlamentares que se manifestem
favoravelmente a este Projeto, em defesa da saúde dos cidadãos brasileiros.
Sala das Sessões, em 13 de julho de 2020

ALEXANDRE PADILHA
Deputado Federal PT/SP

1

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45603-50-mil-pessoas-por-ano-devem-receber-tratamento-contra-a-hepatitec-nobrasil#:~:text=BOLETIM%20EPIDEMIOL%C3%93GICO%20DE%20HEPATITES%20VIRAIS,de%20hepatites%20virais%20no%20Brasil.
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PROJETO DE LEI N.º 3.772, DE 2020
(Da Sra. Dra. Soraya Manato)
Estabelece a remissão, anistia e parcelamento de créditos tributários de responsabilidade das Santas Casas de
Misericórdia e das entidades privadas filantrópicas e demais entidades sem fins lucrativos que atuam na área
da saúde, nos termos que especifica.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-694/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei estabelece remissão, anistia e parcelamento de créditos tributários de
responsabilidade das Santas Casas de Misericórdia e das entidades privadas filantrópicas e demais entidades
sem fins lucrativos que atuam na área da saúde.
Parágrafo único. Os benefícios tributários de que trata esta Lei somente poderão ser
aproveitados pelas entidades de saúde mencionadas no caput deste artigo que estejam em grave situação
econômico-financeira.
Art. 2º Para efeitos desta Lei, consideram-se Santas Casas de Misericórdia, entidades privadas
filantrópicas e entidades sem fins lucrativos:
I - aquelas certificadas na forma do art. 4º da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009; ou
II - a pessoa jurídica de direito privado que atua na área da saúde de forma complementar ao
Sistema Único de Saúde e que não distribua ou transfira entre os seus sócios, associados, conselheiros,
diretores, empregados, doadores ou terceiros, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos,
bonificações, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante
o exercício de suas atividades, e que aplica os excedentes integralmente na consecução de seu objeto social.
Art. 3º Considera-se em grave situação econômico-financeira a Santa Casa de Misericórdia,
entidade privada filantrópica ou entidade sem fins lucrativos cuja razão entre:

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 1245

I - a dívida consolidada no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), em 31 de dezembro de 2019, e a receita bruta auferida
no ano de 2019 seja igual ou superior a 15% (quinze por cento); ou
II - a dívida consolidada no âmbito da PGFN e RFB, em 31 de dezembro de 2019, adicionada à
dívida com as instituições financeiras, públicas ou privadas, também em 31 de dezembro de 2019, e a receita
bruta auferida no ano de 2019 seja igual ou superior a 30% (trinta por cento).
Parágrafo único. Para apuração do percentual de que tratam os incisos I e II do caput deste
artigo, as dívidas ainda não constituídas no âmbito da RFB poderão ser informadas pelas entidades de saúde ao
Ministério da Saúde.
CAPÍTULO II
DA REMISSÃO E ANISTIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DAS ENTIDADES DE SAÚDE
Art. 4º Ficam extintos, nos termos do inciso IV do art. 156 e do art. 172 da Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), os créditos tributários de que trata o art. 6º desta Lei de
responsabilidade das Santas Casas de Misericórdia e entidades de saúde qualificadas nos termos desta Lei, bem
como as multas, de mora e de ofício, juros de mora, encargos legais e demais acréscimos previstos na legislação,
lançados ou cobrados juntamente com o principal do crédito tributário extinto.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se a débitos relativos a tributos cujo
fato gerador tenha ocorrido até 20 de março de 2020.
Art. 5º Fica limitado a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por entidade, o valor total dos
créditos tributários extintos nos termos deste Capítulo, montante consolidado na data prevista no § 1º do art.
7º desta Lei.
Parágrafo único. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito
passivo, a ordem para extinção dos créditos tributários obedecerá ao disposto no art. 163 do Código Tributário
Nacional.
Art. 6º São passíveis de extinção, nos termos deste Capítulo, os créditos tributários devidos à
RFB e à PGFN, inclusive os relativos à contribuição social de que trata a alínea a do parágrafo único do art. 11
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os de
contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que
em fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em
discussão administrativa ou judicial, ou ainda provenientes de lançamento efetuado de ofício após a publicação
desta Lei.

1246 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

Parágrafo único. Não são passíveis de extinção, nos termos deste Capítulo, créditos tributários
referentes:
I - ao imposto de renda na fonte, se retido e não recolhido à RFB;
II - às contribuições previdenciárias de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 11 e o
art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991.
CAPÍTULO III
DO PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DAS ENTIDADES DE SAÚDE
Art. 7º Os créditos tributários de que trata parágrafo único do art. 6º desta Lei, devidos pelas
Santas Casas de Misericórdia e entidades de saúde qualificadas nos termos desta Lei, inscritos ou não em dívida
ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive objeto de parcelamentos anteriores
rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda provenientes de lançamento efetuado
de ofício após a publicação desta Lei, poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis a partir do último dia útil do segundo mês seguinte à publicação dos atos de que trata o
art. 13 desta Lei, com redução de 100% (cem por cento) das multas, de mora e de ofício, juros de mora e dos
encargos legais, incluídos os honorários advocatícios.
§ 1º A adesão ao parcelamento ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o
último dia útil do mês seguinte ao da publicação dos atos de que trata o art. 13 desta Lei e abrangerá os débitos
indicados pelo sujeito passivo.
§ 2º A adesão ao parcelamento implicará:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo e por ele
indicados para compor o parcelamento, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil);
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo das condições estabelecidas nesta Lei;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas da dívida consolidada no parcelamento e os
débitos relativos às contribuições de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 1991, vencidos após a data de publicação dos atos que regulamentam esta Lei, inscritos ou não em dívida
ativa da União; e
IV - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
§ 3º As parcelas a que se refere o caput deste artigo serão equivalentes ao saldo da dívida
fracionado em até 60 (sessenta) parcelas.
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§ 4º O valor da parcela não será inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 5º Encerrado o prazo do parcelamento, eventual resíduo da dívida não quitada poderá ser
pago à vista ou acrescido à última prestação, mantidas, em qualquer caso, as reduções previstas do caput deste
artigo.
Art. 8º Para incluir no parcelamento de que trata este Capítulo débitos que se encontrem em
discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos
recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados, renunciar
a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações, os recursos
administrativos ou as ações judiciais e protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do
processo com resolução do mérito, nos termos estabelecidos na alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei
nº 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil), o que eximirá o autor da ação do pagamento dos honorários
advocatícios, afastando-se o disposto no art. 90 da Lei nº 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil) .
§ 1º A comprovação do pedido de desistência ou da renúncia de ações judiciais será
apresentada na unidade de atendimento integrado do domicílio fiscal do sujeito passivo, até 30 (trinta) dias
após o prazo final de adesão de que trata o § 1º do art. 7º desta Lei.
§ 2º Somente será considerada a desistência parcial de impugnação de recurso administrativo
interposto ou de ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for passível de distinção dos demais
débitos discutidos no processo administrativo ou na ação judicial.
Art. 9º Os depósitos vinculados aos débitos incluídos no parcelamento de que trata este
Capítulo serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União.
§ 1º Depois da conversão em renda ou da transformação em pagamento definitivo, o sujeito
passivo poderá requerer o levantamento do saldo remanescente, se houver, desde que não haja outro débito
exigível.
§ 2º Na hipótese de depósito judicial, o disposto no caput deste artigo somente se aplicará
aos casos em que tenha ocorrido desistência da ação ou do recurso e renúncia a qualquer alegação de direito
sobre o qual se funde a ação.
Art. 10. A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do requerimento de adesão
ao parcelamento de que trata o § 1º do art. 7º desta Lei.
§ 1º Enquanto a dívida não for consolidada, caberá ao sujeito passivo calcular e recolher os
valores de que trata o art. 7º desta Lei.
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§ 2º O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira
parcela de que trata o art. 7º desta Lei.
§ 3º Sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, incidirão juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do
pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.
Art. 11. A opção pelo parcelamento de que trata este Capítulo implicará a manutenção
automática dos gravames decorrentes de arrolamento de bens, de medida cautelar fiscal e das garantias
prestadas nas ações de execução fiscal ou de qualquer outra ação judicial.
Art. 12. Aplica-se ao parcelamento previsto neste Capítulo o disposto no caput e nos §§ 2º e
3º do art. 11, no art. 12 e no inciso IX do caput do art. 14 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
Parágrafo único. A vedação da inclusão em qualquer outra forma de parcelamento dos débitos
parcelados com base na Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, na Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, na Lei nº
13.496, de 24 de outubro de 2017, e na Medida Provisória nº 766, de 4 de janeiro de 2017, não se aplica ao
parcelamento de que trata este Capítulo.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. A PGFN e a RFB, no âmbito de suas competências, editarão, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contado da data de publicação desta Lei, os atos necessários à execução dos procedimentos nela previstos.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A pandemia do Coronavírus (Covid-19) é responsável por expressivo aumento da demanda
por serviços médico-hospitalares, que coloca em xeque a capacidade do Sistema Único de Saúde (SUS) de
atender os pacientes que não dispõem de planos de saúde privados.
Um dos pilares do SUS são as Santas Casas de Misericórdia, que respondem por cerca de 60%
dos atendimentos1, e demais entidades hospitalares sem fins econômicos, pessoas jurídicas que se encontram
em gravíssima situação econômico-financeira, em especial quanto a débitos junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
Com o objetivo de regularizar essas dívidas tributárias, foram tentados alguns procedimentos
especiais, destacando-se dentre eles a moratória e remissão de créditos tributários previstas no Programa de
Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na Área da
1

https://www.cmb.org.br/cmb/index.php/noticias/2735-situacao-financeira-das-santas-casas-em-debate
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Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde (PROSUS). No entanto, dada as
condicionalidades para se conseguir o perdão da dívida, nem mesmo o PROSUS foi capaz de resolver o problema
das Santas Casas de Misericórdia e demais entidades de saúde sem fins lucrativos.
Para sanar de vez a pendência tributária que sufoca as entidades de saúde e, por isso,
prejudica o atendimento às classes menos favorecidas, este projeto de lei (PL) tem como objetivo conceder
remissão e anistia dos créditos tributários de responsabilidade das referidas entidades de saúde. A única
condicionalidade exigida para o perdão das dívidas é estarem em grave situação econômico-financeira, cuja
definição segue a estabelecida no PROSUS.
Trata-se, portanto, de perdão puro e simples dos débitos junto à PGFN e RFB. No entanto, o
PL estabelece um limite de R$ 10 milhões por entidade de saúde e exclui do perdão o imposto de renda na fonte
no caso de ter sido retido do beneficiário e não repassado para os cofres públicos, caso em que pode restar
configurada, inclusive, apropriação indébita. Também não está contemplada no perdão a contribuição
previdenciária retida do empregado, cuja falta de recolhimento poderia prejudicar seu tempo de contribuição,
dado que a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, vedou a contagem de tempo de contribuição fictício. Para
esses tributos, o PL oferece a possibilidade de pagamento em 60 meses, limite imposto pela Reforma
Previdenciária de 2019 (§ 11 do art. 195 da Constituição Federal), sem cobrança de multas ou juros.
Vale notar que os benefícios fiscais acima descritos se enquadram dentre as medidas tomadas
para o combate da Covid-19, pois oferecerão fôlego financeiro para as Santas Casas de Misericórdia e hospitais
sem fins econômicos enfrentarem o aumento de demanda causado pela pandemia.
Entendemos, portanto, que ficam afastadas as restrições de natureza fiscal-orçamentária, nos
termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.357, e subsequentemente, da Emenda Constitucional nº 106,
de 7 de maio de 2020, motivo pelo qual solicito o apoio dos nobres Pares para a discussão, aprimoramento e
aprovação da presente iniciativa.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputada DRA. SORAYA MANATO
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PROJETO DE LEI N.º 3.773, DE 2020
(Do Sr. Lucas Gonzalez)
Altera a redação da Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre o Código de trânsito Brasileiro.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7308/2014.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
redação.

Art. 1º O art. 101 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
“Art. 101.....………....................……………………………………
§ 4º– Será considerado dentro dos limites permitidos, para efeito de fiscalização das
autorizações especiais de trânsito, percentual de tolerância de 5% para mais ou para
menos nas dimensões aferidas no momento da abordagem em relação ao estabelecido
na autorização especial de trânsito. (NR)

redação.

Art. 2º O art. 231 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
“Art. 231.....……….....................……………………………………
V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por
equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN, respeitado o percentual mínimo
de tolerância determinado pelo
§ 4º do Art. 101 :
................................................................. .................................
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A Autorização Especial de Trânsito (AET) é o documento expedido pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, para circulação de veículos ou combinações de veículos
utilizados no transporte de carga que não se enquadrem nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
A Resolução 210 de 13 de Novembro de 2006 estabeleceu os limites de peso e dimensões
para veículos que transitem por vias terrestres, sendo ele com ou sem carga de largura máxima de 2,60m,
altura máxima de 4,40m, e comprimentos variados de acordo com o tipo de veículo, como articulados e não
articulados. Os limites de peso vão desde 6 até 57 toneladas.
Além de multas previstas no art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos e as cargas
estão sujeitos a apreensão caso o motorista não esteja com a devida documentação ou deverão ficar retidos
para a regularização.
É inegável a importância das Autorizações Especiais de Trânsito para a segurança nas
estradas, seja para o trânsito de carros para evitar a colisão com as cargas super-dimensionadas, ou seja para
as obras de arte com suas limitações de altura, largura e peso. Porém, a legislação pode ser atualizada para
que o modal rodoviário possa ser mais eficiente.
Ao não se considerar uma pequena tolerância nas Autorizações Especiais de Trânsito e sua
fiscalização, o transportador fica suscetível a alguns contratempos. O equipamento pode ser utilizado
erroneamente ou pode apresentar defeitos, ocasionando em uma leitura equivocada e diferente do
documentado. Em casos mais raros, pode-se considerar uma má-fé do fiscalizador.
Ao se constatar a medição diferente, o transportador e a carga terão que ficar retidos até
que se providencie a adequação, e dependendo do tipo de carga, aumentando drasticamente o tempo de
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transporte, demandando logística e gastos da empresa por conta de uma leitura errada. Isso sem contar com
a multa que será cobrada.
O Projeto de Lei em tela visa dar uma tolerância mínima, que não cause um impacto à
segurança no tráfego, mas permita ao transportador não ficar refém desses estorvos.
lei.

Ante o exposto, pedimos o apoio dos Ilustres Pares para a aprovação do presente projeto de
Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado LUCAS GONZALEZ
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PROJETO DE LEI N.º 3.775, DE 2020
(Do Sr. Hildo Rocha)
Institui o Programa de Apoio à Formação Médica.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2598/2007.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído, nos termos do regulamento, o Programa de Apoio à Formação
Médica, com a finalidade de contribuir para suprir a carência de profissionais médicos nos municípios
brasileiros.
Art. 2° O Programa de Apoio à Formação Médica consiste na concessão de desconto de 50%
(cinquenta por cento) do valor da mensalidade do curso de Medicina ofertado por instituições de educação
superior (IES) pertencentes ao Sistema Federal de Ensino, nos termos do inciso II do art. 16 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996.
§ 1º Poderão aderir ao Programa as IES privadas com Conceito Institucional (CI) maior ou
igual a 4 (quatro), que ofertem curso de medicina com Conceito de Curso (CC) maior ou igual a 4 (quatro), que
ofereçam pelo menos 1 (um) programa de residência médica em Saúde da Família, que não estejam
submetidas a processo de supervisão por deficiência de qualidade na IES e possuam hospital próprio ou
mantenham, por meio de convênio, há pelo menos 5 (cinco) anos exclusivamente com recursos próprios,
Unidade Auxiliar de Ensino com oferta de pelo menos 3 (três) especialidades médicas destinadas a atender a
população carente de forma integralmente gratuita.
§ 2º O desconto concedido constitui crédito da IES, passível de execução, caso o estudante
beneficiado não cumpra as condições estabelecidas para a participação no Programa.
§ 3º O disposto no § 2º deste artigo aplica-se nos casos de desistência ou abandono do
curso.
Art. 3º Poderão participar do Programa os estudantes aprovados em processo seletivo
realizado pela IES ofertante do curso de medicina e que comprovem renda familiar menor que 10 (dez)
salários mínimos.
§ 1° A IES será responsável pela verificação do perfil socioeconômico do estudante.
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§ 2° A transferência do estudante beneficiário do Programa para outra instituição, demanda
anuência da IES ofertante e do Município conveniado para disponibilização de campos de estágio.
Art. 4° Constitui condicionante para participação do estudante no Programa de Apoio a
Formação Médica, além das exigências do art. 3º desta Lei, a assinatura de termo de compromisso com a IES e
com o Município conveniado, obrigando-se à prestação de serviços profissionais na área de Saúde da Família à
municipalidade pelo prazo de 3 (três) anos após a conclusão do curso superior, observadas as condições de
contratação da Administração municipal.
§ 1° A prestação de serviços profissionais pelo estudante participante do Programa ocorrerá
preferencialmente no Município conveniado, podendo ser realizada, por indicação deste, em Município
diverso no mesmo Estado ou, excepcionalmente, em localidade de qualquer Unidade da Federação que
comprove a necessidade de médicos, neste caso com a anuência do estudante.
§ 2° Caso o Município desista da contratação e nenhum Município da Unidade da Federação
correspondente manifeste interesse na prestação dos serviços, o estudante ficará dispensado do
compromisso previsto no caput deste artigo.
§ 3° O disposto no § 2º deste artigo não enseja a aplicação das disposições previstas no § 2°
do art. 2° desta Lei.
§ 4° O estudante que já tenha cumprido metade do tempo mínimo de integralização do
curso, observadas as condições de adesão ao Programa, terá o prazo da condicionante de prestação de
serviços profissionais à municipalidade reduzido em 1/3 (um terço).
§ 5º O estudante que já tenha cumprido pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do
tempo mínimo de integralização do curso, observadas as condições de adesão ao Programa, terá o prazo da
condicionante de prestação de serviços profissionais à municipalidade reduzido em 2/3 (dois terços).
Art. 5º A IES que aderir ao Programa poderá ofertar, adicionalmente e a cada processo
seletivo, até 30% (trinta por cento) de vagas sobre o número total de vagas constante do ato autorizativo em
vigor do curso de graduação em medicina, destinando 50% (cinquenta por cento) delas exclusivamente aos
estudantes participantes do Programa.
§ 1º O percentual de 30% (trinta por cento) de vagas adicionais será incorporado pela IES
após a conclusão da primeira turma dos estudantes participantes do Programa, mediante aditamento ao ato
autorizativo do curso, nos termos do regulamento.
§ 2º O aditamento previsto no § 1º deste artigo cumprirá procedimento simplificado e
instrução exclusivamente documental, na forma do regulamento.
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§ 3° Serão efetuadas as devidas adaptações aos sistemas informatizados para que se informe
publicamente as IES aderentes ao Programa, indicando inclusive o número de vagas adicionais ofertadas no
curso de Medicina correspondente, e os estudantes participantes.
Art. 6° A participação da IES no Programa requer a celebração de convênio com o Município,
que disponibilizará os equipamentos públicos de saúde para campos de estágio dos estudantes do Programa,
respeitada a proporcionalidade entre vagas e leitos estabelecida pelo Ministério da Saúde.
§ 1° A denúncia ou suspensão do convênio implica a paralisação da criação de novas vagas
do Programa, que ficará suspensa até a normalização do convênio ou garantia de campos de estágio na
municipalidade, sem prejuízo das matrículas já efetuadas.
§ 2° As vagas autorizadas em consequência deste Programa poderão ser ofertadas em
município diverso da sede da instituição, onde possua campus autorizado, infraestrutura para cursos da área
da saúde e convênio com o Município que ateste a disponibilidade de campos de estágio, respeitadas as
condições de participação no Programa previstas nesta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei pretende instituir o Programa de Apoio à Formação Médica, na
forma de regulamentação a ser elaborada pelo Poder Executivo. O Programa objetiva contribuir para suprir a
carência de profissionais médicos nos municípios brasileiros, por meio da concessão de bolsas de estudos
parciais, de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade, nos cursos de medicina oferecidos pelas
Instituições de Educação Superior (IES) privadas, pertencentes ao Sistema Federal de Ensino, nos termos do
inciso II do art. 16 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Para participar do Programa, as IES deverão ter conceito de curso igual ou superior a 4, nas
avaliações conduzidas pelo Ministério da Educação, o que ratifica a necessidade de boa prestação de serviços
educacionais. A adesão também implica a celebração de convênios entre a IES e os órgãos estaduais e
municipais de saúde para assegurar campos de estágio em equipamentos públicos de saúde.
Pela adesão ao Programa, as IES poderão majorar em até 30% (trinta por cento) o número
de vagas constante do ato autorizativo referente ao curso de medicina, de modo que a metade do
quantitativo adicional será destinada aos estudantes aprovados em processo seletivo e que estejam
enquadrados no perfil socioeconômico disposto no art. 3º desta Proposição.
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Em contrapartida à bolsa de estudos parcial de 50% (cinquenta por cento), o estudante
contemplado no Programa de Apoio à Formação Médica deverá prestar serviços na área de Saúde da Família
pelo prazo de 3 (três) anos após a conclusão da graduação, nos órgãos e estabelecimentos públicos de saúde
estadual ou municipal, nos termos do art. 4º deste Projeto de Lei.
Entendemos que são necessárias ações para promover a formação de médicos nos diversos
municípios, haja vista a distribuição geográfica desigual dos profissionais de medicina no País. Estudos do
Conselho Federal de Medicina evidenciam que a relação médico/habitante na região Sudeste é de 2,8
médicos por mil habitantes, ao passo que na região Norte essa relação atinge apenas 1,1 médico por mil
habitantes.
Estas são as razões pelas quais apresentamos o presente Projeto de Lei. Contamos com o
apoio dos Nobres Pares para a célere aprovação desta matéria.
Sala das Sessões, em 14 de julho de 2020.

Deputado HILDO ROCHA
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PROJETO DE LEI N.º 3.778, DE 2020
(Do Sr. Ricardo Silva)
Altera o artigo 342 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6109/2009.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o artigo 342 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal).
Art. 2º O artigo 342 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 342. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, ou deixar de comparecer à oitiva, como
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo ou procedimento judicial, ou
administrativo, inquérito policial, civil ou parlamentar, ou em juízo arbitral, ou processo ou
procedimento por crime de responsabilidade ou por quebra de decoro parlamentar: (NR)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 1º As penas aplicam-se em dobro se o crime é praticado mediante recebimento de suborno
ou de qualquer outra vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ou
solicitação ou aceitação de promessa de tal vantagem, ou se cometido com o fim de obter prova
destinada a produzir efeito em processo ou procedimento penal ou civil em que for parte entidade
da administração pública direta ou indireta. (NR)
§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo, decisão terminativa em
procedimento, ou relatório final de inquérito, em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou
declara a verdade”. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O testemunho é um dos principais e, às vezes, o único meio de prova em inúmeros feitos
judiciais e administrativos. Daí a necessidade de se resguardar a higidez de tal meio probatório, haja vista que
uma declaração falsa potencialmente pode ferir irremediavelmente a pureza da própria administração da
justiça. A uma só vez, o falso testemunho ofende o juízo, que é enganado pela falsa declaração, e a pessoa
objeto da injustiça.
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O falso testemunho, dada a sua inegável implicação negativa, tem sido severamente
repreendido criminalmente há milênios1, sendo atualizado constantemente para melhor adequação a cada
momento histórico e social.
Nesse contexto, o presente projeto de lei pretende aperfeiçoar o crime de falso testemunho ou
falsa perícia, previsto no art. 342 do Código Penal, ampliando-lhe o espectro protetivo. Para tanto, propõe-se
que:
a) o tipo objetivo passe a prever o “não comparecimento à oitiva” ao lado das condutas de
“fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade”;
b) o âmbito de incidência do tipo penal seja ampliado para abranger a falsidade praticada nos
inquéritos civil ou parlamentar (ampliando a cobertura penal prevista no art. 4º, II, da Lei
n.º 1.579/1952), bem como nos processos ou procedimentos por crime de responsabilidade
ou por quebra de decoro parlamentar, além dos demais feitos já previstos anteriormente;
c) a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º passe a prever a majoração ao dobro
se o crime for praticado mediante recebimento de suborno ou de qualquer outra vantagem
indevida (corrupção passiva), para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ou aceitação
de promessa de tal vantagem, ou se cometido com o fim de obter prova destinada a
produzir efeito em processo ou procedimento penal ou civil em que for parte entidade da
administração pública direta ou indireta;
d) a redação do § 2º seja aperfeiçoada para acrescentar ao rol de hipóteses para exclusão da
punibilidade a retratação efetivada antes do relatório final de inquérito.
Ante todo o exposto, roga-se o imprescindível apoio dos nobres Pares para a urgente
aprovação deste Projeto de Lei.
Sala da Comissão, 13 de julho de 2020.

_______________________________________
Deputado Federal RICARDO SILVA

O Código de Hamurabi (séc. XVIII a.C.) e a Lei das XII Tábuas (ano 450 a.C.) previam a pena de morte para determinadas formas
de falso testemunho.

1
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PROJETO DE LEI N.º 3.779, DE 2020
(Do Sr. Junio Amaral)
Altera o art. 63 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para determinar que a
aplicação de medida socioeducativa em razão da prática de ato infracional seja considerada para efeito de
reincidência.
DESPACHO:
À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 63 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, para determinar que a aplicação de medida socioeducativa em razão da prática de ato infracional seja
considerada para efeito de reincidência.
Art. 2º O art. 63 do Código Penal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 63. ........................................................................................
Parágrafo único. Ocorre, também, a reincidência quando o agente comete crime, após
transitar em julgado a sentença que lhe tenha aplicado medida socioeducativa em razão
da prática de ato infracional.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A delinquência juvenil é uma triste realidade em nosso País. Temos um sistema de
atendimento socioeducativo que não ressocializa o adolescente infrator. Assim, a maioria dos jovens que
praticam atos infracionais permanece na senda criminosa após atingir a maioridade.
No entanto, o histórico infracional do agente não é computado para fins de agravamento da
pena a ser aplicada em razão da prática de crime posterior.
Assim, o indivíduo que comete um delito após completar os dezoito anos de idade é
considerado tecnicamente primário, não importando quantos atos infracionais tenha cometido ao longo de sua
infância e adolescência, tampouco a gravidade dessas condutas.
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Essa situação gera uma sensação de impunidade ao adolescente infrator, que continua a agir
na certeza de que os atos infracionais praticados não terão qualquer repercussão em sua vida após atingir a
maioridade.
Não podemos mais tolerar esse tratamento benevolente dispensado ao delinquente,
permitindo que todo o seu passado infracional seja simplesmente apagado ao adentrar a idade adulta. Faz-se
necessário conter a escalada infracional de nossos adolescentes e desestimular a reiteração delituosa.
Cumpre observar que os tribunais já vêm admitindo que os atos infracionais sejam
considerados pelo juiz para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem
pública, pois indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de
reiteração1.
Desse modo, propomos a alteração do art. 63 do Código Penal, para que a aplicação de medida
socioeducativa em razão da prática de ato infracional possa configurar reincidência.
Diante dessas razões, conto com o apoio dos ilustres pares para a aprovação do presente
Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputado JUNIO AMARAL

1

Cf: STJ. 3ª Seção. RHC 63.855-MG, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/5/2016. No mesmo sentido: STF.
Decisão monocrática. RHC 134121 MC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/04/2016.
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PROJETO DE LEI N.º 3.782, DE 2020
(Do Sr. Bacelar)
Altera o art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a matrícula das crianças de seis
anos de idade no ensino fundamental.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3491/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola
pública, iniciando-se no ano letivo em que a criança completar 6 (seis) anos de idade, terá
por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
..........................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional (LDB), determina, em seu art. 32, que o ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos,
inicia-se aos seis anos de idade.
O Ministério da Educação, auxiliado por seu órgão de assessoramento, o Conselho Nacional
de Educação (CNE), e com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal, editou norma estabelecendo
a data de 31 de março como corte para matrícula no primeiro ano do ensino fundamental. Assim, as crianças
que completarem seis anos de idade até 31 de março podem ser matriculadas no ensino fundamental, devendo
aquelas que atingirem essa idade em data posterior matricular-se no referido nível de ensino no ano letivo
subsequente.
O estabelecimento desse critério etário, apesar de necessário para a uniformidade do ingresso
no ensino fundamental de crianças em todo o país, cria situações bastante desagradáveis não somente para
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aqueles alunos que completam seis anos em dias ou poucas semanas após 31 de março, mas também para
aquelas crianças que, mesmo completando a idade de admissão nos últimos meses do ano, já possuem as
habilidades e competências necessárias para cursarem o ensino fundamental, forçando-as a ficarem retidas na
pré-escola e, assim, fadadas ao desinteresse pelas atividades escolares.
Estudo divulgado no mês de junho último passado pelo Centro de Investigação e Intervenção
na Leitura do Instituto Politécnico do Porto (IPP), de Portugal, concluiu pela inexistência de impacto da variável
idade nas competências de base à aprendizagem da leitura. Após analisar 698 crianças entre cinco e sete anos
de idade matriculadas no ensino fundamental, verificou-se que o desempenho das crianças mais jovens, com
cinco anos e que não tiveram sua entrada no ensino fundamental adiada, não foi significativamente pior do que
aquele das crianças de seis e sete anos.
Nesse sentindo e por entender que a matéria é de relevante interesse público, oferecemos o
presente projeto de lei que possibilita às crianças de todo o país o acesso ao ensino fundamental no ano letivo
em que completarem seis anos de idade, pelo que pedimos o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em 14 de julho de 2020.

Deputado BACELAR
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PROJETO DE LEI N.º 3.783, DE 2020
(Do Sr. Jerônimo Goergen)
Altera o prazo previsto no art. 30 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3254/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O prazo previsto no art. 30 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto
do Desarmamento, é prorrogado, tendo o dia 30 de dezembro de 2021 por termo final
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Em passado recente, muitas pessoas de bem não registraram suas armas nos sucessivos
prazos que foram estabelecidos pelo Estatuto do Desarmamento, mantendo-as ilegalmente, por recearem
que, uma vez registradas, mais facilmente seriam confiscadas pelas autoridades.
Todavia, ultrapassados esses temores, há de se dar uma segunda chance para que essas
pessoas possam ter a situação de suas armas de fogo regularizadas, razão pela qual se apresenta este projeto
de lei, contando com o apoio de nossos nobres Pares.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputado JERÔNIMO GOERGEN
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PROJETO DE LEI N.º 3.784, DE 2020
(Do Sr. Cleber Verde)
Dispõe sobre a Instituição da Política Federal de Sanitização em todo Território Nacional, para conter a
transmissão de doenças infectocontagiosas.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-9880/2018.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Com o objetivo de retomada das atividades nas Unidades Federativas fica instituída a
política de sanitização e outras medidas no Território Nacional.
Art. 2º Os locais públicos ou privados, fechados ou abertos de acesso coletivo, deverão realizar
processo de sanitização a fim de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas, bem como disponibilizar
procedimentos de sanitização e equipamentos de higiene de fácil visualização e acesso a toda população.
Art. 3º O processo de sanitização compreende no tratamento de todos os ambientes, incluindo
paredes, tetos, pisos, mobiliários, superfícies planas e a disponibilização de equipamentos e túneis de
sanitização, além de dispositivos de higiene em locais que possuam circulação, entrada e saída de pessoas.
Art. 4º As empresas que realizarão o processo de sanitização em ambientes deverão ser
certificadas pela indústria do ramo farmoquímico: princípio ativo PHMB (biguanida polimérica) associada a
quaternários de amônio de quinta geração, devidamente autorizados pela ANVISA, que considera para tal o
processo a imersão, aspersão, pulverização e contato, não podendo ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
§ 1º. Realizada a sanitização do ambiente será expedido um certificado pela empresa prestadora
do serviço com data de validade do serviço, cujo qual deverá ser renovado periodicamente, documento
indispensável para concessão do alvará de funcionamento do local, no ato de sua renovação.
Art. 5º A fiscalização e controle do cumprimento desta Lei será de competência dos entes
federativos, que deverão fiscalizar as empresas prestadoras de serviços e os produtos utilizados.
§ 1º. Caso a empresa que execute o serviço venha a utilizar produto com princípio ativo diverso,
fornecido por empresa não certificada pela ANVISA, ou fora da data de validade, incidirá em multa de RS
10.000,00 (dez mil), sem prejuízo de implicação penal pela utilização de produto adulterado, nos termos do art.
273 do CP.
§ 2º. A reincidência no exercício irregular de sanitização nos termos fixados nessa lei, acarretará
na perda do alvará de funcionamento do estabelecimento, sem prejuízo das penalidades estabelecidas.
Art. 6º Fica obrigatória a instalação de equipamentos de sanitização em locais públicos e/ou
privados como Parques, Shopping Centers, Hipermercados, Estações de Transporte Coletivo e locais com grande
circulação de pessoas, sendo certo que é de responsabilidade do estabelecimento orientar os frequentadores
a passarem pelos equipamentos de sanitização ao ingressar e ao sair do local, bem como, da necessidade de
higienização das mãos, de acordo com os protocolos da OMS.
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§ 1º. Os equipamentos deverão estar acompanhados de produto com princípio ativo digluconato
de clorexidina a 0,2%, produzido por indústria do ramo farmoquímico, específico para pele humana, com uso
dérmico, registrado pela ANVISA na classe cosmética na apresentação exclusiva para túneis de sanitização, bem
como, apresentar o código de concessão 70165 para insumos farmacêuticos - Certificação de Boas Práticas de
Fabricação para Indústria Nacional - síntese química.
§ 2º. Os equipamentos de sanitização farão parte das exigências legais para obtenção do alvará
de funcionamento, bem como sendo indispensável para sua concessão, de modo que a sua ausência acarretará
na perda do respectivo alvará de funcionamento.
§ 3º. Da data em que a presente norma entrar em vigor até a renovação do respectivo alvará de
funcionamento, os contribuintes poderão utilizar-se de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, sendo certo
que é indispensável para formalização do mesmo a apresentação do certificado de sanitização do ambiente,
bem como, da instalação dos equipamentos e túneis de sanitização.
Art. 7º Sem prejuízo dos artigos anteriores, deverão, ainda, ser instalados equipamentos
específicos para animais, com produtos específicos, que utilizam como princípio ativo o digliconato de
clorexidina com registro na classe veterinária.
Art. 8º Para adequação dos serviços, bem como, para instalação dos equipamentos mencionados
no art. 6º, fica concedido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da entrada em vigor da presente lei,
para que os contribuintes possam promover o cumprimento desta lei, sendo certo que após esse período terá
início a fiscalização por parte das Unidades Federativas, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 9º As disposições posteriores regulamentares desta Lei definirão o detalhamento técnico ·de
sua execução, indicando os padrões mínimos de limpeza e a periodicidade dos processos de higienização.
Art. 10 As despesas decorrentes da execução desta lei aos órgãos públicos correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias.
Art. 11 Para a viabilidade desta lei, ao setor privado serão concedidos incentivos fiscais sob o
valor investido na sanitização, no teto de 20% no primeiro ano desta Lei.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
JUSTIFICATIVA
Neste momento, a responsabilidade tanto do governo quanto do setor privado é fundamental e
importante para o processo de desinfecção e combate a proliferação do novo Coronavírus (Covid-19), como
também manter a saúde a população.
O Ministério da Saúde recomenda o uso do quaternário de amônia para desinfecção de superfícies
que possam ter sido contaminadas pelo covid-19. A sanitização é a solução, pois consiste na aplicação da propriedade
para garantir proteção, desde que seja feita manutenção em locais de maior contato, como maçanetas, puxadores e
eletrodomésticos.
Os Saneantes podem substituir o álcool 70% na desinfecção de objetos e superfícies durante a
pandemia da Covid-19.

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 11 1265

Mesmo os ambientes que passam por limpeza diária, não estão livres da presença de vírus, de
bactérias, de fungos e de outros micro-organismos e de ácaros, aracnídeos capazes de causar alergias e doenças
a pessoas que os utilizam.
As superfícies, como teto, forro, paredes, frestas, etc.; objetos presentes no ambiente, como
móveis, lustres, maçanetas, etc.; e objetos porosos, como tapetes, estofados e carpetes, tendem a passar por
uma limpeza aparente.
Diante deste cenário, a sanitização é indispensável para viabilizar ambientes biologicamente
seguros nos locais onde realizamos nossas atividades diárias, seja escritório, no meio de transporte, na
academia, no clube, na escola dos nossos filhos, no restaurante, na nossa residência ou em quaisquer outros
lugares que frequentamos.
A biossegurança dos ambientes é essencial, pois ambientes seguros e salubres colaboram para o
bem-estar, para a saúde e para a qualidade de vida de seus usuários.
Neste sentido, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposta.
Brasília,
Deputado Federal CLEBER VERDE
REPUBLICANOS/MA

de julho de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 3.787, DE 2020
(Do Sr. Junio Amaral)
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a fim de incluir nova hipótese de
dano qualificado.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6277/2013.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a fim de
prever nova hipótese de dano qualificado caso o crime seja cometido durante manifestações públicas.
Art. 2º Acrescente-se o seguinte inciso V ao parágrafo único do art.163 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal):
“Dano
Art.163 ..................................................................................................
...............................................................................................................
Dano qualificado
Parágrafo único .....................................................................................
...............................................................................................................V
manifestação pública.

-durante

......................................................................................................(NR)”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Em meio à pandemia que estamos a vivenciar, a nação brasileira tem assistido a diversas
manifestações nas ruas do país, tanto contra quanto a favor do governo federal.
Aproveitando-se do direito constitucionalmente assegurado de liberdade de manifestação,
muitos indivíduos vilipendiam o patrimônio tanto de entes públicos quanto de particulares.
Muitos são os casos de crimes de dano cometidos tanto contra o patrimônio público e
privado durante as manifestações ocorridas no país. Dessa forma, a presente proposta legislativa visa
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qualificar o dano quando o crime for praticado no bojo de uma manifestação pública, uma vez que a
reprovabilidade da conduta é muito maior nessas situações em que o criminoso se aproveita da aglomeração
para deteriorar o bem alheio.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres Colegas para aprovar matéria tão
importante na atual conjuntura.

Sala das Sessões, em

de

Deputado JUNIO AMARAL

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 3.796, DE 2020
(Do Sr. Igor Kannário)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de vigilância no interior de viaturas, coletes e
capacetes dos integrantes dos órgãos de segurança pública.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-9792/2018.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre obrigatoriedade e os requisitos de instalação de câmeras de
vigilância no interior dos veículos da Polícia Civil, Polícia Militar, Penal, Federal e Rodoviária Federal, além de
coletes e capacetes
Parágrafo único A instalação dos referidos sistemas, deverá ser realizada gradativamente, no
prazo máximo de 01 (hum) ano, após a publicação desta lei.
Art. 2º Os equipamentos de captura e registro de imagens deverão possuir resolução
suficiente, ferramenta tipo "zoom" e opção de impressão, com o intuito de identificação dos infratores ou da
situação ocorrida, com sensibilidade à luz compatível com a iluminação do local, a fim de permitir a
identificação fisionômica de pessoas ou situações presentes no sistema monitorado.
§ 1º As imagens serão preservadas por no mínimo120 (cento e vinte) dias.
§ 2º Responderão civil, penal e administrativamente aqueles que utilizarem de forma
irregular as imagens e sons armazenados pelas câmeras de vigilância e monitoramento, bem como, no seu
descarte antes do prazo.
Art. 3º A fiscalização da presente lei fica sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança
Pública de cada ente da Federação ou órgão congênere.
Art.4 º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Apresente proposição visa dispor sobre a obrigatoriedade e os requisitos mínimos de
instalação de câmeras de vigilância no interior dos veículos dos órgãos de segurança pública em âmbito
nacional.
A filmagem e gravação da ação policial ê ferramenta utilizada pelas principais policiais
mundiais e visa, particularmente, resguardar o policial e comprovar a correta abordagem, preservando a ação
e as provas nelas colhidas.
Por esses motivos, ante o exposto e tendo em vista a imensa relevância desta medida, peço
aos membros desta dileta Casa de leis para a aceitação, apreciação e aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, em

de junho de 2020.

Deputado IGOR KANNÁRIO
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PROJETO DE LEI N.º 3.797, DE 2020
(Do Sr. Júlio Delgado)
Institui o Marco Regulatório para Contratação de prestadores de serviços de aplicativos de entrega e
motoristas.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3577/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei institui o marco regulatório para contratação de prestadores de serviços de aplicativos de
entrega e motoristas.
Art. 2º Consideram – se prestadores de serviços de aplicativos de entrega e motoristas, os profissionais
autônomos, não empregados, não vinculados exclusivamente a uma empresa e que prestam serviço
específicos a uma ou mais empresas.
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES
Art. 3º Dos direitos dos prestadores de serviços de aplicativos:
I- inclusão no Regime de Previdência Social e todos os seus efeitos;
II- auxílio doença e acidentário durante a prestação do serviço;
III- garantia do valor mínimo de R$4,32 h/dia do serviço prestado sendo reajustado, anualmente, pelo
índice do INPC (índice Nacional de Preços ao Consumidor) do acumulado no ano anterior;
IV- prestar o serviço por um número de horas, não excedente a 10 horas diárias;
V- receber das empresas, que utilizam dos serviços de aplicativos, os dados necessários e completos para
execução da atividade;
VI- em casos de pandemia, as empresas deverão fornecer equipamentos que promovam a segurança e a
proteção à saúde do prestador.

Art.4º Dos deveres dos prestadores de serviços de aplicativos:
I- ser maior de 18 anos;
II- apresentar atestado de antecedentes criminais nas empresas a que forem prestar os serviços;
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III- estar em situação regular no Brasil;
IV- apresentar cópia de documento de identificação válido;
V- apresentar cópia de endereço;
VI- efetuar o cadastro completo na empresa a ser prestado o serviço;
VII- utilizar proteção, pessoal, obrigatória (como previsto na legislação de trânsito) em caso de
motociclistas e ciclistas;
VIII-

adequar o horário de descanso diário;

CAPÍTULO II
DFA REMUNERAÇÃO
Art. 5º a remuneração é a contraprestação mínima devida pelo serviço prestado por estes prestadores de
aplicativos, sem a distinção de sexo e região do País.
§1º o valor do serviço deverá ser, um mínimo de R$4,37 hora/dia trabalhado
§2º o valor adicional deverá ser computado a distância, e os riscos à vida e à segurança do entregador.
Parágrafo Único: o valor pago por serviço prestado deverá ser repassado diariamente, em conta específica a
ser informada pelo prestador à empresa a qual está prestando o serviço.

CAPÍTULO III
DAS PENALIDADES
Art.6º o prestador de serviços deverá se atentar às regras da empresa contratada, podendo em casos de não
adequação a estas:
I- ser excluído do cadastro da empresa
II- não utilizar dos equipamentos e, ou do nome da empresa em caso de exclusão dela;
III- Em casos previstos no inciso II, poderá a empresa incidir multa e a obrigatoriedade da devolução dos
equipamentos.
IV- O prestador de serviços que excederem ao número de 10 horas/dia receberá um valor superior, a duas
vezes, o valor mínimo estipulado de R$4,32 h/dia, do serviço prestado sendo reajustado,
anualmente, pelo índice do INPC (índice Nacional de Preços ao Consumidor) do acumulado no ano
anterior.
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CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 7º o prestador de serviços de aplicativo deverá observar a data e o horário previsto pela empresa a qual
está prestando o serviço para:
I- preservar a qualidade da prestação dos serviços;
II- preservar a qualidade do produto, nos casos em que o aplicativo se destinar a produtos alimentícios e
outros tipos de produto até aos usuários;
III- preservar a vida do usuário, nos casos em que o aplicativo se destinar ao transporte de pessoas e
animais;
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei prevê o Marco Regulatório de Contratação de Serviços de Aplicativos de
entrega e motoristas, sabendo que com o surgimento do coronavírus - Pandemia – COVID-19, muitas
empresas tiveram que se adequar em relação ao isolamento social obrigatório e o comércio fechado, sendo
permitido apenas serviços de entrega no tocante a alimentos, produtos, dentre outros serviços.
Dessa forma, cabe destacar que no Brasil, não há legislação que garanta direitos mínimos a esses
prestadores de serviços, que passam horas do seu dia correndo para realizar as entregas, ou para efetuar
corridas de carro para transportar pessoas e animais, os riscos que correm durante esses percursos.
Ressalto que esta categoria de não emprego aumentou em aproximadamente, 20%, com o início da
Pandemia, não somente pelo elevado índice de desemprego que têm assolado o nosso País, como a
necessidade de garantir o sustento da casa quando a renda apresentou queda.
Porém, não podemos esquecer que esses profissionais trabalham em plataformas que se conectam a
usuários, devendo assim preservarmos não somente a vida dos prestadores, como dos usuários dessas
plataformas, a sua integridade, a saúde e a vida.
A necessidade de fornecimento de dados no cadastro desses prestadores de serviços é, imprescindível,
para garantir às empresas e aos usuários a idoneidade dos prestadores de serviços bem como resguardá-los.
Durante esse período de emergência em saúde pública e isolamento social, o volume de entregas tem
sido, na sua maioria, demandado pelos motoboys ou prestadores de aplicativos de entrega, classe social que
tem desempenhado um trabalho essencial para a manutenção de serviços em alguns setores da economia.
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Portanto, esse projeto prevê, conforme o Art. 5º da Constituição de 1988 a garantia dos direitos
mínimos e a dignidade da pessoa humana, propondo assim seus direitos, bem como os deveres.
Diante do exposto, conto com o apoio das Senhoras e Senhores Parlamentares para a aprovação deste
projeto de lei.
Sala de Sessões, em

de

de 2020.

JÚLIO DELGADO
Deputado Federal – PSB/MG
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PROJETO DE LEI N.º 3.798, DE 2020
(Da Sra. Mara Rocha e outros)
Institui a Política Nacional de Proteção ao Paciente com Lúpus e dá outras providências
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-524/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção ao Paciente com Lúpus.
Art. 2º A Política Nacional de Proteção ao Paciente com Lúpus terá como objetivo
desenvolver ações voltadas à manutenção da saúde dos pacientes lúpicos através de ações de:
I – atenção integral ao paciente com Lúpus, com fornecimento de medicamentos e
exames;
II - campanhas de publicidade e educação continuada dirigidas à sociedade e
profissionais de saúde, versando, principalmente, sobre:
a) características da doença e sua sintomatologia;
b) medidas de proteção, tratamento e prevenção de sequelas.
III – estímulo ao desenvolvimento de pesquisas científicas sobre a doença;
IV – vigilância epidemiológica;
V - promoção de parcerias com órgãos públicos, empresas da iniciativa privada e
entidades do terceiro setor da sociedade civil para trabalhos conjuntos de prevenção e informação sobre a
enfermidade.
Art. 3º Caberá ao Sistema Único de Saúde – SUS, proporcionar, aos pacientes lúpicos,
acesso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a exames para diagnóstico e medicamentos necessários para o
controle da enfermidade, dentre os quais:
I - FAN, Vitamina D, Anti-DNA, C3 e C4;
II - Micofenolato Mofetila e Belimumabe.
Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O termo "Qualidade de Vida" compreende uma ampla gama de conceitos que afetam
a satisfação global com a vida, como boa saúde, moradia adequada, emprego, segurança, educação e lazer.
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Quando relacionada à saúde, leva em conta os aspectos físicos, sociais e emocionais causadas por uma
doença ou tratamento.
Resta claro que “o diagnóstico das doenças reumatológicas difusas do tecido conectivo
(DDTC) baseia-se em dados clínicos, laboratoriais, histológicos e de imagens. Na tentativa de se padronizar a
relevância de cada achado no diagnóstico e/ou atividade clínica da doença, as sociedades medico científicas
estabeleceram critérios de diagnóstico para cada uma ou a um grupo relacionado de doenças reumatológicas.
Alguns exames laboratoriais fazem parte desses critérios e podem contribuir para o diagnóstico e/ou
acompanhamento dessas doenças." (Medicina Net, 2009).
Diante da suspeita de LES e a positividade do FAN (é o primeiro teste a ser realizado,
pois é positivo em mais de 98% dos casos), é fundamental tentar caracterizar os auto-anticorpos específicos da
doença, particularmente o anti-DNA nativo (anti-dsDNA), que é um marcador que corrobora o diagnóstico. A
positividade do anti-dsDNA chega a 40% e a determinação de seus títulos é útil no acompanhamento da
atividade inflamatória da doença, particularmente na nefrite. (Medicina Net, 2010).
O exame de Vitamina D é complementar e muito importante também. O neurologista
Cícero Coimbra, professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, afirma que baixos níveis dessa
substância favorecem o surgimento algumas doenças, inclusive doenças autoimunes (que ocorrem quando o
sistema imunológico da própria pessoa ataca e destrói os tecidos saudáveis do corpo. É o caso da esclerose
múltipla e do lúpus). (TÔRRES, 2013).
Por outro lado, a determinação da atividade hemolítica do complemento e dos níveis
séricos dos seus componentes C3 e C4 é extremamente útil na monitorização de doença e da resposta
terapêutica. (Medicina Net, 2010).
Deixar o paciente lúpico evoluir para uma Doença Renal Crônica (DRC), atenta contra a
Constituição Federal que determina, nos artigos 23, II e 196, assim determina:
"Art. 23 - É competência comum da União , dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência;"
"Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
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acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação."
Vale ressaltar a Lei n.º 8.080/90, que reforça a ideia de obrigação de competência
comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica autoimune,
multissistêmica, caracterizada pela produção de diversos autoanticorpos direcionados especialmente contra
antígenos nucleares, geração de complexos imunes circulantes e ativação do sistema complemento, alguns dos
quais causam lesão celular ou tecidual imunologicamente mediada. A etiologia do LES permanece ainda pouco
entendida, porém a participação de fatores genéticos, hormonais, imunológicos e ambientais (luz solar, drogas
e infecções virais) é importante para o desencadeamento da doença.
A apresentação clínica do LES e sua evolução costumam ser polimórficas, havendo
períodos de exacerbação e remissão. O comprometimento renal ocorre em no mínimo 50% dos pacientes. A
presença do anticorpo anti-dsDNA e a ocorrência do antígeno de histocompatibilidade HLA-DR2 significam
maior risco pra comprometimento renal em pacientes com lúpus que podem vir a desenvolver doença renal.
(GATTI, 2017)
Segundo informações no site da CONITEC, a mortalidade dos pacientes com LES é cerca
de 3 a 5 vezes maior do que a da população geral e está relacionada a atividade inflamatória da doença,
especialmente quando há acometimento renal e do sistema nervoso central (SNC). Ao se falar dos exames,
embora FAN esteja presente em mais de 95% dos pacientes com a doença ativa, o teste apresenta baixa
especificidade. Segundo o artigo da Revista Brasileira de Reumatologia (vol.48, n.4, 2008), anticorpos como
anti-DNA nativo, anti-Sm e antinucleosomo pode contribuir para melhor caracterização laboratorial do quadro.
Cabe aqui salientar que se trata de uma doença rara e com poucas opções de tratamento
e, por esse motivo, necessita de uma atenção por parte dos responsáveis pela política pública de saúde,
garantindo a medicação necessária para o tratamento, impedindo sua evolução.
Por todos os motivos, acima elencados, contamos com o apoio dos nobres pares ao
projeto.
Sala das Sessões, em

de

de 2019

MARA ROCHA
Deputada Federal – PSDB/AC
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PROJETO DE LEI N.º 3.801, DE 2020
(Do Sr. Eli Corrêa Filho)
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para dispor sobre
a multipropriedade de bens moveis e seu registro.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2419/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e a Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973, para dispor sobre a multipropriedade de bens
moveis e seu registro.

CAPÍTULO VI-A
Do Condomínio Especial sobre Bens Móveis - Multipropriedade Mobiliária
Seção I
Disposições Gerais
Art. 1.330-A. A multipropriedade mobiliária, na forma de condomínio
especial sobre bens móveis corpóreos, reger-se-á pelo disposto neste Capítulo e, de forma
supletiva e subsidiária, pelas demais disposições deste Código e pelas disposições da Lei 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Art. 1.330-B. Multipropriedade mobiliária é o regime de condomínio
especial em que cada um dos coproprietários de um mesmo bem móvel é titular de uma fração
de tempo, definida como direito real de propriedade sobre o bem, à qual corresponde a
faculdade de uso, gozo e fruição de sua totalidade, com exclusividade, a ser exercida pelos
proprietários de forma alternada, em conformidade com o previsto no memorial de instituição
e na convenção de condomínio.
§ 1º. Denomina-se multipropriedade mobiliária sobre conjunto de bens
a reunião de várias multipropriedades sobre bens móveis de mesma espécie, com mesmos
multiproprietários, cada qual detendo a mesma fração de tempo sobre cada um dos bens,
submetidas a igual regramento, e agrupadas de modo a constituir unidade com maior
flexibilidade e capacidade para prover a utilidade desejada.
§ 2º. Tratando-se de multipropriedade mobiliária sobre conjunto de
bens, estes deverão estar descritos em seu instrumento de constituição, e poderão ser excluídos,
incluídos novos ou substituídos por outros de mesma espécie, com objetivo de melhor
eficiência na produção dos resultados objetivados, conforme normas estabelecidas no ato de
instituição e detalhadas na convenção do condomínio.

*CD201409458200*

Art. 1º - A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar
acrescida dos seguintes artigos:

Documento eletrônico assinado por Eli Corrêa Filho (DEM/SP), através do ponto SDR_56345,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

O Congresso Nacional decreta:

§ 4º. As decisões sobre oneração, redução, reconstituição ou aumento
de bens integrantes do condomínio dependerão de deliberação em assembleia geral
extraordinária, as quais serão obtidas pelo voto de condôminos detentores da maioria absoluta
das frações ideais sobre a totalidade do patrimônio condominial, salvo quórum mais elevado
que seja exigido pela Convenção de Condomínio, ficando autorizado o síndico a, de posse da
certidão de registro da respectiva ata, representar pessoalmente o condomínio, como ente de
representação de todos os condôminos.
§ 5º. Deliberada a reconstituição, renovação ou ampliação do
patrimônio condominial, poderá o condômino se eximir do pagamento das despesas
respectivas, alienando os seus direitos, preferencialmente a outros multiproprietários, podendo
ser solicitada avaliação judicial ou arbitral.
§ 6º. Realizada a venda, em que se preferirá, em condições iguais de
oferta, o condômino ao estranho, será repartido o apurado entre os condôminos,
proporcionalmente ao valor das suas frações ideais sobre o patrimônio condominial.
§ 7º. Toda restrição judicial ou administrativa que incida sobre bem
móvel sujeito a regime de multipropriedade mobiliária deverá ser registrada no órgão
competente para o registro, e comunicada, pela autoridade que a determinar, ao condomínio
multiproprietário, para o fim de ser anotada, ex offício, na matrícula do condomínio e na ficha
de controle relativa ao bem.
§ 8º. Havendo restrições judiciais ou administrativas, bem como direitos
reais em favor de terceiros, incidentes sobre fração de tempo multiproprietária, o produto da
venda de quaisquer bens componentes do patrimônio condominial só poderá ser aplicado na
aquisição de patrimônio de igual ou superior valor ou na quitação de obrigações preexistentes,
excluídas as ordinárias de manutenção do condomínio, sendo o administrador pessoalmente
responsável pelo respeito à presente norma.
§ 9º. O condomínio especial em multipropriedade sobre bens móveis
ostenta capacidade processual ativa e passiva, podendo figurar como titular de obrigações e
direitos, inclusive de propriedade, sobre bens vinculados a seus objetivos, devendo ser
representado, judicial ou extrajudicialmente, conforme previsto na legislação processual civil.
§ 10º. No condomínio especial multiproprietário sobre bens móveis,
além dos bens objeto de direito real de propriedade temporal exclusiva, sobre os quais os
condôminos detêm uma fração de tempo de uso, gozo ou fruição exclusivo, outros poderão

*CD201409458200*

§ 3º. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas
as frações de tempo de uso, gozo ou fruição do bem ou conjunto de bens forem do mesmo
multiproprietário, nem se os bens objeto do condomínio vierem a perecer, podendo se
reconstituir ou renovar pela aquisição de novos bens, autorizada pelos multiproprietários em
conformidade com o disposto no instrumento de instituição do condomínio e na respectiva
convenção.
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existir, necessários ou úteis à consecução dos seus objetivos, de uso comum simultâneo ou
compartilhado por todos os condôminos.
§ 11º. Todo condômino multiproprietário terá direito de ação
autônomo e independente, em face de terceiros ou do condomínio, na defesa dos seus direitos
como titular de uma fração de tempo multiproprietária exclusiva, sem necessidade de
litisconsórcio ou anuência dos demais coproprietários, no entanto, nas causas que afetem
direitos de todos os condôminos, somente estes, deliberando em assembleia, poderão decidir
agir ou não, sempre através do seu representante comum, o síndico do condomínio.
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II - inclui os bens destinados a aumentar sua utilidade ou melhorar seu
uso, gozo e fruição.
Art. 1.330-D. Cada fração de tempo multiproprietária é indivisível e à
mesma corresponde uma fração ideal na totalidade do patrimônio condominial, incluídos os
bens objeto de propriedade temporal exclusiva e aqueles necessários ou úteis aos fins
condominiais, de uso comum simultâneo ou compartilhado por todos os condôminos, a qual
deverá ser expressa em forma decimal ou ordinária, no instrumento de instituição do
condomínio.
§ 1º. Conforme a natureza do bem, a toda fração de tempo
multiproprietária deverá ser atribuído o direito a uma mesma quantidade mínima de dias
seguidos durante o ano, podendo haver a aquisição de frações temporais maiores que a mínima,
com o correspondente direito ao uso contínuo por períodos também maiores, sendo permitido
o uso intercalado, podendo o período ser:
I – fixo e determinado, no mesmo período de cada ano;
II - flutuante, caso em que a determinação do período será realizada de
forma periódica, mediante procedimento objetivo que respeite, em relação a todos os
multiproprietários, o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado; ou
III - misto, combinando os sistemas fixo e flutuante.
Art. 1330-F. Os multiproprietários deverão exercer a faculdade
vinculada a sua fração de tempo dentro do ciclo temporal de referência, anual ou de outro lapso
temporal, com respeito às seguintes regras mínimas, que deverão estar previstas no memorial
de instituição da multipropriedade e detalhadas na respectiva convenção:
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I – é indivisível, não se sujeitando a ação de divisão ou de extinção de
condomínio;
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Art. 1.330-C. O patrimônio objeto da multipropriedade, definido no
instrumento de sua constituição:

II) tratando-se de conjunto de bens, o direito à fração de tempo de uso,
gozo e fruição exclusivo deste não poderá ser exercido pela utilização simultânea de todos os
bens pelo multiproprietário, devendo ser exercido, até o limite do seu direito, pelo uso exclusivo
de um ou mais bens, por unidades dias-bem, ou horas-bem;
III) o número máximo de bens que poderá ser utilizado
simultaneamente por um só multiproprietário deverá ser o previsto na convenção do
condomínio multiproprietário;
IV) O direito de uso, gozo e fruição, exclusivos, sobre o conjunto de bens,
correspondente a cada fração de tempo, deverá ser exercido segundo o seu equivalente por
bem, em “unidades de tempo-bem”, a ser obtido como resultado da multiplicação da referida
“fração de tempo de uso exclusivo de todos os bens do conjunto” pelo “número de bens”,
conforme normas que deverão estar previstas no memorial de instituição do condomínio e
detalhadas na respectiva convenção;
V) conforme a natureza dos bens, o direito correspondente à fração
temporal multiproprietária, de exclusivo uso, gozo e fruição do conjunto de bens, deverá ser
exercido pelo equivalente desfrute, exclusivo e continuado, de uma fração da capacidade ou
potência máximas, relativas ao conjunto de bens, conforme cálculo de conversão e normas que
deverão estar previstas no memorial de instituição do condomínio e detalhadas na respectiva
convenção.
Seção II
Da Instituição da Multipropriedade Mobiliária
Art. 1.330-G. Constitui-se a multipropriedade mobiliária por ato entre
vivos de memorial de instituição de condomínio especial multiproprietário sobre bens móveis,
mediante instrumento particular ou público, do qual deverão constar sua denominação e os
elementos definidores a que se referem os artigos anteriores, a ser registrado no cartório de
Registro de Títulos e Documentos do domicílio do instituidor ou dos instituidores detentores da
maior parcela do direito de propriedade sobre o bem.
§ 1º. Na definição do domicílio e local de registro do condomínio
multiproprietário, havendo duas ou mais comarcas concorrentes, onde domiciliados grupos de
proprietários detentores de mesmo montante percentual do bem ou conjunto de bens, o
domicílio do condomínio será naquela, dentre estas, escolhida por maioria simples das frações
ideais, em voto proporcional dos multiproprietários.
§ 2º. Os órgãos públicos que, por decorrência legal, tenham a
incumbência de registrar bens móveis em seus cadastros só poderão efetuar o registro do bem
como propriedade de condomínio em multipropriedade, se comprovada a regularidade da sua
constituição, pela apresentação da certidão de registro do memorial referido no caput.
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I) usar, gozar e fruir do bem condominial único, com exclusividade, pelo
lapso temporal que corresponda a seu direito, segundo os critérios e procedimentos previstos
na Convenção do Condomínio em Multipropriedade;
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Art. 1.330-H. O instituidor da multipropriedade mobiliária deverá
apresentar para registro:
I – Memorial de Instituição
Multipropriedade Mobiliária, no qual deverá ser:

de

Condomínio

Especial

de
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c) informada a expressão numérica de cada fração de tempo de
propriedade exclusiva;
d) no caso de conjunto de bens, informada, além da expressão
numérica de cada fração de tempo de uso, gozo ou fruição, exclusivos, sobre a totalidade de
bens do conjunto, o seu equivalente por bem, em “unidades de tempo-bem”, a ser obtido como
resultado da multiplicação da referida “fração de tempo de uso exclusivo de todos os bens do
conjunto” pelo “número de bens”;
e) conforme a natureza dos bens, informada, além da expressão
numérica de cada fração de tempo de uso, gozo e fruição, exclusivos, do bem ou conjunto de
bens, a equivalente fração de desfrute, exclusivo e continuado, da capacidade ou potência
máximas, relativas ao bem ou conjunto de bens;
f) a fração ideal sobre a totalidade do patrimônio condominial, a que
vinculada cada fração de propriedade de tempo de uso exclusivo, conforme previsto no artigo
1330-D;
g) outros dados de interesse à definição do uso, gozo ou fruição dos
bens.
II – Minuta da Convenção de Condomínio que estabelecerá as regras
para sua administração, quorum para eleições de síndico, conselho fiscal, decisões
administrativas e sobre disposição do patrimônio, bem como as normas, critérios e cálculos
relativos ao uso, gozo e fruição dos bens multiproprietários, sua manutenção, seguro e outros,
a qual obrigará a todos os multiproprietários até que outra seja aprovada, em sua substituição.
Parágrafo único. A convenção de condomínio deve ser subscrita por
titulares de multipropriedades a que correspondam, no mínimo, dois terços das frações ideais
no patrimônio condominial, e torna-se, desde logo, obrigatória para todos multiproprietários,
ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção, devendo ser registrada no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos competente, para que seja oponível a terceiros.
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b) informada a quantidade de frações de tempo de propriedade
exclusiva em que subdividido o direito de propriedade sobre o bem ou conjunto de bens
multiproprietários;
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a) descrita a espécie e demais elementos definidores do bem a ser
submetido a regime de multipropriedade, e seu quantitativo, quando se tratar de conjunto de
bens;

I - os poderes e deveres dos multiproprietários, especialmente em
matéria de instalações e acessórios, de manutenção ordinária e extraordinária, de conservação
e limpeza e de pagamento da contribuição condominial, definição do síndico administrador,
condômino ou não, seus poderes e modo de eleição, aplicando-se, subsidiariamente, as normas
legais existentes para o condomínio edilício, com as necessárias adaptações;
II – normas e restrições de uso do bem, como tempo máximo de uso
contínuo sem desligamento, número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente
o bem, no período correspondente a cada fração de tempo de multipropriedade, e outras;
III - as regras de acesso e disponibilização do bem ao administrador
condominial, para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza;
IV - a criação de fundo de reserva para reposição de peças, manutenção
dos equipamentos e reposição ou aumento do patrimônio multiproprietário;
V - o regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total
de bem, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, na indenização
ou na parte restante;
VI - as sanções aplicáveis ao multiproprietário, nas hipóteses de
descumprimento de deveres;
VII - sua forma de administração;
VIII - a competência das assembleias, forma de sua convocação e
quorum exigido para as deliberações;
IX- a definição do que sejam bens de pequeno valor, para o fim de
dispensa da sua anotação na matrícula do condomínio multiproprietário.
Parágrafo único. A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento
particular.
Art. 1.330-J. O instrumento de instituição de condomínio especial em multipropriedade
mobiliária ou a respectiva convenção poderão estabelecer o limite máximo de frações de tempo
multiproprietárias que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica.
Parágrafo único. Em caso de instituição do condomínio especial em multipropriedade para
posterior venda a terceiros das frações de tempo multiproprietárias, o atendimento à limitação
referida no caput será obrigatório somente após a venda das frações.
Seção III
Dos Direitos e das Obrigações do Multiproprietário
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Art. 1.330-I. Além das cláusulas que os multiproprietários decidirem
estipular, a convenção do condomínio especial mobiliário determinará:
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Art. 1.330-K. São direitos do multiproprietário, além daqueles previstos
no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade:
I – usar, gozar e fruir do seu direito;
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II - ceder a sua fração de tempo multiproprietária em locação ou
comodato;

Art. 1.330-L. São obrigações do multiproprietário, além daquelas
previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade:
I - pagar a contribuição condominial do condomínio em
multipropriedade, bem como os tributos incidentes sobre sua fração de tempo de propriedade
exclusiva, seguros e outros, ainda que renuncie ao uso, gozo e fruição, total ou parcial, dos bens;
II - responder por danos causados aos bens e equipamentos acessórios,
por si, por qualquer preposto ou por pessoas por ele autorizadas a deles se utilizar;
III - comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e
vícios de bem integrante do condomínio, dos quais tiver ciência durante a utilização;
IV - não modificar, alterar ou substituir peças ou partes de bem;
V - manter os bens em estado de conservação e limpeza condizente com
os fins a que se destina e com sua a natureza;
VI – usar, gozar e fruir dos bens conforme seu destino e natureza;
VII – usar, gozar e fruir dos bens condominiais exclusivamente até o
limite do direito que esteja afeto à sua fração de tempo multiproprietária;
VIII – cessar o uso do bens condominiais e devolvê-los,
impreterivelmente, até o dia e hora fixados no instrumento de instituição ou na convenção de
condomínio em multipropriedade, ou se utilizar de sua capacidade ou potência até os limites
previstos nos referidos documentos, sob pena de cobrança pelo adicional utilizado e, se o uso
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IV - participar e votar, pessoalmente ou por intermédio de
representante ou procurador, desde que esteja quite com as obrigações condominiais, em
assembleia geral do condomínio em regime de multipropriedade mobiliária, e o voto do
multiproprietário corresponderá à fração ideal no patrimônio condominial, vinculada a sua
fração de tempo multiproprietária.
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III - alienar a sua fração de tempo multiproprietária, por ato entre vivos
ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la, devendo a alienação e a
qualificação do sucessor, ou a oneração, serem informadas ao administrador;
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não tiver sido previamente autorizado, multa, conforme convencionado no instrumento
pertinente;
IX - permitir a realização de manutenção e reparos urgentes.
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§ 1º Conforme previsão que deverá constar da respectiva convenção de
condomínio, o multiproprietário estará sujeito a:
I - multa, no caso de descumprimento de qualquer de seus deveres;

I - de todos os multiproprietários, quando decorrentes do uso normal e
do desgaste natural do bem;
II - exclusivamente do multiproprietário responsável pelo uso anormal,
sem prejuízo de multa, quando decorrentes de uso anormal do bem.
§ 3º Cada condômino multiproprietário responderá apenas pelas
obrigações civis, tributárias e administrativas, bem como por danos causados a terceiros, que
sejam de responsabilidade da sua fração de tempo de multipropriedade.
Art. 1.330-M. Para os efeitos do disposto nesta Seção, são equiparados
aos multiproprietários os promitentes compradores e os cessionários de frações de tempo
multiproprietárias;
Seção IV
Da Transferência da Multipropriedade
Art. 1.330-N. A transferência da fração de tempo de direito de
multipropriedade dar-se-á mediante instrumento público ou particular, que só produzirá efeitos
perante o condomínio e terceiros a partir do seu registro no cartório de Registro de Títulos e
Documentos onde registrada a multipropriedade, e não dependerá da anuência ou cientificação
dos demais multiproprietários.
§ 1º Não haverá direito de preferência na alienação de frações de tempo
multiproprietárias, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção do
condomínio em multipropriedade, em favor dos demais multiproprietários ou do instituidor do
condomínio em multipropriedade.
§ 2º O adquirente será solidariamente responsável com o alienante
pelas obrigações de que trata o inciso I, do art. 1.330-L deste Código, caso não obtenha a
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§ 2º A responsabilidade pelas despesas referentes a manutenções e
reparos nos bens, será:
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II - multa progressiva e perda temporária do exercício do direito sobre
os bens, no caso de descumprimento reiterado de deveres.

§ 3º Ao adquirente de fração de tempo multiproprietária serão
oponíveis todos os ônus ou restrições, de qualquer natureza, então incidentes, tanto sobre a
fração multiproprietária adquirida, quanto sobre os bens do patrimônio multiproprietário,
desde que os respectivos instrumentos tenham sido registrados nos órgãos competentes, junto
aos respectivos registros.
Seção V
Da Administração da Multipropriedade
Art. 1.330-O. A administração do bem ou conjunto de bens
multiproprietários e de seus acessórios será de responsabilidade da pessoa indicada no
instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, ou, na falta
de indicação, de pessoa escolhida em assembleia geral dos condôminos.
§ 1º O administrador exercerá, além daquelas previstas no instrumento
de instituição e na convenção de condomínio, as seguintes atribuições:
I - coordenação da utilização dos bens pelos multiproprietários:
a) durante o período correspondente a suas referidas frações de tempo
multiproprietárias;
b) até a fração do direito de cada condômino, relativamente à
capacidade ou potência do bem ou conjunto de bens, no caso previsto no inciso V, do artigo
1330-F.
II – determinação, quanto à alínea “a” do inciso anterior, no caso dos
sistemas flutuante ou misto, dos períodos concretos de uso e gozo exclusivos de cada
multiproprietário em cada ciclo temporal;
III - manutenção, conservação e limpeza dos bens;
IV – consertos e substituições de peças e equipamentos, inclusive:
a) determinar a necessidade da troca ou substituição;
b) providenciar os orçamentos necessários para a troca ou substituição;
c) submeter os orçamentos à aprovação pela maioria simples dos
condôminos em assembleia.
V - elaboração do orçamento anual, com previsão das receitas e
despesas;
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declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo multiproprietária, no
momento de sua aquisição.
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VI - cobrança das quotas de custeio de responsabilidade dos
multiproprietários;
VII - pagamento de todas as despesas comuns.
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§ 2º A convenção de condomínio em multipropriedade poderá regrar
de forma diversa a atribuição prevista no inciso IV do § 1º deste artigo.

atribuída:
I - ao instituidor da multipropriedade; ou
II - aos multiproprietários, proporcionalmente às respectivas frações.
§ 2º Em caso de emergência, os reparos de que trata o caput deste
artigo poderão ser feitos durante o período correspondente à fração de tempo de um dos
multiproprietários.
Art. 1.330-Q. Na hipótese de inadimplemento, por parte do
multiproprietário, de sua quota relativa a tributos ou obrigações de custeio das despesas
ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao
condomínio da fração de tempo multiproprietária correspondente.
Parágrafo único. Na hipótese de bens em regime de multipropriedade,
em que haja sistema de locação de bens, no qual os titulares sejam obrigados a locar seus
direitos sobre os bens exclusivamente por meio de uma administração única, repartindo entre
si as receitas das locações, independentemente da efetiva locação de cada direito de
propriedade autônomo sobre o bem, poderá a convenção do condomínio regrar que, em caso
de inadimplência:
I - o inadimplente fique proibido de utilizar o seu direito sobre os bens
até a integral quitação da dívida;
II - a fração de tempo multiproprietária do inadimplente passe a integrar
o pool da administradora;
III - a administradora do sistema de locação fique automaticamente
munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade
dos valores líquidos, a que es te tiver direito, para amortizar suas dívidas condominiais, até sua
integral quitação, devendo eventual saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário.

*CD201409458200*

§ 1º A fração de tempo de que trata o caput deste artigo poderá ser

Documento eletrônico assinado por Eli Corrêa Filho (DEM/SP), através do ponto SDR_56345,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Art. 1.330-P. O instrumento de instituição poderá prever fração de
tempo destinada à realização, nos bens e acessórios, de reparos indispensáveis ao exercício
normal do direito de multipropriedade.
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Art. 2º - A Lei 6,015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar
acrescida do item 10, do artigo 129, e do artigo 129-A, com a seguinte redação:
“Art.129. (...)
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(...)

§ 2º Estando em ordem a documentação referida no parágrafo anterior,
a matrícula do Condomínio Especial de Multipropriedade Mobiliária será aberta e o memorial
respectivo registrado, ficando instituído o condomínio, sob condição suspensiva da aquisição e
respectivos registros, em nome do condomínio, dos bens a serem submetidos a regime de
multipropriedade, o que deverá ser devidamente comprovado, para fins de anotação, ex offício,
pelo Registrador de Títulos e Documentos, junto à matrícula condominial.
§ 3º Registrado o condomínio multiproprietário, a respectiva certidão
de registro será o documento hábil a instruir a compra, diretamente em nome do condomínio
ou por transferência dos seus instituidores, dos bens que serão submetidos a regime de
multipropriedade, bem como a realização dos respectivos registros nos órgãos competentes,
funcionando o instituidor definido no memorial do condomínio como representante do
condomínio em constituição.
§ 4º Uma vez registrados nos órgãos competentes, e anotados os
respectivos comprovantes de registro na matrícula condominial, os bens estarão submetidos a
regime de condomínio especial multiproprietário, na forma de frações de tempo de direito
exclusivo de propriedade, devendo ser abertas as respectivas matrículas, em conformidade com
os dados do memorial de instituição do condomínio.
§ 5º A serventia de Registro de Títulos e Documentos onde registrado o
Condomínio Especial Multiproprietário é a competente para a abertura das matrículas, registro
e elaboração de indicadores reais e pessoais dos bens móveis submetidos a regime de
multipropriedade, exceto daqueles cujo registro, por decorrência legal, seja da competência de
órgãos públicos de cadastro.
§ 6º Nenhuma transação envolvendo frações multiproprietárias poderá
ser negociada ou registrada, até que todos os procedimentos de registro, referidos nos
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Art. 129-A. Objetivando submeter bens móveis a regime de condomínio
especial de multipropriedade mobiliária, os instituidores deverão promover o registro do
respectivo memorial, acompanhado de minuta de convenção de condomínio, no cartório de
Registro de Títulos e Documentos competente, no qual os bens que integrarão o patrimônio
multiproprietário deverão estar descritos quanto a espécie, quantidade e outros elementos
definidores.
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10 – A multipropriedade, na forma de condomínio especial, quando
incidir exclusivamente sobre bens móveis.”

§ 7º Na matrícula dos condomínios especiais de multipropriedade
mobiliária, deverão ser anotadas, ex offício, todas as especificações, constantes dos
documentos de aquisição e de registro, de todos os bens submetidos a multipropriedade
temporal, suas futuras alterações e eventos que os afetem ou às pessoas dos seus proprietários,
o quantitativo, o número da matrícula e as especificações de cada fração de tempo
multiproprietária; devendo ser anotados, ainda, também ex offício, os bens condominiais de
uso comum simultâneo ou compartilhado, não submetidos a regime de propriedade temporal
exclusiva, exceto os de consumo e os de pequeno valor, assim definidos na convenção do
condomínio.
§ 8º Cada fração multiproprietária deverá ser objeto de matrícula
própria, onde será indicado o condomínio e respectiva matrícula a que vinculada, seguindo-se
sua denominação e especificação, com a descrição do direito temporal exclusivo a ela associado,
bem como informada sua correspondente fração ideal na totalidade do patrimônio condominial,
abaixo do que serão lançados anotações, registros relativos às suas transmissões, onerações,
penhora, arresto, sequestro e outras restrições, bem como averbadas locações, comodato e
outras ocorrências que de algum modo afetem referido direito ou as pessoas dos seus titulares.
§ 9º A numeração da matrícula de bens móveis registrados em títulos
e documentos será composta pelos dígitos relativos à data na forma aaaammdd, onde as letras
significam os quatro dígitos do ano, seguidos dos dois dígitos do mês e daqueles relativos ao
dia, vindo, em sequência, os dígitos relativos ao número CNS – Cadastro Nacional de Serventias,
do cartório que a abrir, e os relativos ao seu número de ordem na serventia.
§ 10º Tratando-se de multipropriedade, a numeração da matrícula
condominial e das frações de tempo em multipropriedade serão compostas conforme previsto
no parágrafo anterior, mas com a numeração sendo precedida das letras “MP” e “FMP”,
respectivamente.
§ 11º Será constituído, no âmbito da Central Nacional dos cartórios da
especialidade de registro de títulos e documentos, o Cadastro Nacional de Bens Móveis, onde
deverão ser publicizados todos os bens móveis registrados nos referidos cartórios, bem como,
em seção própria, a multipropriedade constituída como condomínio especial.
§ 12º Uma vez aberta a matrícula de um bem móvel, de uma
multipropriedade mobiliária ou de uma fração de tempo em multipropriedade, as matrículas,
os futuros registros, averbações e anotações deverão ser informados, em até vinte e quatro (24)
horas, à Central referida no parágrafo anterior.
§ 13º As normas relativas a matrícula, prenotação, prioridade ao
registro decorrente da prenotação, procedimento de dúvida e retificação de matrícula e registro,
contidas nesta lei, com as adaptações necessárias, aplicam-se ao Registro de Títulos e
Documentos.
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parágrafos anteriores, tenham sido concluídos perante os competentes órgãos, e anotados na
matrícula condominial, mediante apresentação de documento comprobatório.
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§ 14º Todos os cartórios que exerçam a especialidade de registro de
títulos e documentos deverão filiar-se à centralizadora e coordenadora do Sistema de Registro
Eletrônico de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas – SRTDPJ, a Central Nacional dos
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas – Central RTDPJBrasil,
a que se refere o § 11º.
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§ 15º – Deverão ser disponibilizadas consultas eletrônicas, sem emissão
de certidão, ao cadastro referido no § 11º.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor em cento e vinte (120) dias da data de

O presente Projeto de Lei objetiva inserir, no ordenamento jurídico
pátrio, o instituto jurídico da multipropriedade sobre bens móveis, atendendo ao que é
premente necessidade da sociedade brasileira, o que faz propondo inserir, na Lei nº
10.406/2002, Código Civil Brasileiro, e na Lei dos Registros Públicos, os necessários dispositivos
para adequá-las a criar o instituto do Condomínio Especial de Multipropriedade Mobiliária,
viabilizando, assim, a constituição e o registro da multipropriedade incidente sobre bens móveis.
Multipropriedade esta que poderá incidir sobre diversas espécies de bens móveis, com
potencial para operar uma revolução nos usos e costumes da sociedade brasileira, facilitando a
aquisição e o desfrute, por muitos, de bens móveis a que, de outro modo, não teriam acesso.
E o novel instituto jurídico não apenas beneficiará às pessoas físicas,
mas, também, às jurídicas, gerando um novo e pujante ramo de negócios, dinamizando e
tornando mais eficientes muitos empreendimentos e, ao fim e ao cabo, a própria economia
nacional, que receberá grande impulso para sua tão necessária dinamização, após o grande
abalo causado pela pandemia do coronavírus.
Cabe esclarecer, inicialmente, que a multipropriedade incidente sobre
bens móveis, ou “multipropriedade mobiliária”, nada mais é que um condomínio especial sobre
bens móveis, em que, a cada fração de tempo de propriedade exclusiva, corresponde o direito
de seu titular usar, gozar e fruir, com exclusividade, do bem ou conjunto de bens
multiproprietários, por determinado período, a cada ciclo temporal anual ou de outra natureza,
a ser definido no memorial de instituição e respectiva convenção de condomínio, estando
vinculada, a cada uma das referidas frações de tempo de propriedade exclusiva, uma fração
ideal na totalidade do patrimônio condominial, que abrangerá os bens acessórios úteis ou
necessários ao desfrute dos bens principais, submetidos ao regime multiproprietário.
Assim sendo, estabelecido o condomínio especial em multipropriedade,
como cada fração de tempo será objeto de direito de propriedade exclusivo, as mesmas

*CD201409458200*

Justificativa
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poderão ser livremente alienadas ou gravadas de ônus reais por seus proprietários. Ou seja, em
caso de venda ou dação em garantia, da fração de tempo de propriedade em condomínio
multiproprietário, não haverá a necessidade da anuência dos demais condôminos ou de a estes
ser ofertado direito de preferência, como obrigatoriamente deveria ocorrer, se o que existisse
fosse o condomínio comum.
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Afigura-se de grande conveniência e adequação a possibilidade de que
a multipropriedade mobiliária possa incidir não apenas sobre um único bem, mas também
sobre um conjunto de bens de mesma espécie, quantitativamente configurado para prover de
modo mais efetivo a utilidade buscada pelos condôminos.
E, na proposta de lei ora apresentada, referida possibilidade consistirá
em, nada mais, nada menos, que a reunião de várias multipropriedades sobre bens móveis da
mesma espécie, com mesmos multiproprietários, cada qual detendo as mesmas frações de
tempo como objeto de direito exclusivo sobre cada um dos bens, e submetidas, tais
multipropriedades, a igual regramento (mesmo memorial de instituição e mesma convenção
de condomínio), passando a constituir, assim, uma unidade com maior flexibilidade e
capacidade para prover a utilidade almejada pelos multiproprietários, denominando-se tal
agrupamento como “multipropriedade mobiliária sobre conjunto de bens” (ver §§ 1º e 2º do
art. 1330-B), para a qual se descortinam múltiplas possibilidades.
Assim, com o fito de possibilitar o exposto, o PL estabelece uma
necessária diferença entre o registro do bem móvel, que seguirá sendo feito nos mesmos órgãos
em que são feitos na atualidade, e o registro da constituição do condomínio multiproprietário
e das respectivas frações ideais sobre o patrimônio condominial, que passarão a existir após a
necessária instituição do condomínio especial multiproprietário sobre bens móveis.
Ou seja, não haverá mudança do órgão onde são feitos, na atualidade,
o registro de bens móveis, nem haverá duplicidade de registro desses bens, nem oneração
maior dos seus proprietários. Apenas haverá a necessária separação da vida e atos relativos ao
bem móvel, da vida e atos relativos ao Condomínio Multiproprietário.
Os primeiros (os bens móveis) seguirão tendo seus registros feitos como
sempre foram, apenas nos mesmos órgãos, ainda quando forem de propriedade de um
condomínio multiproprietário, circunstância em que, no respectivo assento de registro figurará
o condomínio como o titular do direito de propriedade.
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Outro ponto a se ressaltar é que a multipropriedade mobiliária não
precisa se restringir ou se vincular a certo e determinado bem, ao contrário do que acontece
com a multipropriedade sobre bens imóveis, que necessariamente é atrelada a certo e
determinado imóvel.
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O PL, portanto, cria não só o necessário arcabouço do instituto jurídico
do condomínio especial de multipropriedade mobiliária, que não existe, na atualidade, em
nossa legislação, mas, também, um imprescindível sistema para documentar e controlar a vida
condominial e os direitos de propriedade autônomos sobre o patrimônio condominial.

É importante ressaltar que tal separação se faz necessária e
imprescindível, já que o Instituto Jurídico da Multipropriedade Mobiliária, conforme ora
proposto, incidirá não apenas sobre um único bem, mas, também e principalmente, sobre um
“conjunto orgânico de bens”, constituído como unidade hábil a melhor prover determinada
utilidade aos condôminos.
Então, reitera-se, se um bem for inserido como patrimônio de um
condomínio em multipropriedade mobiliária, nada mudará quanto ao seu local de registro,
continuando a ser registrado apenas no mesmo órgão de sempre, mas lá passará a estar
registrado tendo como seu proprietário o “condomínio especial de multipropriedade
mobiliária”. É que aos entes cadastrais e de registro de bens só interessa a titularidade da
propriedade, assim como as garantias, restrições e ônus judiciais ou administrativos incidentes
sobre esses bens, que seguirão sendo registrados apenas nos mesmos órgãos de sempre.
Adite-se que, apesar de a maioria dos registros relativos a bens móveis
serem afetos aos cartórios de registro de títulos e documentos, que detêm a necessária
expertise sobre a matéria, também há aqueles que são afetos a órgãos públicos de cadastro,
como é o caso dos Detrans, das capitanias dos portos e outros, os quais, por não ser matéria
afeta a seu fim institucional, não detêm maior conhecimento técnico-jurídico para lidar com o
sem número de peculiaridades e problemas inerentes aos condomínios especiais.
Então, conforme ora se propõe, o condomínio em multipropriedade
mobiliária, dada sua peculiaridade e necessária flexibilidade, não poderá prescindir de registro
e controle próprios, o que deverá ocorrer nas serventias de Registro de Títulos e Documentos,
às quais já são afetos os registros de atos e fatos condominiais e da maioria dos bens móveis.
Exemplificando, os entes cadastrais, como a Capitania dos Portos, a
Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro, da ANAC, ou os Detrans, seguirão
registrando, respectivamente, embarcações, aeronaves e veículos automotores terrestres, bem
como as garantias, penhoras e outras restrições sobre tais bens, com a única diferença de que,
apenas quando estes bens estiverem submetidos a regime de multipropriedade, no registro
deverá figurar como proprietário o nome e demais dados identificadores do respectivo
condomínio especial sobre bens móveis (multipropriedade mobiliária). E quaisquer referências
a tais registros, que sejam feitas nas matrículas dos condomínios, serão realizadas como
anotações, ex officio, ou seja, sem cobrança de emolumentos, como está previsto no texto de
lei ora proposto. Assim, não haverá dupla oneração dos usuários.
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Já o condomínio em multipropriedade, sua instituição, as transações
envolvendo os direitos multiproprietários – compra, venda, locação, dação em garantia, etc,
bem como dados relativos a seus proprietários, etc, serão registrados na matrícula do
condomínio, no cartório de Registro de Títulos e Documentos onde este estiver registrado. E,
devido à modernidade, isso poderá ser feito a partir de qualquer lugar do país e do mundo,
onde se encontrem os interessados, através da Central Nacional dos Cartórios de Registro de
Títulos e Documentos.
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O sistema que está sendo proposto no PL ora apresentado propiciará o
surgimento de uma infinidade de novos negócios, na forma de condomínios multiproprietários
sobre uma miríade de bens. Um cidadão ou uma empresa, sozinhos, podem não ter condições
de comprar determinado bem de elevado custo de aquisição e/ou de manutenção, tais como
aeronaves, embarcações, equipamentos hospitalares, máquinas de elevado custo, tratores,
servidores para a constituição de data centers, caminhões, automóveis, motorhomes, satélites,
equipamentos para construção civil e muito mais. Mas em regime de multipropriedade tudo
isso passará a ser possível, porque o condomínio multiproprietário proverá, a cada um, o direito
de uso e gozo de que realmente necessita, de um bem dessa natureza, sem o desperdício da
ociosidade por boa parte do tempo, nem do custo de oportunidade do capital empregado para
sua compra individualmente. Além do que, também os custos de manutenção serão diluídos
por muitos, reduzindo consideravelmente a relação custo/benefício para obter e manter o
desfrute da utilidade daquela espécie de bem, o que operará verdadeira revolução de práticas
e hábitos na sociedade, o que resultará em maior eficiência da economia do país.
Outro ponto a ser ressaltado, é que a proposta ora apresentada segue
a acertada opção do Código Civil Brasileiro, de não tentar equiparar a figura dos condomínios
especiais a nenhuma espécie de pessoa jurídica, haja vista serem figura jurídica ímpar, já que
nada mais são que o fato jurídico de um patrimônio compartilhado por coproprietários atuando
de modo coletivo, constituindo, para isso, representantes para sua atuação unificada.
E esta opção vem de ser reiterada pelo legislador nacional
recentemente, quando inseriu na legislação pátria o instituto da multipropriedade sobre bens
imóveis, a seu turno reiterando o tratamento que, de longa data, tem sido dado aos
condomínios especiais, desde que surgiram em nosso direito, com pleno sucesso, e sem
nenhum prejuízo a seu pleno desenvolvimento e utilidade.
É que não se pode confundir o interesse em poder desfrutar de um bem
de modo menos oneroso, com o interesse em participar de uma pessoa jurídica, um negócio,
ou mesmo de uma associação ou sociedade civil, que são coisas com implicações próprias e
bem diversas do que pretendem aqueles que procuram usufruir de bens de forma mais
econômica, que se viabiliza pela forma mais simples e descomplicada do condomínio especial.
O fato é que não é o desejo de condôminos, em condomínios especiais,
tornarem-se sócios dos demais, a quem geralmente sequer conhecem, o que deixa evidente a
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Um condomínio especial em multipropriedade mobiliária envolverá
muitas situações, fatos e atos jurídicos específicos, que refogem ao interesse e fim dos entes a
que afetos o cadastro e registro das diversas espécies de bens móveis, sendo não só
conveniente, mas necessário, que o registro dos condomínios em multipropriedade mobiliária
seja objeto de assentamento e controle próprios, onde toda a sua dinâmica “vida” social e legal
seja documentada, em apartado da “vida” dos bens integrantes do seu patrimônio. Bens esses
que poderão mudar, ao longo do tempo, com a baixa de alguns e a inclusão de outros, razão
pela qual nenhum registro de um bem móvel, em particular, poderia dar conta da vida do
condomínio multiproprietário, que poderá abranger, de início ou posteriormente, vários outros
bens móveis.
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Certamente, o desejo de potenciais condôminos consiste apenas em
poder se utilizar de um bem que, de outro modo, não conseguiriam. E, é bom que se diga, se
for necessário para isso a associação em uma pessoa jurídica, seja de que espécie for, o
interesse desaparecerá ou, no mínimo, muito se reduzirá, porque uma miríade de problemas
surgirão, que não serão compensados pelo uso do bem.
Por isso que a proposta ora apresentada configura referida
possibilidade mediante a figura que propicia o que se objetiva da forma menos complicada: a
do condomínio especial multiproprietário sobre bens móveis, dotando-o de capacidade
processual e da possibilidade de ser titular de direitos de propriedade sobre bens afetos a seus
fins, à semelhança do que já se admite, na doutrina, jurisprudência e legislação pátrias,
relativamente aos condomínios especiais sobre bens imóveis.
A proposta ora apresentada lastreia-se no fato de que o instituto do
condomínio especial é figura jurídica ímpar, de possibilidades únicas, por permitir a realização
de coisas que, de outro modo, não seria possível ou desejável, razão pela qual nunca poderá
ser substituído, a contento, por sua transformação em pessoa jurídica, seja de que espécie for.
Assim sendo, sua taxonomia e ontologia jurídicas é que devem merecer maior aprofundamento
da ciência do direito, e não sua substituição ou enquadramento como espécie de outras figuras
jurídicas.
Conforme já referido, sendo o condomínio especial em
multipropriedade sobre bens móveis nada mais que um fato jurídico inerente ao direito real de
propriedade sobre bens móveis, consistente em coproprietários de bens atuando de modo
coletivo, constituindo, para isso, representantes para sua atuação unificada, não se
enquadrando nos parâmetros de nenhuma espécie de pessoa jurídica, haja vista mesmo que
seu objetivo único é regulamentar o uso, gozo e fruição de bens móveis de modo compartilhado,
mesmo que se lhes reconhecesse personalidade jurídica de alguma espécie, ainda seria o
registro de títulos e documentos o de atribuição exclusiva e privativa para constituí-lo e
publicizá-lo, nada havendo a reparar na proposta de lei ora apresentada, que é coerente com a
recente opção feita pelo legislador, quanto ao local de registro, nos cartórios de registro de
imóveis, dos condomínios especiais de multipropriedade sobre bens imóveis.
Na esteira do advento da multipropriedade mobiliária, uma outra
atividade surgirá, gerando muitos empregos e muito dinamismo para a economia do país, qual
seja, a de administração de condomínios especiais sobre bens móveis – multipropriedade
mobiliária, à semelhança do que ocorre com os condomínios edilícios.
Certamente muitas administradoras de condomínios edilícios criarão
departamentos dedicados a esse novo e promissor ramo de negócios, ampliando atividades
para um setor extremamente promissor, com um vasto campo para expansão, porque surgirá
imensa procura pela multipropriedade de bens móveis.
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inexistência da necessária affectio societatis, para que se possa pensar na existência de alguma
espécie de pessoa jurídica.
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Finalmente, o local de inserção dos dispositivos legais criadores do
instituto da Multipropriedade Mobiliária, no Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), está
sendo proposta pela criação do Capítulo VI-A, do Título I.
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PROJETO DE LEI N.º 4.287, DE 2020
(Da Sra. Margarete Coelho)
Altera a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, para incluir o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à
Violência contra a Mulher como instrumento de implementação da Política Nacional de Segurança Pública e
Defesa Social.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER;
SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART.
54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o inciso VI ao art. 8º da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, com a
seguinte redação:
“Art. 8º...................................................................................
.............................................................................................
VI – o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018, trouxe grandes avanços na institucionalização da
segurança pública no Brasil, pois, entre outras providências, instituiu o Sistema Único de Segurança Pública
(SUSP) e criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS).
No art. 8º da referida lei, há um rol de meios e instrumentos de implementação da PNSPDS,
no qual fazem parte os planos de segurança pública e defesa social (inciso I) e o Plano Nacional de
Enfrentamento de Homicídios de Jovens (inciso IV). Não há nesse rol, no entanto, a previsão de um plano que
contemple ações e estratégias específicas para a situação de prevenção e enfrentamento de violência contra a
mulher.
Ora, somente no ano de 2018, o Brasil atingiu a marca de 1.206 vítimas de feminicídio e
cerca de 263 mil casos de violência doméstica, de acordo com o último Anuário Brasileiro de Segurança
Pública (2019). Esses dados somente escancaram uma dura realidade: a de que não há uma política de Estado
de médio e longo prazos em relação à prevenção e ao combate da violência contra a mulher no Brasil. Por
essa razão, apresento este PL.
Embora a Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018, tenha estabelecido a obrigatoriedade de
elaboração de um plano decenal de segurança pública e defesa social, essa medida não atende a necessidade
de um olhar específico em relação a situação das mulheres. Ações, estratégias e metas específicas sobre a
violência contra a mulher exigem um plano próprio. Assim como a grave situação de homicídio de jovens teve
um tratamento especial na lei, com a previsão de um plano específico (art. 8º, inciso IV), a questão da
violência contra a mulher também merece atenção diferenciada.
Portanto, a inclusão do Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a
Mulher como um instrumento da PNSPDS é necessária e urgente. Só assim é que transformaremos o assunto
em uma política de Estado, com ações que sobrevivam a intempéries de governos.
Ante o exposto, peço apoio aos demais Parlamentares para aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputada MARGARETE COELHO
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REQUERIMENTO N.º 2.896, DE 2020
(da Srª. Tabata Amaral)
Requer a coautoria do Projeto de Lei Complementar nº 238 de 2016.

DESPACHO:

Defiro. Publique-se.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 102, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a coautoria do
Projeto de Lei Complementar nº 238 de 2016, de autoria da Senhora Deputada Luizianne Lins, que “altera a
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para incluir as ações de combate à violência contra a mulher
no rol de exceções à suspensão de transferências voluntárias a entes da Federação inadimplentes”.

Sala das Sessões, __ de dezembro de 2020.

TABATA AMARAL
Deputada Federal
PDT/SP

REQUERIMENTO N.º 2.899, DE 2020
(da Srª. Tabata Amaral)
Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 5091 de 2020.

DESPACHO:
Defiro. Publique-se.
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Senhor Presidente,

Nos termos do art. 102, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a coautoria do
Projeto de Lei nº 5091 de 2020, de autoria da Senhora Deputada Soraya Santos e outras, que “altera a Lei nº
13.869, de 5 de setembro de 2019, para tipificar o crime de violência institucional”.

Sala das Sessões, __ de dezembro de 2020.

TABATA AMARAL
Deputada Federal
PDT/SP

REQUERIMENTO N.º 2.900, DE 2020
(do Sr. Wolney Queiroz)
Requer coautoria no PL 5.091/2020, que tipifica o crime de violência institucional.

DESPACHO:

Defiro. Publique-se.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa. a coautoria do Projeto de Lei nº. 5.091, de 2020, de autoria das deputadas Soraya
Santos, Flávia Arruda, Margerete Coelho e Rose Modesto, que “altera a Lei nº 13.869, de 5 de setembro de
2019, para tipificar o crime de violência institucional”.

Dezembro de 2020

Sala das Sessões, em
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de dezembro de 2020.
DEP. WOLNEY QUEIROS
(PDT/PE)

REQUERIMENTO N.º 2.902, DE 2020
(do Sr. Fábio Trad)
Requer a apensação para tramitação conjunta do PL nº 1.020, de 2019, ao PL nº 1.369, de 2019.

DESPACHO:

Defiro o Requerimento n. 2.902/2020, nos termos dos arts. 142 e 143, II, “a”, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. Apense-se o Projeto de Lei n. 1.020/2019 ao Projeto de Lei n. 1.369/2019. Ademais,
revejo o despacho anteriormente aposto ao Projeto de Lei n. 1.020/2019, para excluir sua análise pelas
Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, de Seguridade Social e Família e de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado. Publique-se. Oficie-se.[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL N.
1.369/2019: CCJC (mérito e art. 54 do RICD). Proposição sujeita à apreciação do Plenário. Regime de
tramitação: urgência (art. 155 do RICD)].

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do art. 142 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a apensação do Projeto de Lei nº 1.020, de 2019 ao Projeto de Lei nº 1.369, de 2019, por tratarem
de proposições da mesma espécie as quais regulam matérias correlatas e que se encontram em fase que
permite apensa-las, nos termos regimentais.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2020.

Dep. Fábio Trad
PSD/MS
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REQUERIMENTO N.º 2.903, DE 2020
(do Sr. Wolney Queiroz)
Requer coautoria no PL 4963/2020, que estabelece normas para prevenir, sancionar e combater a violência
política contra mulheres ou em razão de gênero

DESPACHO:

Defiro. Publique-se.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 102 do Regimento desta Casa e com a anuência dos(as) autores(as) do projeto,
requeremos a coautoria do PL nº 4.963, de 2020, que “estabelece normas para prevenir, sancionar e
combater a violência política contra mulheres ou em razão de gênero”.

Sala das Sessões, em

de maio de 2020.

WOLNEY QUEIROZ
(PDT/CE)

REQUERIMENTO N.º 2.904, DE 2020
(do Sr. Enio Verri)
Requer a retirada de tramitação da Emenda de Plenário n. 1, apresentada ao PL 349/2015.

DESPACHO:

Defiro a retirada da Emenda de Plenário n. 1 apresentada ao Projeto de Lei 394/15, nos termos do artigo 104
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se.
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Senhor Presidente:

Requeiro a retirada de tramitação da Emenda de Plenário n. 1, apresentada ao PL 349/2015.
Sala das Sessões, em

Deputado Enio Verri (PT/PR)
Líder do PT

REQUERIMENTO N.º 2.909, DE 2020
(do Sr. Bira do Pindaré)
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 104, §2º do RICD, a retirada da emenda de plenário nº 42 –
de minha autoria, apresentada à PL 4372/20.

DESPACHO:

Defiro a retirada da Emenda de Plenário n. 42 apresentada ao Projeto de Lei n. 4372/20, nos termos do artigo
104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se.

R E Q U E R I M E N T O DE RETIRADA DE EMENDA DE PLENÁRIO

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 104, §2º do RICD, a
retirada da emenda de plenário nº 42 – de minha autoria, apresentada à PL 4372/20.

Sala das Sessões, em 10/12/2020.

________________________________________
Dep. Bira do Pindaré
Deputado do PSB

*CD206906767700*

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQ n.2909/2020

Dezembro de 2020
Apresentação: 10/12/2020 16:05 - Mesa

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Bira do Pindaré (PSB/MA), através do ponto SDR_56071, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.
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Requerimento de Retirada de Proposição de Iniciativa
Coletiva
(Do Sr. Bira do Pindaré)

REQ n.2909/2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 10/12/2020 16:05 - Mesa

Dezembro de 2020

M a nutenção e De sen volvim ento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 212-A da Constituição
Federal; e dá outras providências.

Assinaram eletronicamente o documento CD206906767700, nesta ordem:
1 Dep. Bira do Pindaré (PSB/MA)
2 Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) *-(p_7693)
3 Dep. Wolney Queiroz (PDT/PE)
4 Dep. Enio Verri (PT/PR)
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.

Documento eletrônico assinado por Bira do Pindaré (PSB/MA), através do ponto SDR_56071, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Regulamenta o Fundo de
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REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO - RESPOSTAS RECEBIDAS
10/12/2020
RIC 1282/2020 - da Sra. Alice Portugal - Requer informações do Ministro de Estado da Educação, Sr. Milton
Ribeiro, sobre o plano de conectividade para estudantes de baixa renda da graduação.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4315/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1283/2020 - da Sra. Alice Portugal - Requer esclarecimentos da ministra da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares Alves, sobre as ações da ministra e de sua equipe para impedir que uma
criança de dez anos de idade, estuprada pelo tio, tivesse direito ao aborto legal.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 8351/2020/GM.MMFDH/MMFDH, de 09 de dezembro de
2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.)
RIC 1286/2020 - do Sr. Capitão Alberto Neto - Requer da Excelentíssima Ministra da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, Senhora Damares Regina Alves, informações acerca do Cadastro Nacional de
Pessoas Condenadas por Crime de Estupro.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 8351/2020/GM.MMFDH/MMFDH, de 09 de dezembro de
2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.)
RIC 1287/2020 - do Sr. Alexandre Padilha - Requer ao Ministério da Educação informação a respeito do
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4320/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1293/2020 - do Sr. Ricardo Silva - Solicita informações ao Ministro da Educação sobre problemas no
sistema de inscrição do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), bem como na integração institucional
entre o MEC e os bancos financiadores.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4321/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1299/2020 - da Sra. Sâmia Bomfim - Requer ao Ministro do Gabinete de Segurança Institucional, SR.
AUGUSTO HELENO, informações relativas à atuação deste Ministério, em cooperação político-militar com
o governo do Chile, no levantamento de dados e informações sobre inteligência acerca dos protestos
ocorridos naquele país em 2019.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 316/2020/SE/GSI/GSI/PR, de 09 de dezembro de 2020, do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.)
RIC 1301/2020 - da Sra. Erika Kokay - Requer o encaminhamento de Requerimento de Informação ao
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, conforme especifica
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 8351/2020/GM.MMFDH/MMFDH, de 09 de dezembro de
2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.)
RIC 1301/2020 - da Sra. Margarida Salomão - Requer o encaminhamento de Requerimento de Informação
ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, conforme especifica
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 8351/2020/GM.MMFDH/MMFDH, de 09 de dezembro de
2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.)
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RIC 1301/2020 - da Sra. Gleisi Hoffmann - Requer o encaminhamento de Requerimento de Informação ao
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, conforme especifica
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 8351/2020/GM.MMFDH/MMFDH, de 09 de dezembro de
2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.)
RIC 1301/2020 - da Sra. Professora Rosa Neide - Requer o encaminhamento de Requerimento de
Informação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, conforme especifica
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 8351/2020/GM.MMFDH/MMFDH, de 09 de dezembro de
2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.)
RIC 1301/2020 - da Sra. Benedita da Silva - Requer o encaminhamento de Requerimento de Informação ao
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, conforme especifica
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 8351/2020/GM.MMFDH/MMFDH, de 09 de dezembro de
2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.)
RIC 1303/2020 - do Sr. José Guimarães - Requer ao Senhor Ministro do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República informações sobre a participação de agentes da ABIN na
Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 25) na cidade
de Madri, Espanha, em dezembro de 2019.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 317/2020/SE/GSI/GSI/PR, de 09 de dezembro de 2020, do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.)
RIC 1306/2020 - do Sr. Alexis Fonteyne - Requer informações detalhadas ao Ministro da Saúde sobre
contratos firmados em regime de urgência, por entidades e órgãos vinculados à pasta, no âmbito da
calamidade causada pela Pandemia da COVID-19.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 7090/2020/ASPAR/GM/MS, de 07 de dezembro de 2020, do
Ministério da Saúde.)
RIC 1306/2020 - do Sr. Tiago Mitraud - Requer informações detalhadas ao Ministro da Saúde sobre
contratos firmados em regime de urgência, por entidades e órgãos vinculados à pasta, no âmbito da
calamidade causada pela Pandemia da COVID-19.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 7090/2020/ASPAR/GM/MS, de 07 de dezembro de 2020, do
Ministério da Saúde.)
RIC 1306/2020 - do Sr. Paulo Ganime - Requer informações detalhadas ao Ministro da Saúde sobre
contratos firmados em regime de urgência, por entidades e órgãos vinculados à pasta, no âmbito da
calamidade causada pela Pandemia da COVID-19.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 7090/2020/ASPAR/GM/MS, de 07 de dezembro de 2020, do
Ministério da Saúde.)
RIC 1306/2020 - da Sra. Adriana Ventura - Requer informações detalhadas ao Ministro da Saúde sobre
contratos firmados em regime de urgência, por entidades e órgãos vinculados à pasta, no âmbito da
calamidade causada pela Pandemia da COVID-19.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 7090/2020/ASPAR/GM/MS, de 07 de dezembro de 2020, do
Ministério da Saúde.)
RIC 1311/2020 - do Sr. Túlio Gadêlha - Requer ao Exmo. Sr. Ministro de Estado Chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República esclarecimentos sobre os objetivos da participação de
oficiais da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (COP25), realizada em Madri, Espanha, em dezembro de 2019.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 317/2020/SE/GSI/GSI/PR, de 09 de dezembro de 2020, do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.)
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RIC 1322/2020 - da Sra. Rejane Dias - Requer informações à Ministra de Estado da Mulher, da Família e
dos Diretos Humanos sobre as politicas públicas desenvolvidas durante a pandemia de Covid-19 para
proteção de direitos humanos das crianças e dos adolescentes e o combate ao trabalho infantil.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 8351/2020/GM.MMFDH/MMFDH, de 09 de dezembro de
2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.)
RIC 1324/2020 - da Sra. Rejane Dias - Requer informações ao Ministro de Estado da Educação sobre o
Programa Criança Feliz.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4342/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1325/2020 - do Sr. Fausto Pinato - Requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Infraestrutura
sobre o saldo do Fundo da Marinha Mercante e os extratos das contas vinculadas ao Fundo.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 869/2020/ASPAR/GM, de 25 de novembro de 2020, do
Ministério da Infraestrutura.)
RIC 1328/2020 - da Sra. Erika Kokay - Requer informações sobre o processo de discussão e elaboração do
Decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020, que "Institui a Política Nacional de Educação Especial:
Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida".
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4330/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1335/2020 - do Sr. Ivan Valente - Requer ao Ministro de Estado da Saúde informações sobre a eficácia
da nitazoxanida para o tratamento da Covid-19.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 7131/2020/ASPAR/GM/MS, de 08 de dezembro de 2020, do
Ministério da Saúde.)
RIC 1349/2020 - do Sr. Ivan Valente - Solicita ao Ministro de Estado da Educação, Sr. MILTON RIBEIRO,
informações acerca de iniciativas do Governo Federal para acabar com o aumento real do piso salarial do
professor
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4332/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1349/2020 - da Sra. Luiza Erundina - Solicita ao Ministro de Estado da Educação, Sr. MILTON RIBEIRO,
informações acerca de iniciativas do Governo Federal para acabar com o aumento real do piso salarial do
professor
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4332/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1349/2020 - do Sr. Glauber Braga - Solicita ao Ministro de Estado da Educação, Sr. MILTON RIBEIRO,
informações acerca de iniciativas do Governo Federal para acabar com o aumento real do piso salarial do
professor
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4332/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1349/2020 - do Sr. Edmilson Rodrigues - Solicita ao Ministro de Estado da Educação, Sr. MILTON
RIBEIRO, informações acerca de iniciativas do Governo Federal para acabar com o aumento real do piso
salarial do professor
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4332/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)

1308 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2020

RIC 1349/2020 - do Sr. Marcelo Freixo - Solicita ao Ministro de Estado da Educação, Sr. MILTON RIBEIRO,
informações acerca de iniciativas do Governo Federal para acabar com o aumento real do piso salarial do
professor
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4332/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1349/2020 - da Sra. Fernanda Melchionna - Solicita ao Ministro de Estado da Educação, Sr. MILTON
RIBEIRO, informações acerca de iniciativas do Governo Federal para acabar com o aumento real do piso
salarial do professor
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4332/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1349/2020 - da Sra. Áurea Carolina - Solicita ao Ministro de Estado da Educação, Sr. MILTON RIBEIRO,
informações acerca de iniciativas do Governo Federal para acabar com o aumento real do piso salarial do
professor
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4332/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1349/2020 - da Sra. Talíria Petrone - Solicita ao Ministro de Estado da Educação, Sr. MILTON RIBEIRO,
informações acerca de iniciativas do Governo Federal para acabar com o aumento real do piso salarial do
professor
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4332/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1349/2020 - da Sra. Sâmia Bomfim - Solicita ao Ministro de Estado da Educação, Sr. MILTON RIBEIRO,
informações acerca de iniciativas do Governo Federal para acabar com o aumento real do piso salarial do
professor
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4332/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1349/2020 - do Sr. David Miranda - Solicita ao Ministro de Estado da Educação, Sr. MILTON RIBEIRO,
informações acerca de iniciativas do Governo Federal para acabar com o aumento real do piso salarial do
professor
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4332/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1355/2020 - da Sra. Rejane Dias - Requer informações ao Ministro de Estado da Saúde sobre as ações
preventivas ao uso de cigarro eletrônico no Brasil.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 7122/2020/ASPAR/GM/MS, de 08 de dezembro de 2020, do
Ministério da Saúde.)
RIC 1356/2020 - da Sra. Rejane Dias - Requer informações ao Ministro de Estado da Educação sobre a
Política Nacional de Educação Especial (PNEE) lançada pelo governo federal no dia 30/09/2020, através do
decreto nº 10.502/2020.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4333/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
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RIC 1357/2020 - da Sra. Rejane Dias - Requer informações à Ministra de Estado da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos sobre a Política Nacional de Educação Especial (PNEE) lançada pelo governo federal
no dia 30/09/2020, através do decreto nº 10.502/2020.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 8351/2020/GM.MMFDH/MMFDH, de 09 de dezembro de
2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.)
RIC 1359/2020 - do Sr. Tiago Mitraud - Requer informações ao Ministro da Educação, Sr. Milton Ribeiro, a
respeito do funcionamento do FUNDEB.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4334/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1361/2020 - do Sr. José Guimarães - Requer ao Senhor Ministro da Saúde informações sobre plano
estratégico do Ministério da Saúde para combate à pandemia da Covid-19.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 7127/2020/ASPAR/GM/MS, de 08 de dezembro de 2020, do
Ministério da Saúde.)
RIC 1367/2020 - do Sr. Alessandro Molon - Requer do Excelentíssimo Senhor Ministro do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno, informações sobre reuniões e
acessos a bancos de dados sigilosos da Receita Federal relacionados ao senador Flávio Bolsonaro, no
âmbito de investigação criminal em que figura como investigado.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 318/2020/SE/GSI/GSI/PR, de 09 de dezembro de 2020, do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.)
RIC 1373/2020 - do Sr. Capitão Alberto Neto - Requer do Excelentíssimo Ministro da Saúde, Senhor
General Eduardo Pazuello, informações sobre a utilização e comércio ilegal de cigarros eletrônicos no
Brasil.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 7083/2020/ASPAR/GM/MS, de 07 de dezembro de 2020, do
Ministério da Saúde.)
RIC 1380/2020 - do Sr. Capitão Alberto Neto - Requer do Excelentíssimo Ministro da Educação, Senhor
Milton Ribeiro, informações sobre a proposta de expansão de oferta de vagas na modalidade de Educação
a Distância (EaD) em Universidades Federais.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 4340/2020/ASPAR/GM/GM-MEC, de 08 de dezembro de
2020, do Ministério da Educação.)
RIC 1388/2020 - do Sr. Alexandre Padilha - Requer ao Ministério da Saúde informação a respeito do
Decreto 10.530, de 26 de outubro de 2020 que dispõe sobre a qualificação da política de fomento ao setor
de atenção primária à saúde no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da
República, para fins de elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 7081/2020/ASPAR/GM/MS, de 07 de dezembro de 2020, do
Ministério da Saúde.)
RIC 1435/2020 - da Sra. Rejane Dias - Requer informações ao Ministro de Estado da Saúde sobre as
politicas públicas de incentivo a doação de sangue no Brasil em 2020.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 7052/2020/ASPAR/GM/MS, de 04 de dezembro de 2020, do
Ministério da Saúde.)
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CÂMARA

DOS
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DEPUTADOS

A TO DA PRESIDÊNCIA

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas
atribuições regimentais, tendo em vista a ocorrência de vaga, nos termos do
artigo 238, inciso li, do Regimento Interno, decorrente da renúncia do Senhor
Deputado ROBERTO PESSOA (PSDB/CE),

DECLARA

nos termos do artigo 241, inciso 1, combinado com artigo 4°, § 7°, do
Regimento Interno, efetivado, como titular do mandato de Deputado Federal, o
Senhor Francisco Danilo Bastos Forte, nome parlamentar DANILO FORTE
(PSDB/CE), a partir de 1O de dezembro de 2020.

Publique-se e proceda-se aos registros pertin/~s.

1O de dezembro de 2020.

RODRIGO AI
Presiden e

Documento: 87921 - 41

24.579 (AG0/18)
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
56ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
Em 11 de dezembro de 2020
sexta-feira

I - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES
EM 10/12/2020:
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher:
PROJETO DE LEI Nº 3.726/2020
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MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
(Biênio 2019/2021)

PRESIDENTE

RODRIGO MAIA (DEM-RJ)

1º VICE-PRESIDENTE

MARCOS PEREIRA
(REPUBLICANOS-SP)

2º VICE-PRESIDENTE

LUCIANO BIVAR (PSL-PE)

1ª SECRETÁRIA

SORAYA SANTOS (PL-RJ)

2º SECRETÁRIO

MÁRIO HERINGER (PDT-MG)

3º SECRETÁRIO

EXPEDITO NETTO (PSD-RO)

4º SECRETÁRIO

ANDRÉ FUFUCA (PP-MA)

1º SUPLENTE DE SECRETÁRIO

RAFAEL MOTTA (PSB-RN)

2ª SUPLENTE DE SECRETÁRIO

GEOVANIA DE SÁ (PSDB-SC)

3º SUPLENTE DE SECRETÁRIO

ISNALDO BULHÕES JR. (MDB-AL)

4º SUPLENTE DE SECRETÁRIO

PAULÃO (PT-AL)
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LÍDERES E VICE-LÍDERES
Liderança do Governo
Líder: Ricardo Barros
Vice-Líderes:
José Medeiros , Evair Vieira de Melo , Aluisio Mendes ,
Maurício Dziedricki , Luiz Lima , Giovani Cherini , Joaquim
Passarinho , Greyce Elias , Paulo Azi , Lucio Mosquini ,
Gustinho Ribeiro , Marreca Filho , Capitão Alberto Neto e
Carla Dickson.
Liderança da Oposição
Líder: André Figueiredo
Vice-Líderes:
Tadeu Alencar , Orlando Silva , Chico D'angelo , Joenia
Wapichana , Aliel Machado , Gervásio Maia e Ivan
Valente .
Liderança da Maioria
Líder: Aguinaldo Ribeiro
Vice-Líderes:
Cacá Leão e Lucas Vergilio .
Liderança da Minoria
Líder: José Guimarães
Vice-Líderes:
Túlio Gadêlha , Lídice da Mata , Alice Portugal , Vilson da
Fetaemg , Marcelo Freixo , Afonso Florence , Jandira
Feghali , Zeca Dirceu e Reginaldo Lopes .
Bloco PL, PP, PSD, SOLIDARIEDADE, AVANTE
Líder: Arthur Lira
Vice-Líderes:
Aj Albuquerque, Fausto Pinato , Laercio Oliveira , Pedro
Westphalen , Hiran Gonçalves , Cacá Leão , Margarete
Coelho , Celina Leão (Licenciado), Marcelo Ramos ,
Wellington Roberto , Diego Andrade , Antonio Brito ,
Fábio Trad , Joaquim Passarinho , Júlio Cesar , Paulo
Pereira da Silva , Jaqueline Cassol , Flávia Arruda , Otto
Alencar Filho , Vicentinho Júnior , Evair Vieira de Melo ,
Francisco Jr. , Soraya Santos , Hugo Leal e Marco Bertaiolli
.
Bloco PSL, PTB, PROS
Líder: Felipe Francischini
Vice-Líderes:
Acácio Favacho (1º Vice), Pedro Lucas Fernandes , Julian
Lemos , Abou Anni , Heitor Freire , Delegado Pablo ,
Charlles Evangelista , Felício Laterça , Nicoletti , Fabio
Schiochet , Gurgel , General Peternelli , Delegado Marcelo
Freitas , Bozzella, Maurício Dziedricki , Santini , Uldurico
Junior e Weliton Prado .
PT
Líder: Enio Verri

Dezembro de 2020

Vice-Líderes:
Alexandre Padilha , Gleisi Hoffmann , Patrus Ananias ,
Rogério Correia , Pedro Uczai , Natália Bonavides , Airton
Faleiro , Vicentinho , Rui Falcão , Odair Cunha , Bohn Gass
, Erika Kokay , Waldenor Pereira e Professora Rosa Neide
.
MDB
Líder: Baleia Rossi
Vice-Líderes:
Hildo Rocha (1º Vice), Daniela do Waguinho , Fábio
Ramalho , Fabio Reis , Hercílio Coelho Diniz , Lucio
Mosquini e Márcio Biolchi .
REPUBLICANOS
Líder: Jhonatan de Jesus
Vice-Líderes:
Silvio Costa Filho (1º Vice), João Roma , Luizão Goulart ,
Silas Câmara , Vinicius Carvalho , Maria Rosas , João
Campos e Aline Gurgel .
PSDB
Líder: Carlos Sampaio
Vice-Líderes:
Samuel Moreira (1º Vice), Adolfo Viana , Beto Pereira ,
Eduardo Barbosa , Lucas Redecker , Rose Modesto ,
Shéridan e Pedro Cunha Lima .
PSB
Líder: Alessandro Molon
Vice-Líderes:
Elias Vaz (1º Vice), João H. Campos , Camilo Capiberibe ,
Marcelo Nilo , Bira do Pindaré , Denis Bezerra , Cássio
Andrade e Danilo Cabral .
PDT
Líder: Wolney Queiroz
Vice-Líderes:
Afonso Motta (1º Vice), Paulo Ramos , Gustavo Fruet ,
Leônidas Cristino , Dagoberto Nogueira , Mauro
Benevides Filho e Eduardo Bismarck .
DEM
Líder: Efraim Filho
Vice-Líderes:
Alan Rick , Jose Mario Schreiner , Kim Kataguiri , Luis
Miranda , Paulo Azi , Pedro Lupion e Professora Dorinha
Seabra Rezende.
PODE
Líder: Léo Moraes
Vice-Líderes:
Eduardo Braide (1º Vice), Igor Timo e José Nelto .
PSOL
Líder: Sâmia Bomfim
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Vice-Líderes:
Marcelo Freixo , Fernanda Melchionna e Ivan Valente .
PSC
Líder: André Ferreira
Vice-Líderes:
Glaustin da Fokus (1º Vice), Aluisio Mendes e Otoni de
Paula .
PCdoB
Líder: Perpétua Almeida
Vice-Líderes:
Renildo Calheiros (1º Vice), Márcio Jerry e Daniel Almeida
.
CIDADANIA
Líder: Arnaldo Jardim
Vice-Líderes:
Paula Belmonte e Carmen Zanotto .
NOVO
Líder: Paulo Ganime
Vice-Líderes:
Marcel Van Hattem e Vinicius Poit .
PATRIOTA
Líder: Fred Costa
Vice-Líderes:
Dr. Frederico (1º Vice) e Pastor Eurico .

Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD
PV
Líder: Enrico Misasi
Vice-Líderes:
Professor Israel Batista .
REDE
Repr.: Joenia Wapichana
Líderes de Partidos
que participam de Bloco Parlamentar
PSL
Líder: Felipe Francischini
PL
Líder: Wellington Roberto
PP
Líder: Arthur Lira
PSD
Líder: Diego Andrade
SOLIDARIEDADE
Líder: Zé Silva
PTB
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Líder: Pedro Lucas Fernandes
PROS
Líder: Acácio Favacho
AVANTE
Líder: Luis Tibé
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DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
Roraima
Edio Lopes - PL
Haroldo Cathedral - PSD
Hiran Gonçalves - PP
Jhonatan de Jesus - REPUBLICANOS
Joenia Wapichana - REDE
Nicoletti - PSL
Renato Queiroz - MDB
Shéridan - PSDB
Amapá
Acácio Favacho - PROS
Aline Gurgel - REPUBLICANOS
André Abdon - PP
Camilo Capiberibe - PSB
Leda Sadala - AVANTE
Luiz Carlos - PSDB
Professora Marcivania - PCdoB
Vinicius Gurgel - PL
Pará
Airton Faleiro - PT
Beto Faro - PT
Cássio Andrade - PSB
Celso Sabino - PSDB
Cristiano Vale - PL
Delegado Éder Mauro - PSD
Edmilson Rodrigues - PSOL
Eduardo Costa - PTB
Elcione Barbalho - MDB
Hélio Leite - DEM
Joaquim Passarinho - PSD
José Priante - MDB
Júnior Ferrari - PSD
Nilson Pinto - PSDB
Olival Marques - DEM
Paulo Bengtson - PTB
Vavá Martins - REPUBLICANOS
Amazonas
Átila Lins - PP
Bosco Saraiva - SOLIDARIEDADE
Capitão Alberto Neto - REPUBLICANOS
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Delegado Pablo - PSL
José Ricardo - PT
Marcelo Ramos - PL
Sidney Leite - PSD
Silas Câmara - REPUBLICANOS
Rondônia
Coronel Chrisóstomo - PSL
Expedito Netto - PSD
Jaqueline Cassol - PP
Léo Moraes - PODE
Lucio Mosquini - MDB
Mariana Carvalho - PSDB
Mauro Nazif - PSB
Silvia Cristina - PDT
Acre
Alan Rick - DEM
Dra. Vanda Milani - SOLIDARIEDADE
Flaviano Melo - MDB
Jéssica Sales - MDB
Jesus Sérgio - PDT
Leo de Brito - PT
Mara Rocha - PSDB
Perpétua Almeida - PCdoB
Tocantins
Carlos Henrique Gaguim - DEM
Célio Moura - PT
Dulce Miranda - MDB
Eli Borges - SOLIDARIEDADE
Osires Damaso - PSC
Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM
Tiago Dimas - SOLIDARIEDADE
Vicentinho Júnior - PL
Maranhão
Aluisio Mendes - PSC
André Fufuca - PP
Bira do Pindaré - PSB
Cleber Verde - REPUBLICANOS
Edilázio Júnior - PSD
Eduardo Braide - PODE
Gil Cutrim - PDT
Hildo Rocha - MDB
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João Marcelo Souza - MDB
Josimar Maranhãozinho - PL
Junior Lourenço - PL
Juscelino Filho - DEM
Márcio Jerry - PCdoB
Marreca Filho - PATRIOTA
Pastor Gil - PL
Pedro Lucas Fernandes - PTB
Rubens Pereira Júnior - PCdoB
Zé Carlos - PT
Ceará
Aj Albuquerque - PP
André Figueiredo - PDT
Capitão Wagner - PROS
Célio Studart - PV
Danilo Forte - PSDB
Denis Bezerra - PSB
Dr. Jaziel - PL
Eduardo Bismarck - PDT
Genecias Noronha - SOLIDARIEDADE
Heitor Freire - PSL
Idilvan Alencar - PDT
José Airton Félix Cirilo - PT
José Guimarães - PT
Júnior Mano - PL
Leônidas Cristino - PDT
Luizianne Lins - PT
Mauro Benevides Filho - PDT
Moses Rodrigues - MDB
Pedro Augusto Bezerra - PTB
Robério Monteiro - PDT
Ronaldo Martins - REPUBLICANOS
Vaidon Oliveira - PROS
Piauí
Átila Lira - PP
Capitão Fábio Abreu - PL
Flávio Nogueira - PDT
Iracema Portella - PP
Júlio Cesar - PSD
Marcos Aurélio Sampaio - MDB
Margarete Coelho - PP
Marina Santos - SOLIDARIEDADE
Merlong Solano - PT
Rejane Dias - PT
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Rio Grande do Norte
Benes Leocádio - REPUBLICANOS
Beto Rosado - PP
Carla Dickson - PROS
General Girão - PSL
João Maia - PL
Natália Bonavides - PT
Rafael Motta - PSB
Walter Alves - MDB
Paraíba
Aguinaldo Ribeiro - PP
Damião Feliciano - PDT
Edna Henrique - PSDB
Efraim Filho - DEM
Frei Anastacio Ribeiro - PT
Gervásio Maia - PSB
Hugo Motta - REPUBLICANOS
Julian Lemos - PSL
Pedro Cunha Lima - PSDB
Ruy Carneiro - PSDB
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PTB
Pernambuco
André de Paula - PSD
André Ferreira - PSC
Augusto Coutinho - SOLIDARIEDADE
Carlos Veras - PT
Daniel Coelho - CIDADANIA
Danilo Cabral - PSB
Eduardo da Fonte - PP
Felipe Carreras - PSB
Fernando Coelho Filho - DEM
Fernando Monteiro - PP
Fernando Rodolfo - PL
Gonzaga Patriota - PSB
João H. Campos - PSB
Luciano Bivar - PSL
Marília Arraes - PT
Ossesio Silva - REPUBLICANOS
Pastor Eurico - PATRIOTA
Raul Henry - MDB
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Teobaldo - PODE
Sebastião Oliveira - AVANTE
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Silvio Costa Filho - REPUBLICANOS
Tadeu Alencar - PSB
Túlio Gadêlha - PDT
Wolney Queiroz - PDT
Alagoas
Arthur Lira - PP
Isnaldo Bulhões Jr. - MDB
Jhc - PSB
Marx Beltrão - PSD
Nivaldo Albuquerque - PTB
Paulão - PT
Sergio Toledo - PL
Severino Pessoa - REPUBLICANOS
Tereza Nelma - PSDB
Sergipe
Bosco Costa - PL
Fábio Henrique - PDT
Fábio Mitidieri - PSD
Fabio Reis - MDB
Gustinho Ribeiro - SOLIDARIEDADE
João Daniel - PT
Laercio Oliveira - PP
Valdevan Noventa - PL
Bahia
Abílio Santana - PL
Adolfo Viana - PSDB
Afonso Florence - PT
Alex Santana - PDT
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Brito - PSD
Arthur Oliveira Maia - DEM
Bacelar - PODE
Cacá Leão - PP
Charles Fernandes - PSD
Claudio Cajado - PP
Daniel Almeida - PCdoB
Elmar Nascimento - DEM
Félix Mendonça Júnior - PDT
Igor Kannário - DEM
João Carlos Bacelar - PL
João Roma - REPUBLICANOS
Jorge Solla - PT
José Nunes - PSD
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José Rocha - PL
Joseildo Ramos - PT
Leur Lomanto Júnior - DEM
Lídice da Mata - PSB
Marcelo Nilo - PSB
Márcio Marinho - REPUBLICANOS
Mário Negromonte Jr. - PP
Otto Alencar Filho - PSD
Pastor Sargento Isidório - AVANTE
Paulo Azi - DEM
Paulo Magalhães - PSD
Professora Dayane Pimentel - PSL
Raimundo Costa - PL
Ronaldo Carletto - PP
Sérgio Brito - PSD
Tito - AVANTE
Uldurico Junior - PROS
Valmir Assunção - PT
Waldenor Pereira - PT
Zé Neto - PT
Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB
Alê Silva - PSL
André Janones - AVANTE
Áurea Carolina - PSOL
Bilac Pinto - DEM
Charlles Evangelista - PSL
Delegado Marcelo Freitas - PSL
Diego Andrade - PSD
Dimas Fabiano - PP
Domingos Sávio - PSDB
Dr. Frederico - PATRIOTA
Eduardo Barbosa - PSDB
Emidinho Madeira - PSB
Enéias Reis - PSL
Eros Biondini - PROS
Euclydes Pettersen - PSC
Fábio Ramalho - MDB
Franco Cartafina - PP
Fred Costa - PATRIOTA
Gilberto Abramo - REPUBLICANOS
Greyce Elias - AVANTE
Hercílio Coelho Diniz - MDB
Igor Timo - PODE
Júlio Delgado - PSB
Junio Amaral - PSL
Lafayette de Andrada - REPUBLICANOS
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Léo Motta - PSL
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Lucas Gonzalez - NOVO
Luis Tibé - AVANTE
Marcelo Aro - PP
Margarida Salomão - PT
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - MDB
Misael Varella - PSD
Newton Cardoso Jr - MDB
Odair Cunha - PT
Padre João - PT
Patrus Ananias - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Guedes - PT
Pinheirinho - PP
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Rogério Correia - PT
Stefano Aguiar - PSD
Subtenente Gonzaga - PDT
Tiago Mitraud - NOVO
Vilson da Fetaemg - PSB
Weliton Prado - PROS
Zé Silva - SOLIDARIEDADE
Zé Vitor - PL
Espírito Santo
Amaro Neto - REPUBLICANOS
Da Vitoria - CIDADANIA
Dra. Soraya Manato - PSL
Evair Vieira de Melo - PP
Felipe Rigoni - PSB
Helder Salomão - PT
Lauriete - PSC
Norma Ayub - DEM
Sergio Vidigal - PDT
Ted Conti - PSB
Rio de Janeiro
Alessandro Molon - PSB
Alexandre Serfiotis - PSD
Altineu Côrtes - PL
Aureo Ribeiro - SOLIDARIEDADE
Benedita da Silva - PT
Carlos Jordy - PSL
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Chico D'angelo - PDT
Chiquinho Brazão - AVANTE
Chris Tonietto - PSL
Christino Aureo - PP
Clarissa Garotinho - PROS
Daniel Silveira - PSL
Daniela do Waguinho - MDB
David Miranda - PSOL
Delegado Antônio Furtado - PSL
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. - PP
Felício Laterça - PSL
Flordelis - PSD
Gelson Azevedo - PL
Glauber Braga - PSOL
Gurgel - PSL
Gutemberg Reis - MDB
Helio Lopes - PSL
Hugo Leal - PSD
Jandira Feghali - PCdoB
Jorge Braz - REPUBLICANOS
Juninho do Pneu - DEM
Lourival Gomes - PSL
Luiz Antônio Corrêa - PL
Luiz Lima - PSL
Major Fabiana - PSL
Marcelo Calero - CIDADANIA
Marcelo Freixo - PSOL
Márcio Labre - PSL
Otoni de Paula - PSC
Paulo Ganime - NOVO
Paulo Ramos - PDT
Pedro Paulo - DEM
Professor Joziel - PSL
Rodrigo Maia - DEM
Rosangela Gomes - REPUBLICANOS
Soraya Santos - PL
Sóstenes Cavalcante - DEM
Talíria Petrone - PSOL
Vinicius Farah - MDB
Wladimir Garotinho - PSD
São Paulo
Abou Anni - PSL
Adriana Ventura - NOVO
Alencar Santana Braga - PT
Alex Manente - CIDADANIA
Alexandre Frota - PSDB
Alexandre Leite - DEM
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Alexandre Padilha - PT
Alexis Fonteyne - NOVO
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Jardim - CIDADANIA
Baleia Rossi - MDB
Bozzella - PSL
Bruna Furlan - PSDB
Capitão Augusto - PL
Carla Zambelli - PSL
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - REPUBLICANOS
Cezinha de Madureira - PSD
Coronel Tadeu - PSL
David Soares - DEM
Eduardo Bolsonaro - PSL
Eduardo Cury - PSDB
Eli Corrêa Filho - DEM
Enrico Misasi - PV
Fausto Pinato - PP
General Peternelli - PSL
Geninho Zuliani - DEM
Gilberto Nascimento - PSC
Guiga Peixoto - PSL
Guilherme Derrite - PP
Guilherme Mussi - PP
Herculano Passos - MDB
Ivan Valente - PSOL
Jefferson Campos - PSB
Joice Hasselmann - PSL
Kim Kataguiri - DEM
Luiz Carlos Motta - PL
Luiz Philippe de Orleans e Bragança - PSL
Luiza Erundina - PSOL
Marcio Alvino - PL
Marco Bertaiolli - PSD
Marcos Pereira - REPUBLICANOS
Maria Rosas - REPUBLICANOS
Miguel Lombardi - PL
Milton Vieira - REPUBLICANOS
Nilto Tatto - PT
Orlando Silva - PCdoB
Paulo Freire Costa - PL
Paulo Pereira da Silva - SOLIDARIEDADE
Paulo Teixeira - PT
Policial Katia Sastre - PL
Pr. Marco Feliciano - REPUBLICANOS
Renata Abreu - PODE
Ricardo Izar - PP
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Ricardo Silva - PSB
Roberto Alves - REPUBLICANOS
Roberto de Lucena - PODE
Rodrigo Agostinho - PSB
Rosana Valle - PSB
Rui Falcão - PT
Sâmia Bomfim - PSOL
Samuel Moreira - PSDB
Tabata Amaral - PDT
Tiririca - PL
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Vinicius Carvalho - REPUBLICANOS
Vinicius Poit - NOVO
Vitor Lippi - PSDB
Mato Grosso
Carlos Bezerra - MDB
Dr. Leonardo - SOLIDARIEDADE
Emanuel Pinheiro Neto - PTB
José Medeiros - PODE
Juarez Costa - MDB
Nelson Barbudo - PSL
Neri Geller - PP
Professora Rosa Neide - PT
Distrito Federal
Bia Kicis - PSL
Erika Kokay - PT
Flávia Arruda - PL
Julio Cesar Ribeiro - REPUBLICANOS
Luis Miranda - DEM
Paula Belmonte - CIDADANIA
Professor Israel Batista - PV
Tadeu Filippelli - MDB
Goiás
Adriano do Baldy - PP
Alcides Rodrigues - PATRIOTA
Célio Silveira - PSDB
Delegado Waldir - PSL
Dr. Zacharias Calil - DEM
Elias Vaz - PSB
Flávia Morais - PDT
Francisco Jr. - PSD
Glaustin da Fokus - PSC
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João Campos - REPUBLICANOS
Jose Mario Schreiner - DEM
José Nelto - PODE
Lucas Vergilio - SOLIDARIEDADE
Magda Mofatto - PL
Professor Alcides - PP
Rubens Otoni - PT
Vitor Hugo - PSL
Mato Grosso do Sul
Beto Pereira - PSDB
Bia Cavassa - PSDB
Dagoberto Nogueira - PDT
Dr. Luiz Ovando - PSL
Fábio Trad - PSD
Loester Trutis - PSL
Rose Modesto - PSDB
Vander Loubet - PT
Paraná
Aliel Machado - PSB
Aline Sleutjes - PSL
Aroldo Martins - REPUBLICANOS
Boca Aberta - PROS
Christiane de Souza Yared - PL
Diego Garcia - PODE
Enio Verri - PT
Felipe Francischini - PSL
Filipe Barros - PSL
Giacobo - PL
Gleisi Hoffmann - PT
Gustavo Fruet - PDT
Hermes Parcianello - MDB
Leandre - PV
Luciano Ducci - PSB
Luisa Canziani - PTB
Luiz Nishimori - PL
Luizão Goulart - REPUBLICANOS
Paulo Eduardo Martins - PSC
Pedro Lupion - DEM
Reinhold Stephanes Junior - PSD
Ricardo Barros - PP
Roman - PATRIOTA
Rubens Bueno - CIDADANIA
Sargento Fahur - PSD
Schiavinato - PP
Sergio Souza - MDB
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Toninho Wandscheer - PROS
Vermelho - PSD
Zeca Dirceu - PT
Santa Catarina
Angela Amin - PP
Carlos Chiodini - MDB
Carmen Zanotto - CIDADANIA
Caroline de Toni - PSL
Celso Maldaner - MDB
Coronel Armando - PSL
Daniel Freitas - PSL
Fabio Schiochet - PSL
Geovania de Sá - PSDB
Gilson Marques - NOVO
Hélio Costa - REPUBLICANOS
Jorge Goetten - PL
Nilson F. Stainsack - PP
Pedro Uczai - PT
Ricardo Guidi - PSD
Rodrigo Coelho - PSB
Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Afonso Motta - PDT
Alceu Moreira - MDB
Bibo Nunes - PSL
Bohn Gass - PT
Carlos Gomes - REPUBLICANOS
Daniel Trzeciak - PSDB
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD
Fernanda Melchionna - PSOL
Giovani Cherini - PL
Giovani Feltes - MDB
Heitor Schuch - PSB
Henrique Fontana - PT
Jerônimo Goergen - PP
Liziane Bayer - PSB
Lucas Redecker - PSDB
Marcel Van Hattem - NOVO
Marcelo Brum - PSL
Marcelo Moraes - PTB
Márcio Biolchi - MDB
Marcon - PT
Maria do Rosário - PT
Marlon Santos - PDT
Maurício Dziedricki - PTB
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Nereu Crispim - PSL
Osmar Terra - MDB
Paulo Pimenta - PT
Pedro Westphalen - PP
Pompeo de Mattos - PDT
Sanderson - PSL
Santini - PTB
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COMISSÕES PERMANENTES
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Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Fausto Pinato (PP)
1º Vice-Presidente: Neri Geller (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Nishimori (PL)
3º Vice-Presidente: Jose Mario Schreiner (DEM)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
30 vagas
30 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
11 vagas
11 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
10 vagas
10 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga
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: Félix Mendonça Júnior (PDT)
1º Vice-Presidente: Márcio Jerry (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
25 vagas
25 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
8 vagas
8 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
8 vagas
8 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Eduardo Nunes dos Santos

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA
Presidente: Felipe Francischini (PSL)
1º Vice-Presidente: Bia Kicis (PSL)
2º Vice-Presidente: Lafayette de Andrada
(REPUBLICANOS)
3º Vice-Presidente: Caroline de Toni (PSL)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
39 vagas
39 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
14 vagas
14 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
12 vagas
12 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 17
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE CULTURA
Presidente: Benedita da Silva (PT)
1º Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2º Vice-Presidente: Áurea Carolina (PSOL)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
12 vagas
12 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
4 vagas
4 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
4 vagas
4 vagas
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Secretário(a): Maria Lúcia Rodrigues
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, salas 168/169
Telefones: 3216-6942 a 6947

Dezembro de 2020

Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: João Maia (PL)
1º Vice-Presidente: Acácio Favacho (PROS)
2º Vice-Presidente: Jorge Braz (REPUBLICANOS)
3º Vice-Presidente: Felipe Carreras (PSB)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
14 vagas
14 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
5 vagas
5 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
5 vagas
5 vagas
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

Presidente: Pr. Marco Feliciano (REPUBLICANOS)
1º Vice-Presidente: José Medeiros (PODE)
2º Vice-Presidente: José Nelto (PODE)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
10 vagas
10 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
4 vagas
4 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
4 vagas
4 vagas
Secretário(a): Gustavo Warzocha Fernandes Cruvinel
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 188
Telefones: 3216-6556/ 6551
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Presidente: Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE)
1º Vice-Presidente: Ottaci Nascimento (SOLIDARIEDADE)
2º Vice-Presidente: Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE)
3º Vice-Presidente: Emanuel Pinheiro Neto (PTB)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
10 vagas
10 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
4 vagas
4 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
4 vagas
4 vagas
Secretário(a): Giovanna Francesca Mascarenhas Puricelli
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 33

Presidente: Helder Salomão (PT)
1º Vice-Presidente: Padre João (PT)
2º Vice-Presidente: Túlio Gadêlha (PDT)
3º Vice-Presidente: Camilo Capiberibe (PSB)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
11 vagas
11 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
4 vagas
4 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
3 vagas
3 vagas
Secretário(a): Marina Basso Lacerda
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Pedro Cunha Lima (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rose Modesto (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Mariana Carvalho (PSDB)

Presidente: Léo Motta (PSL)
1º Vice-Presidente: Márcio Labre (PSL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
25 vagas
25 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
8 vagas
8 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
8 vagas
8 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga

Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
13 vagas
13 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
4 vagas
4 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
4 vagas
4 vagas
PTC
1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Eugênia S. Pestana
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6621/6622/6628
FAX: 3216-6635

Secretário(a): Gabriel Matos de Souza Tenser
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161/163
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Sergio Souza (MDB)
1º Vice-Presidente: Giovani Feltes (MDB)
2º Vice-Presidente: Júlio Cesar (PSD)
3º Vice-Presidente: Vinicius Farah (MDB)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
28 vagas
28 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
10 vagas
10 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
9 vagas
9 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Nivaldo Adão Ferreira Júnior
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6652/6655/6657
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL,
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA
Presidente: Átila Lins (PP)
1º Vice-Presidente: Aj Albuquerque (PP)
2º Vice-Presidente: Jesus Sérgio (PDT)
3º Vice-Presidente: Sidney Leite (PSD)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
12 vagas
12 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
4 vagas
4 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
4 vagas
4 vagas
Secretário(a): Sandra Betânia de Albuquerque Neves
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
1º Vice-Presidente: Erika Kokay (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
11 vagas
11 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
4 vagas
4 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
3 vagas
3 vagas
Secretário(a): Luisa Paula Oliveira Campos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 121
Telefones: 3216-6690 / 6693
FAX: 3216-6699

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Presidente: Rodrigo Agostinho (PSB)
1º Vice-Presidente: Camilo Capiberibe (PSB)
2º Vice-Presidente: Carlos Gomes (REPUBLICANOS)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
11 vagas
11 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
4 vagas
4 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
3 vagas
3 vagas
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

Dezembro de 2020

Presidente: Silas Câmara (REPUBLICANOS)
1º Vice-Presidente: Benes Leocádio (REPUBLICANOS)
2º Vice-Presidente: Cássio Andrade (PSB)
3º Vice-Presidente: Edio Lopes (PL)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
28 vagas
28 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
10 vagas
10 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
9 vagas
9 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga
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: Eduardo Bolsonaro (PSL)
1º Vice-Presidente: Luiz Philippe de Orleans e Bragança
(PSL)
2º Vice-Presidente: Marcel Van Hattem (NOVO)
3º Vice-Presidente: José Rocha (PL)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
22 vagas
22 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
8 vagas
8 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
7 vagas
7 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Edilson Holanda Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO
Presidente: Capitão Augusto (PL)
1º Vice-Presidente: Fernando Rodolfo (PL)
2º Vice-Presidente: Guilherme Derrite (PP)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
22 vagas
22 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
8 vagas
8 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
7 vagas
7 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga
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: Antonio Brito (PSD)
1º Vice-Presidente: Alexandre Serfiotis (PSD)
2º Vice-Presidente: Marx Beltrão (PSD)
3º Vice-Presidente: Misael Varella (PSD)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
30 vagas
30 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
11 vagas
11 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
10 vagas
10 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Rubens Gomes Carneiro Filho
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
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Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Professora Marcivania (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT)
2º Vice-Presidente: Maurício Dziedricki (PTB)
3º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
15 vagas
15 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
5 vagas
5 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
5 vagas
5 vagas
PTC
1 vaga
1 vaga
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: Newton Cardoso Jr (MDB)
1º Vice-Presidente: Leur Lomanto Júnior (DEM)
2º Vice-Presidente: Herculano Passos (MDB)
3º Vice-Presidente: João Marcelo Souza (MDB)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
12 vagas
12 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
4 vagas
4 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
4 vagas
4 vagas
Secretário(a): Calebe Nunes Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A , sala 151
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Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Dezembro de 2020

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 2
Telefones: 3216-6351

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

Presidente: Eli Corrêa Filho (DEM)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (MDB)
2º Vice-Presidente: Jaqueline Cassol (PP)
3º Vice-Presidente:

Presidente: Luisa Canziani (PTB)
1º Vice-Presidente: Emanuel Pinheiro Neto (PTB)
2º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Norma Ayub (DEM)

Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
28 vagas
28 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
10 vagas
10 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
9 vagas
9 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga

Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
13 vagas
13 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
5 vagas
5 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
4 vagas
4 vagas

Secretário(a): Rita Fukuhara
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, Sala 173
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÃO DO ESPORTE
Presidente: Fábio Mitidieri (PSD)
1º Vice-Presidente: Danrlei de Deus Hinterholz (PSD)
2º Vice-Presidente: Fabio Reis (MDB)
3º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
12 vagas
12 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
4 vagas
4 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
4 vagas
4 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Lindberg Aziz Cury Júnior

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

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Presidente: Lídice da Mata (PSB)
1º Vice-Presidente: Denis Bezerra (PSB)
2º Vice-Presidente: Rosana Valle (PSB)
3º Vice-Presidente: Carmen Zanotto (CIDADANIA)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
13 vagas
13 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
5 vagas
5 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
4 vagas
4 vagas
Secretário(a): Rafaela Sousa Feitoza
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 154
Telefones: 3216-6951/52
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
Presidente: Gilberto Nascimento (PSC)
1º Vice-Presidente: Glaustin da Fokus (PSC)
2º Vice-Presidente: Maria Rosas (REPUBLICANOS)
3º Vice-Presidente: Diego Garcia (PODE)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
12 vagas
12 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
4 vagas
4 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
4 vagas
4 vagas
Secretário(a): Raquel Ferreira de Carvalho Aldigueri
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 5
Telefones: 3216-6971 a 76

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE REFORMA DA LEI Nº
9.613/1998, QUE INSTITUI O DELITO DE LAVAGEM DE
CAPITAIS E DISPÕE SOBRE MECANISMOS DE REPRESSÃO
À CRIMINALIDADE ECONÔMICA
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

Secretário(a):

COMISSÃO DE JURISTAS DESTINADA A ELABORAR
ANTEPROJETO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NO ÂMBITO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, INVESTIGAÇÕES PENAIS E
REPRESSÃO DE INFRAÇÕES PENAIS, CONFORME O
DISPOSTO NO ARTIGO 4°, INCISO 111, ALÍNEAS "A" E
"D" DA LEI N. 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.
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Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

Secretário(a):

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
PROPOSIÇÕES QUE TRATEM DA CONCESSÃO DE
SUBSÍDIOS TRIBUTÁRIOS, FINANCEIROS E CREDITÍCIOS
Presidente: Marcelo Ramos (PL)
1º Vice-Presidente: Alexis Fonteyne (NOVO)
2º Vice-Presidente: Enio Verri (PT)
3º Vice-Presidente: Leur Lomanto Júnior (DEM)
Relator: Orlando Silva (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Alê Silva
Hugo Leal
Capitão Alberto Neto
Marcelo Moraes
Delegado Pablo
Otoni de Paula
Edio Lopes
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
Emanuel Pinheiro Neto
16 vagas
Fausto Pinato
Glaustin da Fokus
Júlio Cesar
Leur Lomanto Júnior
Luis Miranda
Marcelo Ramos
Sidney Leite
Tereza Nelma
Zé Vitor
6 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Augusto Coutinho
Bosco Saraiva
Dr. Frederico
Eduardo Braide vaga do PMN
Idilvan Alencar
Jesus Sérgio
Mauro Benevides Filho
Márcio Jerry
Orlando Silva
Marlon Santos
2 vagas
3 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
Enio Verri
Afonso Florence
José Ricardo
Elias Vaz
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Reginaldo Lopes
3 vagas

4 vagas
NOVO

Alexis Fonteyne

1 vaga
PTC

1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Silvia Mergulhão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215

COMISSÃO ESPECIAL PARA PROPOR O CÓDIGO
BRASILEIRO DE ENERGIA ELÉTRICA
Presidente: Lucas Redecker (PSDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (CIDADANIA)
2º Vice-Presidente: Luis Miranda (DEM)
3º Vice-Presidente: Joaquim Passarinho (PSD)
Relator: Lafayette de Andrada (REPUBLICANOS)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Angela Amin
Aline Gurgel
Benes Leocádio
Coronel Armando
Edilázio Júnior
Edio Lopes
Eduardo da Fonte
Eduardo Costa
Enéias Reis
Francisco Jr.
Felício Laterça
João Roma
Felipe Francischini
Jose Mario Schreiner
Joaquim Passarinho
Kim Kataguiri
Juarez Costa
Laercio Oliveira
Lafayette de Andrada
Neri Geller
Leur Lomanto Júnior
Osires Damaso
Lucas Redecker
Otto Alencar Filho
Lucio Mosquini
Zé Vitor
Luis Miranda
7 vagas
Luiz Antônio Corrêa
Mariana Carvalho
Otoni de Paula
Paulo Bengtson
Wellington Roberto
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Arnaldo Jardim
Da Vitoria
Eduardo Braide vaga do PMN
Igor Timo
Léo Moraes
Jesus Sérgio

Leônidas Cristino
Luis Tibé
Perpétua Almeida
Tiago Dimas
1 vaga

Dezembro de 2020

Silvia Cristina
3 vagas

PT/PSB/PSOL/REDE
Edmilson Rodrigues
Alencar Santana Braga
Heitor Schuch
Elias Vaz
Pedro Uczai
João Daniel
Rubens Otoni
Odair Cunha
2 vagas
2 vagas
NOVO
Lucas Gonzalez
Paulo Ganime
PTC
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212

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"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Enrico Misasi (PV)
Titulares
PSL
Luiz Philippe de Orleans e Bragança
PL
Soraya Santos
PP
Jaqueline Cassol
REPUBLICANOS
João Roma
Lafayette de Andrada
PDT
Gustavo Fruet
CIDADANIA
Marcelo Calero
PV
Enrico Misasi

Suplentes

Dezembro de 2020
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Secretário(a):

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DISCUTIR A
ADOÇÃO, PARA TODAS AS POLÍCIAS, DA COMPETÊNCIA
LEGAL PARA INVESTIGAÇÃO.
Presidente: Subtenente Gonzaga (PDT)
1º Vice-Presidente: Delegado Marcelo Freitas (PSL)
2º Vice-Presidente: Kim Kataguiri (DEM)
3º Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
Relator: Paulo Ganime (NOVO)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Aluisio Mendes
Celso Russomanno
Capitão Alberto Neto
Daniel Silveira
Capitão Augusto
Delegado Pablo
Coronel Tadeu vaga do PODE
Fábio Trad
Delegado Éder Mauro
Hélio Costa
Delegado Marcelo Freitas
Magda Mofatto
Delegado Waldir
Osires Damaso
Edna Henrique
Sanderson
Guilherme Derrite
12 vagas
Hercílio Coelho Diniz
Hildo Rocha
Hugo Leal
João Campos
Kim Kataguiri
Luis Miranda
Mara Rocha
Margarete Coelho
Nicoletti
Paes Landim
Policial Katia Sastre
1 vaga
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Capitão Wagner
José Medeiros
Eduardo Bismarck
Mauro Benevides Filho
Fábio Henrique
Orlando Silva
Márcio Jerry
Paulo Ramos
Subtenente Gonzaga
3 vagas
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSB/PSOL/REDE
Alessandro Molon
João Daniel
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Aliel Machado
Marcelo Freixo
Nelson Pellegrino (Licenciado)
Paulo Teixeira
Reginaldo Lopes
NOVO
Paulo Ganime

Joenia Wapichana
4 vagas

Marcel Van Hattem

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

COMISSÃO DE JURISTAS DESTINADA A ELABORAR
ANTEPROJETO DE LEGISLAÇÃO QUE SISTEMATIZA AS
NORMAS DE PROCESSO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

Secretário(a):

COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE
IMPLEMENTAR TODOS OS PROCEDIMENTOS
NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA XVI SESSÃO DO
PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes
PT

Erika Kokay
PSL
Luiz Lima
PP
André Fufuca
REPUBLICANOS
Hugo Motta
PSDB
Mariana Carvalho
PSB
Jhc
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PDT
Tabata Amaral
DEM
Luis Miranda
PTB
Luisa Canziani
PSOL
Sâmia Bomfim
PCdoB
Orlando Silva
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 17-A, DE
2019, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA INCLUIR A PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS ENTRE OS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS E PARA FIXAR A COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO
E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS"
Presidente: Bruna Furlan (PSDB)
1º Vice-Presidente: Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE)
2º Vice-Presidente: Luis Miranda (DEM)
3º Vice-Presidente:
Relator: Orlando Silva (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Aguinaldo Ribeiro
Carlos Sampaio
André de Paula
João Roma
André Ferreira
Rodrigo de Castro
Bruna Furlan
17 vagas
Celso Russomanno
Filipe Barros
General Peternelli
Hildo Rocha
Jorge Braz
Luis Miranda
Luiz Carlos Motta
Marcio Alvino
Mariana Carvalho
Otto Alencar Filho
Professora Dorinha Seabra Rezende
Walter Alves
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Dezembro de 2020

2 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
André Figueiredo
Tiago Dimas
Bacelar
6 vagas
Daniel Coelho
Gil Cutrim vaga do PMN
Lucas Vergilio
Márcio Jerry vaga do PTB
Orlando Silva
Perpétua Almeida
Subtenente Gonzaga
PT/PSB/PSOL/REDE
Alessandro Molon
Jhc
Arlindo Chinaglia
Natália Bonavides
Marcelo Freixo
Rui Falcão
Margarida Salomão
3 vagas
Paulo Teixeira
1 vaga
NOVO
Vinicius Poit
1 vaga
Secretário(a): Sílvia Valéria Lima Mergulhão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 24, DE
2019, DA SRA. LUISA CANZIANI E OUTROS, QUE
"ACRESCENTA INCISO V AO § 6º DO ART. 107 DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PARA EXCLUIR DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE
ENSINO, NOS TERMOS ESPECIFICADOS, DA BASE DE
CÁLCULO E DOS LIMITES INDIVIDUALIZADOS PARA AS
DESPESAS PRIMÁRIAS."
Presidente: Margarete Coelho (PP)
1º Vice-Presidente: Professor Israel Batista (PV)
2º Vice-Presidente: Tiago Mitraud (NOVO)
3º Vice-Presidente: João Marcelo Souza (MDB)
Relator: Tabata Amaral (PDT)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Angela Amin
Charlles Evangelista
Daniela do Waguinho
Dr. Luiz Antonio Teixeira
Jr.
Dr. Luiz Ovando
Dra. Soraya Manato

Dezembro de 2020

Haroldo Cathedral
João Carlos Bacelar
João Marcelo Souza
Luisa Canziani
Luiz Lima
Margarete Coelho
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Felipe Francischini
Kim Kataguiri
Luizão Goulart
Marcelo Aro
Pedro Paulo
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)
11 vagas

Maria Rosas
Pedro Cunha Lima
Professora Dorinha Seabra
Rezende
8 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Alice Portugal
Dr. Frederico
Idilvan Alencar
Gustavo Fruet
Leônidas Cristino
Leandre
Professor Israel Batista
Márcio Jerry
3 vagas
Tabata Amaral vaga do PTB
Túlio Gadêlha
2 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
Danilo Cabral
Alessandro Molon
Felipe Rigoni
Bohn Gass
João H. Campos
Erika Kokay
Margarida Salomão
Joenia Wapichana
Professora Rosa Neide
Paulo Teixeira
Waldenor Pereira
1 vaga
NOVO
Tiago Mitraud
Lucas Gonzalez
Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 45-A, DE
2019, DO SRº BALEIA ROSSI E OUTROS, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Hildo Rocha (MDB)
1º Vice-Presidente: Sidney Leite (PSD)
2º Vice-Presidente: Da Vitoria (CIDADANIA)
3º Vice-Presidente: Clarissa Garotinho (PROS)
Relator: Aguinaldo Ribeiro (PP)
Titulares

Suplentes
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PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Aguinaldo Ribeiro
Átila Lins
Bia Kicis
Baleia Rossi
Cacá Leão
Capitão Alberto Neto
Carlos Jordy
Carlos Henrique Gaguim
Celso Maldaner
Cezinha de Madureira
Celso Sabino
Delegado Pablo
Christino Aureo
Domingos Sávio
Darci de Matos (Licenciado)
Dulce Miranda
Eduardo Cury
Enéias Reis
Efraim Filho
General Peternelli
Filipe Barros
Gilberto Abramo
Glaustin da Fokus
Julian Lemos
Guiga Peixoto
Laercio Oliveira
Hildo Rocha
Lafayette de Andrada
Hugo Motta
Luiz Nishimori
João Maia
Marcelo Aro
João Roma
Marcelo Ramos
Júlio Cesar
Márcio Labre
Julio Cesar Ribeiro
Newton Cardoso Jr
Luis Miranda
Osires Damaso
Luiz Carlos Motta
Otto Alencar Filho
Luiz Philippe de Orleans e
Pastor Gil
Bragança
Marcos Aurélio Sampaio
Paulo Azi
Pedro Paulo
Pedro Augusto Bezerra
Santini
Vermelho
Sidney Leite
Vicentinho Júnior
Vitor Lippi
Vinicius Farah
Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
1 vaga
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Alcides Rodrigues
Dr. Frederico
André Figueiredo
Eli Borges
Bosco Saraiva
Gustavo Fruet
Chiquinho Brazão
Idilvan Alencar
Clarissa Garotinho
Luis Tibé
Da Vitoria
Marcelo Calero
Eduardo Braide vaga do PMN
Márcio Jerry
Enrico Misasi
Paula Belmonte vaga do REDE
Léo Moraes
Professor Israel Batista
Mauro Benevides Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Renildo Calheiros
1 vaga
PT/PSB/PSOL/REDE
Afonso Florence
Alencar Santana Braga
Elias Vaz
Alessandro Molon
Joenia Wapichana
Denis Bezerra
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Marcelo Freixo
Marcelo Nilo
Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Tadeu Alencar
Zé Neto

Alexis Fonteyne
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Felipe Rigoni vaga do DEM
Fernanda Melchionna
Gervásio Maia
José Ricardo
Joseildo Ramos
Paulo Teixeira
Rodrigo Coelho vaga do PODE
(Dep. do CIDADANIA ocupa
a vaga)
NOVO
Paulo Ganime

Secretário(a): Carlos Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 199-A,
DE 2019, DO SR. ALEX MANENTE E OUTROS, QUE
"ALTERA OS ARTS. 102 E 105 DA CONSTITUIÇÃO,
TRANSFORMANDO OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E
ESPECIAL EM AÇÕES REVISIONAIS DE COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA"
Presidente: Marcelo Ramos (PL)
1º Vice-Presidente: Aliel Machado (PSB)
2º Vice-Presidente: Alexandre Leite (DEM)
3º Vice-Presidente: Coronel Tadeu (PSL)
Relator: Fábio Trad (PSD)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Alexandre Leite
Capitão Alberto Neto
André de Paula
Capitão Augusto
Arthur Oliveira Maia
Carla Zambelli
Bia Kicis
Celso Maldaner
Carlos Sampaio
Gilberto Abramo
Caroline de Toni
Joaquim Passarinho
Coronel Tadeu
Júnior Ferrari
Daniel Trzeciak
Kim Kataguiri
Fábio Trad
Léo Motta
Gilberto Nascimento
Lucas Redecker
Gutemberg Reis
Marcelo Moraes
Hildo Rocha
Marcos Aurélio Sampaio
João Campos
Mariana Carvalho
Lafayette de Andrada
Osires Damaso
Marcelo Ramos
Pedro Lupion

Dezembro de 2020

Pastor Gil
Sanderson
Wilson Santiago
4 vagas
(Dep. do CIDADANIA ocupa a
vaga)
2 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Afonso Motta
Léo Moraes
Alex Manente vaga do PMN
Renildo Calheiros
José Nelto
5 vagas
Leda Sadala
Orlando Silva
Paulo Ramos
Roman
1 vaga
PT/PSB/PSOL/REDE
Aliel Machado
Alencar Santana Braga
Henrique Fontana
Glauber Braga
Ivan Valente
Mauro Nazif
José Guimarães
Natália Bonavides
Júlio Delgado
Paulo Teixeira
Margarida Salomão
Tadeu Alencar
NOVO
Gilson Marques
Adriana Ventura
Secretário(a): Alessandro Alves de Miranda
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6267

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 391-A,
DE 2017, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART.
159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO AO FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS", E APENSADAS
Presidente: Pedro Westphalen (PP)
1º Vice-Presidente: Pedro Uczai (PT)
2º Vice-Presidente: Paulo Azi (DEM)
3º Vice-Presidente: Osires Damaso (PSC)
Relator: Júlio Cesar (PSD)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Benes Leocádio
Adriano do Baldy
Beto Pereira
Amaro Neto
Bozzella
Charles Fernandes
Célio Silveira
Coronel Armando

Dezembro de 2020
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Dr. Luiz Ovando
Enéias Reis
Edilázio Júnior
Euclydes Pettersen
Emanuel Pinheiro Neto
Haroldo Cathedral
Geninho Zuliani
Hildo Rocha
Herculano Passos
João Marcelo Souza
Isnaldo Bulhões Jr.
Pastor Gil
Júlio Cesar
Pedro Augusto Bezerra
Osires Damaso
Pedro Cunha Lima
Paulo Azi
Pedro Lupion
Pedro Westphalen
Pinheirinho
Schiavinato
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Silvio Costa Filho
5 vagas
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
3 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Daniel Almeida
Afonso Motta vaga do REDE
Eduardo Braide vaga do PMN
Capitão Wagner
Flávia Morais
Eduardo Bismarck vaga do
REPUBLICANOS

Renata Abreu
Tiago Dimas
Wolney Queiroz
2 vagas

Eli Borges
Gil Cutrim
José Medeiros
Márcio Jerry
Pompeo de Mattos
1 vaga
PT/PSB/PSOL/REDE
Danilo Cabral
Afonso Florence
Joenia Wapichana
Rafael Motta
José Guimarães
Reginaldo Lopes
Pedro Uczai
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Zé Neto
2 vagas
1 vaga
NOVO
Lucas Gonzalez
Marcel Van Hattem
Secretário(a): Carlos Alberto Teodoro Carvalho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 397-A,
DE 2017, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA O
ART. 18-A AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, PARA DISPOR SOBRE A CONVALIDAÇÃO
DE ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS NO ESTADO
DO TOCANTINS ENTRE 1º DE JANEIRO DE 1989 E 31 DE
DEZEMBRO DE 1994"
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Presidente: Carlos Henrique Gaguim (DEM)
1º Vice-Presidente: Eli Borges (SOLIDARIEDADE)
2º Vice-Presidente: Osires Damaso (PSC)
3º Vice-Presidente: Célio Moura (PT)
Relator: Vicentinho Júnior (PL)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Bia Kicis
Abílio Santana
Bosco Costa
Hildo Rocha
Carlos Henrique Gaguim
Josimar Maranhãozinho
Carlos Jordy
Luiz Carlos Motta
Christiane de Souza Yared
Magda Mofatto
Coronel Armando
Marcelo Ramos vaga do PDT
Daniela do Waguinho
Marcio Alvino vaga do PDT
Domingos Neto (Licenciado)
Sergio Toledo
Dulce Miranda
Shéridan
Expedito Netto
Walter Alves
Flávia Arruda
12 vagas
Junior Lourenço
Osires Damaso
Pedro Cunha Lima
Pedro Lucas Fernandes
Professora Dorinha Seabra
Rezende
Samuel Moreira
Vicentinho Júnior
2 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Alcides Rodrigues
(Dep. do PL ocupa a vaga)
André Figueiredo
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Daniel Almeida
5 vagas
Eli Borges
Félix Mendonça Júnior
José Nelto
Tiago Dimas
PT/PSB/PSOL/REDE
Arlindo Chinaglia
6 vagas
Célio Moura
Edmilson Rodrigues
Gonzaga Patriota
Luciano Ducci
Rogério Correia
NOVO
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Vinícius Vieira Vasconcelos
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Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218

Chico D'angelo
Eduardo Braide vaga do PMN
Fábio Henrique
Marcelo Calero vaga do

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 399, DE 2015, DO SR. FÁBIO
MITIDIERI, QUE "ALTERA O ART. 2º DA LEI Nº 11.343, DE
23 DE AGOSTO DE 2006, PARA VIABILIZAR A
COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE
CONTENHAM EXTRATOS, SUBSTRATOS OU PARTES DA
PLANTA CANNABIS SATIVA EM SUA FORMULAÇÃO"

REPUBLICANOS

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente: Bacelar (PODE)
2º Vice-Presidente: Alex Manente (CIDADANIA)
3º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
Relator: Luciano Ducci (PSB)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Angela Amin
Átila Lira
Bozzella
David Soares
Capitão Augusto
Domingos Neto
(Licenciado)
Carla Zambelli
Dr. Zacharias Calil
Eduardo Barbosa
Fernando Rodolfo
Eduardo Costa
Gutemberg Reis
Enéias Reis
Hiran Gonçalves
Evair Vieira de Melo
Hugo Leal
Fábio Mitidieri
Leur Lomanto Júnior
Fábio Trad
11 vagas
Fernando Coelho Filho
Giovani Cherini
Hugo Motta
Osmar Terra
Otoni de Paula
Pedro Cunha Lima
Sóstenes Cavalcante
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
(Dep. do CIDADANIA ocupa a
vaga)
1 vaga
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Alex Manente
Diego Garcia
Alice Portugal
Jandira Feghali
Aureo Ribeiro
Túlio Gadêlha
Bacelar
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Dezembro de 2020

3 vagas

Pastor Eurico
PT/PSB/PSOL/REDE
Alexandre Padilha
Luciano Ducci
Marcelo Freixo
Natália Bonavides
Paulo Teixeira
Rafael Motta

Afonso Florence
Alencar Santana Braga
Gervásio Maia
Sâmia Bomfim
Talíria Petrone vaga do PDT
2 vagas
NOVO

Tiago Mitraud

Vinicius Poit

Secretário(a): Ana Karina de Macedo Tito Vieira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6235

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 10887, DE 2018, DO SR. ROBERTO
DE LUCENA, QUE "ALTERA A LEI N° 8.429, DE 2 DE
JUNHO DE 1992, QUE DISPÕE SOBRE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA"
Presidente: Tadeu Alencar (PSB)
1º Vice-Presidente: Carlos Henrique Gaguim (DEM)
2º Vice-Presidente: Daniel Trzeciak (PSDB)
3º Vice-Presidente: Nereu Crispim (PSL)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Aroldo Martins
Capitão Alberto Neto
Carlos Henrique Gaguim
Coronel Armando
Charles Fernandes
Dr. Luiz Antonio Teixeira
Jr.
Daniel Trzeciak
Jerônimo Goergen
General Peternelli
Joaquim Passarinho
Geninho Zuliani
Paes Landim
Hélio Costa
Paulo Freire Costa
Herculano Passos
Roberto Alves
Hildo Rocha
Vermelho
Luiz Carlos Motta
11 vagas
Marcelo Ramos
Marco Bertaiolli
Margarete Coelho
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Nereu Crispim
Otoni de Paula
Ricardo Barros
Sanderson
Vitor Lippi
2 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Márcio Jerry
Eduardo Bismarck
Ottaci Nascimento
Gil Cutrim
(Licenciado)
Paula Belmonte
Leda Sadala
Pompeo de Mattos
4 vagas
Sergio Vidigal
2 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
Carlos Zarattini
6 vagas
Margarida Salomão
Paulo Teixeira
Tadeu Alencar
2 vagas
NOVO
Tiago Mitraud
Adriana Ventura
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6211

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1440, DE 2019, DO SR. WLADIMIR
GAROTINHO, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA
MESORREGIÃO GEOGRÁFICA DO NORTE E NOROESTE
FLUMINENSE COMO ÁREAS DE SEMINÁRIO"
Presidente: Clarissa Garotinho (PROS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Felício Laterça (PSL)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Alexandre Serfiotis
Jorge Braz
Christino Aureo
Lourival Gomes
Daniel Silveira
Márcio Labre
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (Dep. do PATRIOTA ocupa a
vaga)
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Felício Laterça
16 vagas
Gutemberg Reis
Hugo Leal vaga do PATRIOTA
Juninho do Pneu
Luiz Antônio Corrêa
Luiz Lima
Otoni de Paula
Rosangela Gomes
Vinicius Farah
Wladimir Garotinho
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
6 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Aureo Ribeiro
Pastor Eurico vaga do PMN
Chico D'angelo
Paulo Ramos
Clarissa Garotinho vaga do PSD
6 vagas
Marcelo Calero
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
Tadeu Alencar
6 vagas
5 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Andrea Christina de S. B. Menezes
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6232

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1646, DE 2019, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ESTABELECE MEDIDAS PARA O
COMBATE AO DEVEDOR CONTUMAZ E DE
FORTALECIMENTO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E
ALTERA A LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980, A
LEI Nº 8.397, DE 6 DE JANEIRO DE 1992, E A LEI Nº 9.430,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996"
Presidente: Tadeu Alencar (PSB)
1º Vice-Presidente: Joaquim Passarinho (PSD)
2º Vice-Presidente: Paulo Ramos (PDT)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Motta (PL)
Relator: Arthur Oliveira Maia (DEM)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
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Arthur Oliveira Maia
Giovani Cherini
Fernando Monteiro
Hugo Motta
Glaustin da Fokus
Zé Vitor
Hercílio Coelho Diniz
17 vagas
Jerônimo Goergen
Joaquim Passarinho
Jorge Braz
Júlio Cesar
Luiz Carlos Motta
Milton Vieira
Nelson Barbudo
Newton Cardoso Jr
Pastor Gil
Pedro Paulo
Vitor Lippi
Wellington Roberto
4 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Augusto Coutinho
7 vagas
Diego Garcia
Leda Sadala
Mauro Benevides Filho
Orlando Silva
Paulo Ramos
1 vaga
PT/PSB/PSOL/REDE
Elias Vaz
Gervásio Maia
Ivan Valente
5 vagas
Paulo Teixeira
Rui Falcão
Tadeu Alencar
1 vaga
NOVO
Paulo Ganime
Vinicius Poit
Secretário(a): Lucas Paranhos Quintella
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6206

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
MAIO DE 1998, 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, 9.427,
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DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996, A MEDIDA PROVISÓRIA
N. 2.227, DE 4 DE SETEMBRO DE 2001, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Jaqueline Cassol (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Edio Lopes (PL)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Adolfo Viana
Coronel Armando
Cleber Verde
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.
Coronel Chrisóstomo
Edilázio Júnior
Edio Lopes
Elcione Barbalho
Eduardo da Fonte
Franco Cartafina
Enéias Reis
Haroldo Cathedral
Fernando Coelho Filho
Lafayette de Andrada
Francisco Jr.
Lucas Redecker
Gurgel
Paulo Azi
Jaqueline Cassol
Pedro Cunha Lima
João Carlos Bacelar
Pedro Lupion
Joaquim Passarinho
Vavá Martins
Kim Kataguiri
Wellington Roberto
Lucio Mosquini
7 vagas
Marcelo Ramos
Paes Landim
Rodrigo de Castro
Silas Câmara
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Arnaldo Jardim
Bacelar
Eduardo Bismarck
Daniel Almeida
Fábio Henrique
Greyce Elias
Gil Cutrim vaga do PMN
4 vagas
Igor Timo
Luis Tibé
Márcio Jerry
1 vaga
PT/PSB/PSOL/REDE
Bohn Gass
Danilo Cabral
Carlos Zarattini
5 vagas
Enio Verri
Gervásio Maia
Mauro Nazif
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1 vaga
NOVO
Paulo Ganime

Lucas Gonzalez
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PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Aureo Ribeiro
Daniel Coelho vaga do
REPUBLICANOS

Secretário(a): Ana Karina de Macedo Tito Vieira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6235

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
SUPERVISÃO DO BANCO CENTRAL" (ALTERA A LEI Nº
12.865, DE 2013 E DA LEI 9.613, DE 1998)
Presidente: Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE)
1º Vice-Presidente: Luis Miranda (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Expedito Netto (PSD)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Aj Albuquerque
Bozzella
Expedito Netto
Capitão Augusto
Fábio Ramalho
Celso Sabino
Felipe Francischini
Delegado Pablo
Fernando Monteiro
Fábio Mitidieri
Filipe Barros
Gelson Azevedo vaga do PSB
João Roma
Giacobo
Jorge Braz
Gurgel
Juninho do Pneu
Gutemberg Reis
Júnior Mano
Jerônimo Goergen
Lucas Redecker
Juscelino Filho
Luis Miranda
Otoni de Paula
Luisa Canziani
Otto Alencar Filho
Luiz Philippe de Orleans e
Raul Henry
Bragança
Marcelo Ramos vaga do REDE
Ricardo Izar
Mariana Carvalho
Vinicius Carvalho
Misael Varella
Vitor Lippi
Paulo Eduardo Martins
(Dep. do CIDADANIA
ocupa a vaga)
Vicentinho Júnior
3 vagas
Vinicius Farah
Wladimir Garotinho

vaga do PSB

Eduardo Bismarck
Enrico Misasi
Fábio Henrique
Gil Cutrim
Gustinho Ribeiro
Léo Moraes
Igor Timo
Mauro Benevides Filho
Lucas Vergilio vaga do PT
Uldurico Junior
Marlon Santos
2 vagas
Orlando Silva
Professor Israel Batista
PT/PSB/PSOL/REDE
João H. Campos
Jhc
Margarida Salomão
(Dep. do PL ocupa a
vaga)
Reginaldo Lopes
4 vagas
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do SOLIDARIEDADE ocupa
a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)
NOVO
Vinicius Poit
Paulo Ganime
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3515, DE 2015, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.078, DE 11 DE
SETEMBRO DE 1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR), E O ART. 96 DA LEI Nº 10.741, DE 1º DE
OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO IDOSO), PARA
APERFEIÇOAR A DISCIPLINA DO CRÉDITO AO
CONSUMIDOR E DISPOR SOBRE A PREVENÇÃO E O
TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO", E
APENSADOS
Presidente: Mariana Carvalho (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luis Miranda (DEM)
2º Vice-Presidente: Renata Abreu (PODE)
3º Vice-Presidente: Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE)
Relator: Franco Cartafina (PP)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Bia Kicis
Amaro Neto
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Celso Russomanno
Emanuel Pinheiro Neto
Delegado Éder Mauro
Gutemberg Reis
Eli Corrêa Filho
Pedro Paulo
Enéias Reis
Pinheirinho
Fábio Trad
Vinicius Carvalho
Franco Cartafina
14 vagas
Giacobo
Giovani Cherini
Hercílio Coelho Diniz
Jorge Braz
Laercio Oliveira
Luis Miranda
Mariana Carvalho
Osires Damaso
Tereza Nelma
Walter Alves
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Carmen Zanotto
Daniel Coelho
Eduardo Braide vaga do PMN
Lucas Vergilio
Flávia Morais
Orlando Silva
Idilvan Alencar
Professor Israel Batista
Perpétua Almeida
Sergio Vidigal
Renata Abreu
Silvia Cristina
Roman
1 vaga
Tiago Dimas
Weliton Prado vaga do PTB
PT/PSB/PSOL/REDE
Célio Moura
Alencar Santana Braga
Denis Bezerra
Gervásio Maia
Elias Vaz
Henrique Fontana
Ivan Valente
Nelson Pellegrino
(Licenciado)
Reginaldo Lopes
2 vagas
Zé Carlos
NOVO
Paulo Ganime
Alexis Fonteyne
Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4881, DE 2012, DO JOSÉ DE
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FILIPPI, QUE "INSTITUI AS DIRETRIZES DA POLÍTICA
METROPOLITANA DE MOBILIDADE URBANA (PMMU),
CRIA O PACTO METROPOLITANO DA MOBILIDADE
URBANA E O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS (SITRAM), COM A
AUTORIDADE METROPOLITANA DE TRANSPORTES E O
FUNDO METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Gutemberg Reis (MDB)
1º Vice-Presidente: Schiavinato (PP)
2º Vice-Presidente: Daniel Silveira (PSL)
3º Vice-Presidente: Juninho do Pneu (DEM)
Relator: Vinicius Poit (NOVO)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Adriano do Baldy
Amaro Neto
Bosco Costa
Angela Amin
Daniel Silveira
Claudio Cajado
Eduardo Cury
Joaquim Passarinho
Eli Corrêa Filho
Luis Miranda
Enéias Reis
Marcelo Moraes
Fábio Ramalho
Marcos Aurélio Sampaio
Francisco Jr.
Zé Vitor
Gutemberg Reis
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Hugo Leal
11 vagas
Jorge Braz
Julio Cesar Ribeiro
Juninho do Pneu
Maurício Dziedricki
Paulo Eduardo Martins
Schiavinato
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
(Dep. do NOVO ocupa a
vaga)
2 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Alice Portugal
Afonso Motta vaga do PL
Aureo Ribeiro
Fábio Henrique
Clarissa Garotinho
Flávio Nogueira
Daniel Coelho
Fred Costa
Dr. Frederico
4 vagas
Eduardo Braide vaga do PMN
Leônidas Cristino
Sergio Vidigal
PT/PSB/PSOL/REDE
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Alencar Santana Braga
Bira do Pindaré
Carlos Zarattini
João H. Campos

Alexandre Padilha
Célio Moura
Elias Vaz
Nelson Pellegrino
(Licenciado)
2 vagas

Marília Arraes
1 vaga
NOVO
Lucas Gonzalez vaga do PSDB
Vinicius Poit

1 vaga

Secretário(a): Ana Karina de Macedo Tito Vieira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6235

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6072, DE 2019, DA SRª TABATA
AMARAL E OUTROS, QUE "MODIFICA A LEI Nº 10.836,
DE 9 DE JANEIRO DE 2004, PARA REFORMULAR OS
BENEFÍCIOS FINANCEIROS DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA, ASSEGURAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
ANUAL DOS VALORES DOS BENEFÍCIOS E DOS VALORES
REFERENCIAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE
POBREZA E DE EXTREMA POBREZA; PREVER O
DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DE FAMÍLIAS
BENEFICIÁRIAS E O RETORNO AUTOMÁTICO AO
PROGRAMA; REVOGA O ART. 2º, O ART. 2º-A, O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º E O PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 6º DA LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004;
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Flávia Arruda (PL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
André de Paula
Hildo Rocha
Arthur Oliveira Maia
Marcelo Ramos
Carlos Henrique Gaguim
Ossesio Silva
Coronel Armando
Severino Pessoa
Darci de Matos (Licenciado)
16 vagas
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.
Dra. Soraya Manato
Eduardo Barbosa
Eduardo Costa
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Flávia Arruda
Glaustin da Fokus
Mara Rocha
Margarete Coelho
Osmar Terra
Raul Henry
Silvio Costa Filho
Zé Vitor
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
2 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Augusto Coutinho
Eduardo Bismarck
Capitão Wagner
Gustinho Ribeiro
Eduardo Braide vaga do PMN
Professor Israel Batista
Idilvan Alencar
Professora Marcivania
Léo Moraes
3 vagas
Perpétua Almeida
Tabata Amaral
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PT/PSB/PSOL/REDE
Felipe Rigoni vaga do PATRIOTA
Camilo Capiberibe
João H. Campos
Paulo Teixeira
Patrus Ananias
4 vagas
Rafael Motta
Rejane Dias
2 vagas
NOVO
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7063, DE 2017, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 11.079, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2004, PARA REDUZIR O VALOR MÍNIMO
DOS CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
CELEBRADOS POR ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E
POR MUNICÍPIOS, E APENSADOS
Presidente: João Maia (PL)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (MDB)
2º Vice-Presidente: Lucas Redecker (PSDB)
3º Vice-Presidente: Geninho Zuliani (DEM)
Relator: Arnaldo Jardim (CIDADANIA)
Titulares

Suplentes

1344 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Aroldo Martins
Beto Pereira
Coronel Tadeu
Bilac Pinto
Eduardo Costa
Bozzella
Franco Cartafina
Christino Aureo
Geninho Zuliani
Efraim Filho
Gurgel
Francisco Jr.
Herculano Passos
Hildo Rocha
João Carlos Bacelar
Hugo Leal
João Maia
Laercio Oliveira
Joaquim Passarinho
Lafayette de Andrada
Kim Kataguiri
Luiz Carlos
Lucas Redecker
Marco Bertaiolli vaga do SOLIDARIEDADE
Márcio Marinho
Silvio Costa Filho
Mauro Lopes
Vinicius Carvalho vaga do PDT
Nelson Barbudo
Wellington Roberto
Neri Geller
Zé Vitor
Otoni de Paula
(Dep. do PATRIOTA ocupa a
vaga)
Paulo Abi-ackel
5 vagas
Vermelho
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Arnaldo Jardim
Roman vaga do PSD
Augusto Coutinho
Rubens Bueno
Eduardo Bismarck
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Eduardo Braide vaga do PMN (Dep. do REPUBLICANOS ocupa a
vaga)
Gil Cutrim
4 vagas
Orlando Silva
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)
1 vaga
PT/PSB/PSOL/REDE
Carlos Zarattini
6 vagas
Odair Cunha
Rodrigo Coelho vaga do
PODE

4 vagas
NOVO
Lucas Gonzalez

Vinicius Poit

Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 8045, DE 2010, DO SENADO
FEDERAL, QUE TRATA DO "CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL" (REVOGA O DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 1941.
ALTERA OS DECRETOS-LEI Nº 2.848, DE 1940; 1.002, DE
1969; AS LEIS Nº 4.898, DE 1965, 7.210, DE 1984; 8.038,
DE 1990; 9.099, DE 1995; 9.279, DE 1996; 9.609, DE
1998; 11.340, DE 2006; 11.343, DE 2006), E APENSADOS
Presidente: Fábio Trad (PSD)
1º Vice-Presidente: Loester Trutis (PSL)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Paulo Teixeira (PT)
Relator-Geral: João Campos (REPUBLICANOS)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Capitão Alberto Neto
Capitão Augusto
Carla Zambelli
Cleber Verde
Elmar Nascimento
Delegado Marcelo Freitas
Emanuel Pinheiro Neto
Gurgel
Euclydes Pettersen
Junio Amaral
Fábio Trad
Luis Miranda
Fausto Pinato
Paulo Abi-ackel
Hildo Rocha
Pedro Lupion
Hugo Leal
Santini vaga do PSB
Isnaldo Bulhões Jr.
Wilson Santiago
João Campos
11 vagas
Lincoln Portela
Loester Trutis
Luiz Carlos
Mara Rocha
Margarete Coelho
Policial Katia Sastre
Sanderson
2 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
André Janones
Diego Garcia
Dra. Vanda Milani
Pompeo de Mattos
Gil Cutrim
Subtenente Gonzaga
Orlando Silva
4 vagas
Paulo Ramos
2 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
Marcelo Freixo
Talíria Petrone
Nelson Pellegrino (Licenciado) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Paulo Teixeira
4 vagas
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3 vagas
NOVO
Paulo Ganime

Adriana Ventura

Secretário(a): Pedro Furtado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6273

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 146, DE 2019,
DO SRº JHC E OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE STARTUPS E
APRESENTA MEDIDAS DE ESTÍMULO À CRIAÇÃO DESSAS
EMPRESAS E ESTABELECE INCENTIVOS AOS
INVESTIMENTOS POR MEIO DO APRIMORAMENTO DO
AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO PAÍS"
Presidente: João Roma (REPUBLICANOS)
1º Vice-Presidente: Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE)
2º Vice-Presidente: Geninho Zuliani (DEM)
3º Vice-Presidente: Franco Cartafina (PP)
Relator: Vinicius Poit (NOVO)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Angela Amin
Amaro Neto
Cezinha de Madureira
Carlos Chiodini
Daniel Freitas
Coronel Tadeu
Danrlei de Deus Hinterholz
Darci de Matos
(Licenciado)
Flávia Arruda
Evair Vieira de Melo
Franco Cartafina
Fábio Trad
Geninho Zuliani
Guilherme Derrite
Gutemberg Reis
Heitor Freire
João Roma
Herculano Passos
Kim Kataguiri
Leur Lomanto Júnior
Lucas Redecker
Loester Trutis
Luisa Canziani
Luis Miranda
Luiz Lima
Vitor Lippi
Luiz Philippe de Orleans e
7 vagas
Bragança
Mariana Carvalho
Paulo Eduardo Martins
Rosangela Gomes
Vinicius Farah
2 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Dr. Frederico
Aureo Ribeiro
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Gustavo Fruet
Léo Moraes
Marcelo Calero
Orlando Silva
Tiago Dimas
Túlio Gadêlha

Diego Garcia
Eduardo Bismarck
Jesus Sérgio
Paula Belmonte
2 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE

Jhc
Marcelo Freixo
Rodrigo Coelho
3 vagas

6 vagas

NOVO
Vinicius Poit

Paulo Ganime

Secretário(a): Paulo Novais
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6252

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
Presidente: Giacobo (PL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes
PL

Christiane de Souza Yared
Giacobo
Luiz Carlos Motta
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: (61) 3216-5631
FAX: (61) 3216-5605

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ORIGENS DAS MANCHAS
DE ÓLEO QUE SE ESPALHAM PELO LITORAL DO
NORDESTE, BEM COMO AVALIAR AS MEDIDAS QUE
ESTÃO SENDO TOMADAS PELOS ÓRGÃOS
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COMPETENTES, APURAR RESPONSABILIDADES PELO
VAZAMENTO E PROPOR AÇÕES QUE MITIGUEM OU
CESSEM OS ATUAIS DANOS E A OCORRÊNCIA DE NOVOS
ACIDENTES
Presidente: Herculano Passos (MDB)
1º Vice-Presidente: Adolfo Viana (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Leur Lomanto Júnior (DEM)
Relator: João H. Campos (PSB)
Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
Adolfo Viana
Fabio Reis
Arthur Oliveira Maia
Fernando Rodolfo
Celina Leão (Licenciado)
Glaustin da Fokus
Gurgel
Sergio Toledo
Heitor Freire
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Herculano Passos
15 vagas
Isnaldo Bulhões Jr.
Júnior Mano
Leur Lomanto Júnior
Ossesio Silva
Otoni de Paula
Pedro Lucas Fernandes
Raimundo Costa
Ruy Carneiro
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
4 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Alice Portugal
Gil Cutrim
Augusto Coutinho
Gustinho Ribeiro
Bacelar
Pastor Eurico
Célio Studart
Renildo Calheiros
Eduardo Braide vaga do PMN
Wolney Queiroz
Fábio Henrique
2 vagas
Uldurico Junior
1 vaga
PT/PSB/PSOL/REDE
Carlos Veras
Afonso Florence
Gervásio Maia
Bira do Pindaré vaga do PP
João Daniel
Denis Bezerra
João H. Campos
Joenia Wapichana
Joseildo Ramos
Jorge Solla
Rafael Motta vaga do PP
Marcelo Nilo
Rodrigo Agostinho
Rejane Dias

Dezembro de 2020

NOVO
Alexis Fonteyne

Marcel Van Hattem

Secretário(a): Alber Vale de Paula
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (061) 3216-6277

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
GRAVE CRISE SOCIOAMBIENTAL NA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM EM DECORRÊNCIA DO
ANUNCIADO ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
DE MARITUBA, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A BUSCA
DE SOLUÇÃO
Coordenador: Edmilson Rodrigues (PSOL)
Titulares

Suplentes
PT

Airton Faleiro
Beto Faro
PSD
Delegado Éder Mauro
REPUBLICANOS
Vavá Martins
PSDB
Celso Sabino
PSB
Cássio Andrade
PSOL
Edmilson Rodrigues
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240

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

Suplentes
PT

Helder Salomão
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PSB
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Carmen Zanotto
Paula Belmonte

Ted Conti
PDT

PV

Sergio Vidigal

Leandre
DEM

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

COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
DESTINADA A ACOMPANHAR O ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL
Coordenador: Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP)
Titulares

Suplentes
PT

Alexandre Padilha
Jorge Solla

Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6232

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER
LEVANTAMENTO IN LOCO, BEM COMO ACOMPANHAR 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 PASSA PELO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
Coordenador: Sergio Vidigal (PDT)
Titulares

PSL
Delegado Pablo
Dra. Soraya Manato

Suplentes
PT

Helder Salomão
PSL

PL
Capitão Fábio Abreu
Marcelo Ramos

Dra. Soraya Manato
PP
Evair Vieira de Melo

PP
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.
Hiran Gonçalves
Pedro Westphalen
PSD
Alexandre Serfiotis
REPUBLICANOS
João Roma
PSDB
Mariana Carvalho
PSB
Aliel Machado
Rodrigo Coelho
PDT
Chico D'angelo
DEM
Dr. Zacharias Calil
Hélio Leite
PROS
Carla Dickson
CIDADANIA

PSB
Felipe Rigoni
Ted Conti
PDT
Sergio Vidigal
PSC
Lauriete
CIDADANIA
Da Vitoria
Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: 3216-6204

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, PROJETOS E
PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, VOLTADOS PARA
A PRIMEIRA INFÂNCIA
Coordenador: Paula Belmonte (CIDADANIA)
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Titulares

Suplentes
PT

Pedro Uczai
Professora Rosa Neide
PSL
Carla Zambelli
Chris Tonietto

Dezembro de 2020

Leonardo Monteiro
Padre João
Paulo Guedes
Reginaldo Lopes
Rogério Correia
PSL
Alê Silva
Junio Amaral
Léo Motta

PL
Policial Katia Sastre
PP

PL

Angela Amin

Lincoln Portela
Zé Vitor

PSDB
Eduardo Barbosa
Pedro Cunha Lima

PP
Evair Vieira de Melo
PDT

MDB

Idilvan Alencar

Elcione Barbalho
Hercílio Coelho Diniz
Newton Cardoso Jr

DEM
Dr. Zacharias Calil
Professora Dorinha Seabra Rezende
PTB
Luisa Canziani
CIDADANIA
Paula Belmonte
NOVO
Adriana Ventura
Tiago Mitraud
PV
Leandre
REDE
Joenia Wapichana

PSD
Diego Andrade
Júnior Ferrari
REPUBLICANOS
Gilberto Abramo
PSB
Danilo Cabral
João H. Campos
Júlio Delgado
Vilson da Fetaemg
PDT
Flávia Morais
Subtenente Gonzaga

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

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER O
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAR AS BARRAGENS
EXISTENTES NO BRASIL, EM ESPECIAL, ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AO ROMPIMENTO EM
BRUMADINHO-MG
Coordenador: Zé Silva (SOLIDARIEDADE)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Sub-Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Sub-Relator: Evair Vieira de Melo (PP)
Sub-Relator: Júnior Ferrari (PSD)
Titulares

Suplentes
PT

DEM
Jose Mario Schreiner
SOLIDARIEDADE
Augusto Coutinho
Zé Silva
PODE
Igor Timo
PSOL
Áurea Carolina
PSC
Euclydes Pettersen
CIDADANIA
Arnaldo Jardim
NOVO
Lucas Gonzalez
AVANTE
André Janones
Greyce Elias

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PATRIOTA

Sexta-feira 11 1349

Rodrigo Agostinho
Rodrigo Coelho
Rosana Valle

Dr. Frederico
Fred Costa

PDT
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 O
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO, BEM COMO DA APRESENTAÇÃO DO SEU
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Coordenador: Felipe Rigoni (PSB)
Vice-Coordenador: João H. Campos (PSB)
Relator: Tabata Amaral (PDT)
Sub-Relator: Tiago Mitraud (NOVO)
Sub-Relator: Eduardo Bismarck (PDT)
Sub-Relator: João H. Campos (PSB)
Sub-Relator: Luisa Canziani (PTB)
Sub-Relator: Professor Israel Batista (PV)
Sub-Relator: Aliel Machado (PSB)
Titulares

Afonso Motta
André Figueiredo
Damião Feliciano
Eduardo Bismarck
Félix Mendonça Júnior
Flávia Morais
Gil Cutrim
Gustavo Fruet
Jesus Sérgio
Leônidas Cristino
Robério Monteiro
Sergio Vidigal
Silvia Cristina
Subtenente Gonzaga
Tabata Amaral
Túlio Gadêlha
PTB
Luisa Canziani
PODE
Diego Garcia
Renata Abreu

Suplentes
PT

Carlos Veras
Maria do Rosário
Rejane Dias

PSOL
Edmilson Rodrigues
Marcelo Freixo
CIDADANIA

PP
Átila Lira
Franco Cartafina
Jerônimo Goergen

Marcelo Calero
Paula Belmonte
NOVO
Tiago Mitraud
Vinicius Poit

MDB
Moses Rodrigues
PSDB
Rose Modesto

PATRIOTA
Marreca Filho
PV
Professor Israel Batista

PSB
Aliel Machado
Camilo Capiberibe
Denis Bezerra
Elias Vaz
Felipe Carreras
Felipe Rigoni
Gervásio Maia
Jhc
João H. Campos
Mauro Nazif

REDE
Joenia Wapichana
Secretário(a): Roberta de Aguiar Costa Mascarenhas
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6209

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO EM MANAUS-AM

1350 Sexta-feira 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Coordenador: Capitão Alberto Neto (REPUBLICANOS)
Titulares

Dezembro de 2020

EFETIVAS RELACIONADAS À SITUAÇÃO DOS
MORADORES DOS RESPECTIVOS BAIRROS.

Suplentes
Coordenador: Jhc (PSB)
Relator: Marx Beltrão (PSD)
Sub-Relator: Tereza Nelma (PSDB)

PSL
Coronel Tadeu
Delegado Pablo
PL

Titulares

Capitão Augusto

Suplentes
PP

REPUBLICANOS
Capitão Alberto Neto
PROS
Capitão Wagner

Guilherme Derrite
PSD
Marx Beltrão
PSDB

Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201

Tereza Nelma

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A OBSERVAR, IN LOCO,
AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS NA VENEZUELA

Nivaldo Albuquerque

PSB
Jhc
Rodrigo Agostinho
PTB
AVANTE
André Janones

Coordenador: Paulo Pimenta (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Carlos Zarattini
Enio Verri
Gleisi Hoffmann
Paulo Pimenta
PSB

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

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A TRATAR DA CRISE
NA VENEZUELA, EM ESPECIAL NA FRONTEIRA COM O
BRASIL

Rafael Motta
PDT
Dagoberto Nogueira
Idilvan Alencar

Coordenador: Nicoletti (PSL)
Titulares

Glauber Braga
PCdoB
Perpétua Almeida
Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204

Suplentes
PSL

PSOL
Coronel Chrisóstomo
Delegado Pablo
Delegado Waldir
Eduardo Bolsonaro
Felício Laterça
General Girão
Nicoletti

PODE
José Medeiros
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR O
ACOMPANHAMENTO DOS DANOS CAUSADOS PELO
AFUNDAMENTO DO SOLO NOS BAIRROS PINHEIRO,
BEBEDOURO, MUTANGE E BOM PARTO, NA CIDADE DE
MACEIÓ-AL, BEM COMO A TRATATIVA DE AÇÕES

Secretário(a): Pedro Augusto Batista Furtado
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6273
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COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES QUE VISAM APURAR AS
RESPONSABILIDADES PELO DERRAMAMENTO DE ÓLEO
Coordenador: João Daniel (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Afonso Florence
Carlos Veras
João Daniel
Reginaldo Lopes
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QUALIDADE DA SUA EXECUÇÃO E SEUS IMPACTOS
SOCIOECONÔMICOS, COM VISTAS A PROPOR POLÍTICAS
PARA A INTEGRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA
NACIONAL, NO ÂMBITO DOS MINISTÉRIOS DO MEIO
AMBIENTE, DA ECONOMIA, DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E RELAÇÕES EXTERIORES.
Coordenador: Daniel Coelho (CIDADANIA)
Relator: Tabata Amaral (PDT)
Titulares

Suplentes
PSDB

Pedro Cunha Lima
PSB

PP
Aguinaldo Ribeiro
Margarete Coelho
PSD
Domingos Neto (Licenciado)
Marx Beltrão
REPUBLICANOS
Benes Leocádio
Márcio Marinho
Silvio Costa Filho
PSB
João H. Campos
Rafael Motta
PDT
Idilvan Alencar
DEM
Efraim Filho
PTB
Pedro Lucas Fernandes
PODE
Eduardo Braide
PROS
Capitão Wagner
PCdoB
Daniel Almeida
CIDADANIA
Daniel Coelho
PV
Célio Studart
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6211

COMISSÃO EXTERNA DESTINA A AVALIAR E
MONITORAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS, A

Felipe Rigoni
Jhc
PDT
Tabata Amaral
CIDADANIA
Alex Manente
Arnaldo Jardim
Daniel Coelho
Marcelo Calero
Paula Belmonte
NOVO
Adriana Ventura
Gilson Marques
Paulo Ganime
Tiago Mitraud
REDE
Joenia Wapichana
Secretário(a): Paulo Novais
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6252

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR E
MONITORAR A CONCLUSÃO DAS OBRAS PÚBLICAS
PARALISADAS E INACABADAS NO PAÍS
Coordenador: Flávia Morais (PDT)
Relator: Zé Silva (SOLIDARIEDADE)
Titulares

Suplentes
PSL

Alê Silva
Aline Sleutjes
PL
Júnior Mano
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PP

Sâmia Bomfim

PSD

Greyce Elias

PDT

Leandre

Afonso Hamm
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AVANTE

Marx Beltrão

PV

Afonso Motta
Flávia Morais
Flávio Nogueira
Leônidas Cristino
Sergio Vidigal

Secretário(a): Sara Teixeira Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6202
SOLIDARIEDADE
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR E
DEBATER POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO
ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, SE ALINHANDO COM AS
DIRETRIZES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE –
OMS

Augusto Coutinho
Lucas Vergilio
Tiago Dimas
Zé Silva
PODE
Léo Moraes

Coordenadora: Leandre (PV)

CIDADANIA
Paula Belmonte

Titulares

NOVO

Suplentes
PT

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

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E
O FEMINICÍDIO NO PAÍS

Alexandre Padilha
Zeca Dirceu
PL
Soraya Santos
PP
Angela Amin
Evair Vieira de Melo
Schiavinato
MDB
Fábio Ramalho

Coordenadora: Flávia Arruda (PL)
Titulares

Suplentes
PT

Rejane Dias
PL
Flávia Arruda
PP
Margarete Coelho
PSDB
Rose Modesto
Tereza Nelma
PSB

PSD
Danrlei de Deus Hinterholz
REPUBLICANOS
Maria Rosas
Ossesio Silva
PSDB
Pedro Cunha Lima
PSB
Denis Bezerra
PDT
Flávia Morais
PV
Leandre

Rosana Valle
PTB
Emanuel Pinheiro Neto
PSOL
Áurea Carolina

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
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AVANTE
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DA MORTE DE JOÃO ALBERTO
SILVEIRA FREITAS, ESPANCADO ATÉ A MORTE EM UMA
UNIDADE DO SUPERMERCADO CARREFOUR, EM PORTO
ALEGRE

Titulares

Suplentes
PT

Benedita da Silva
Maria do Rosário
Vicentinho

André Janones
Secretário(a): Paulo Novais
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6252

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR E
PROMOVER ESTRATÉGIA NACIONAL PARA ENFRENTAR
AS QUEIMADAS EM BIOMAS BRASILEIROS
Coordenadora: Professora Rosa Neide (PT)

PSB
Bira do Pindaré

Titulares

Suplentes

PDT

PT

Damião Feliciano
Silvia Cristina
PSOL
Áurea Carolina
PCdoB
Orlando Silva
Secretário(a): Sara Teixeira Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61)3216-6202

Alencar Santana Braga
Alexandre Padilha
Célio Moura
Merlong Solano
Nilto Tatto
Paulo Teixeira
Professora Rosa Neide
Rubens Otoni
Vander Loubet
PSDB
Pedro Cunha Lima
PSB

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR E
FISCALIZAR A NEGOCIAÇÃO DO ACORDO ENTRE A VALE
S.A. E O ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenador: Rogério Correia (PT)
Titulares
Padre João
Patrus Ananias
Rogério Correia

Idilvan Alencar
Túlio Gadêlha
SOLIDARIEDADE
Dr. Leonardo
PSOL

PL
Zé Vitor
REPUBLICANOS
Gilberto Abramo
PSDB
Domingos Sávio
PSB
Júlio Delgado
Vilson da Fetaemg
PSOL
Áurea Carolina

PDT
Suplentes

PT

Alessandro Molon
Camilo Capiberibe
Gervásio Maia
Rodrigo Agostinho

David Miranda
Ivan Valente
Marcelo Freixo
PV
Célio Studart
Professor Israel Batista
Secretário(a): Sílvia Valéria Lima Mergulhão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
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Kim Kataguiri
GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS

PTB
Paulo Bengtson

Coordenadora: Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE)

PSOL
Talíria Petrone

Titulares
Suplentes
PSL/PP/PSD/MDB/PL/REPUBLICANOS/DEM/PSDB/PTB/
PSC/PMN
10 vagas
10 vagas
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Dra. Vanda Milani
4 vagas
3 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
3 vagas
3 vagas
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo I, Sala 2109
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204

GRUPO DE TRABALHO (GT- 5G) DESTINADO A AVALIAR E
ACOMPANHAR OS IMPACTOS DA MPLANTAÇÃO DA
TECNOLOGIA 5G NO BRASIL E PROPOR MEDIDAS PARA
O APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO RELACIONADA
AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Coordenadora: Perpétua Almeida (PCdoB)
Titulares

Suplentes
PT

Helder Salomão
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ANALISAR O
MARCO LEGAL CONCERNENTE AO LICENCIAMENTO
AMBIENTAL BRASILEIRO E APRESENTAR PROPOSTAS
QUANTO AO SEU APERFEIÇOAMENTO

PL
Zé Vitor
PP
Fausto Pinato
MDB

Coordenador: Kim Kataguiri (DEM)

Marcos Aurélio Sampaio
PSDB

Titulares

Suplentes

Vitor Lippi

PT
Nilto Tatto

PDT
Dagoberto Nogueira

PSL
Felipe Francischini

DEM
Fernando Coelho Filho

PL
Zé Vitor

PTB
Luisa Canziani

PP
Neri Geller

PCdoB
Perpétua Almeida

MDB
Sergio Souza

CIDADANIA
Arnaldo Jardim

PSD
Ricardo Guidi
Stefano Aguiar
REPUBLICANOS
Lafayette de Andrada
PSDB
Shéridan
PSB
Rodrigo Agostinho
DEM

Secretário(a): Lucas Paranhos Quintella
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6206 / 6241

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A PROMOVER
ESTUDOS SOBRE O COMBATE À POBREZA

Dezembro de 2020

Titulares
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Suplentes

Secretário(a): Ludmila Souza Fernandes, ponto 8166
Local: DG/APROGE - Anexo II, Ala A, Sala 111-A
Telefones: (01) 3216-2092

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ACOMPANHAR E
AVALIAR O SISTEMA UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO.

Titulares
Secretário(a):

Suplentes
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