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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NO DIA 29/10/2020

MENSAGEM

MSC 637/2020 - do Poder Executivo - Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do projeto de lei
que "Declara a revogação, para os fins do disposto no art. 14, § 32, inciso 1, da Lei Complementar n2 95, de 26
de fevereiro de 1998, de leis e dispositivos".

PROJETO DE LEI

PL 5058/2020 - do Sr. Fernando Rodolfo - Institui o piso salarial profissional nacional para os Agentes
Socioeducativos.

PL 5059/2020 - do Sr. Marcelo Brum - Institui o Programa Nacional de Apoio ao Sistema Único de Saúde
(PROSUS).

PL 5060/2020 - do Sr. Jerônimo Goergen - Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que
“Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do
sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, e dá outras providências. ”

PL 5063/2020 - do Poder Executivo - Declara a revogação, para os fins do disposto no art. 14, § 3º, inciso I, da
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, de leis e dispositivos.

PL 5065/2020 - do Sr. Eduardo da Fonte - "Altera a Lei nº 9.427, de 1996, para obrigar a ANEEL a alterar os
contratos de distribuição que prevejam o reajuste anual das tarifas aos consumidores unicamente com base no
IGP-M, para incluir a possibilidade de reajuste pelo IPCA, e estabelecer que na fixação da tarifa deverá ser
utilizado o índice que representar o menor valor para o usuário."

PL 5067/2020 - do Sr. Alexandre Padilha - Altera a Lei n° 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a
organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece
normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências e a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 para criar o Conselho
Gestor do Programa Nacional de Imunizações e garantir o acesso da população a medicamentos e vacinas
registrados pelo órgão sanitário responsável.
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PL 5068/2020 - do Sr. Alexandre Padilha - Dispõe sobre a implementação de um Programa de Testagem
sorológica e molecular da COVID-19, de modo a garantir segurança na redução das medidas de distanciamento
social e na defesa da vida, além de assegurar medidas de rastreamento dos casos confirmados e suspeitos da
COVID-19, em todo o território nacional.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

PRC 67/2020 - da Srª. Perpétua Almeida - Altera a Resolução nº 14, de 2020, a fim de autorizar a realização de
reuniões do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, durante o período em que a Câmara dos Deputados
estiver funcionando por meio do Sistema de Deliberação Remota (SDR).

INDICAÇÃO

INC 1103/2020 - do Sr. Jerônimo Goergen - Sugere ao Ministério da Saúde que estude a viabilidade de modificar
o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da osteogênese imperfeita, para que este documento passe a
prever a realização de cirurgias adequadas para a correção de deformidades causadas pela doença, inclusive
com hastes telescópicas, bem como adote as medidas para a inclusão dessas hastes na Tabela de
Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

RIC 1390/2020 - do Sr. Enio Verri - Requer, do Ministro Sr. Paulo Guedes, do Ministério da Economia,
informações sobre conteúdo constante no DECRETO Nº 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”.

RIC 1391/2020 - do Sr. Enio Verri - Requer informações ao Exmo. Ministro de Estado das Comunicações, Sr.
Fábio Salustino Mesquita de Faria, a respeito do “2º Dossiê Censura EBC”, elaborado por grupo de trabalho
composto por representantes da Comissão de Empregados da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), dos
Sindicatos dos Jornalistas do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, dos Sindicatos dos Radialistas Distrito
Federal, Rio de Janeiro e São Paulo e da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).
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RIC 1392/2020 - da Srª. Sâmia Bomfim - Requer ao Ministro do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, SR. AUGUSTO HELENO, informações relativas às possíveis interferências dos órgãos
de inteligência do Governo nas investigações contra o Senador Flávio Bolsonaro.

RIC 1393/2020 - do Sr. André Figueiredo - Requer informações do Ministro de Estado de Minas e Energia.

RIC 1394/2020 - do Sr. Alexandre Padilha - Requer ao Ministro do Meio Ambiente informação quanto a viagem
a Fernando de Noronha e suposto uso indevido/clonagem de conta da rede social twitter.

RIC 1395/2020 - do Sr. André Figueiredo - Requer informações do Ministro de Estado de Minas e Energia.

REQUERIMENTO

REQ 2649/2020 - do Sr. Enio Verri - Requer a adição de coautorias ao Projeto de Decreto Legislativo nº 459, de
2020.

REQ 2650/2020 - do Sr. Enio Verri - Requer adição de coautorias ao Projeto de Lei n. 3.890, de 2020.

REQ 2651/2020 - do Sr. Alexandre Padilha - Requer que os Projetos de Lei n. 1.320/2020 e 1.462/2020 sejam
desapensados um do outro.

REQ 2652/2020 - do Sr. Alexandre Padilha - Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei n. 1.320/2020.

REQ 2653/2020 - do Sr. Alexandre Frota - Senhor Presidente: Requeiro a V. Exa., a coautoria no Projeto de Lei
nº 4830/2020 de autoria do Deputado Rodrigo Coelho PSB/SC que dispõe: “Altera o artigo 115 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, e dá outras providencias.”

REQ 2654/2020 - do Sr. Luiz Philippe de Orleans e Bragança - Requer a retirada de tramitação do PL 4.723/2020.

REQ 2655/2020 - da Srª. Margarete Coelho - Requer a inclusão como coautoras ao PL 4963/2020, que estabelece
normas para prevenir, sancionar e combater a violência política contra mulheres ou em razão de gênero.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
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PDL 469/2020 - do Sr. Túlio Gadêlha - Susta os efeitos do Decreto nº 10.530, de 26 de outubro de 2020,
publicado no Diário Oficial da União em 27 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.
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PROJETO DE LEI N.º 4399, DE 2019
(Do Senado Federal)
Altera a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social), para incluir a
fibromialgia no rol das doenças que isentam de carência para concessão de auxílio-doença e de aposentadoria
por invalidez o segurado que, após filiar-se ao RGPS, for por elas acometido.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-10718/2018.
EM RAZÃO DESSA APENSAÇÃO A APRECIAÇÃO PASSARÁ A SER REALIZADA PELO PLENÁRIO.
APRECIAÇÃO:
Proposição sujeita à apreciação do Plenário.
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Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991 (Lei de Beneficios da Previdência
Social), para incluir a fibromialgia no rol
das doenças que isentam de carência
para concessão de auxílio-doença e de
aposentadoria por invalidez o segurado
que, após filiar-se ao RGPS, for por elas
acometido.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 151 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Lei de Beneficios
da Previdência Social), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no
inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e
de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for
acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação
mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado
da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência
imunológica adquirida (aids), contaminação por radiação ou fibromialgia,
com base em conclusão da medicina especializada." (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em

6

de

0

-Í!)'<..,,..' R..

de vOZ0.

,i~~( [
Senador AntoJi~ 'Anastasia
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

tksa/pl-19-4399rev
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PROJETO DE LEI N.º 5289, DE 2019
(Do Senado Federal)
Confere ao Município de Maringá, no Estado do Paraná, o título de Capital Nacional do Associativismo.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APENSE-SE A ESTE O PL-5420/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II
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Confere ao Município de Maringá, no
Estado do Paraná, o título de Capital
Nacional do Associativismo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É conferido ao Município de Maringá, no Estado do Paraná, o título de
Capital Nacional do Associativismo.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em

6

de e..,.Q. ;'2-v-· ~ de

Senador

AnJÍ

JoêJ-0.

'fi.nastasia

Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

jaa/pl-19-5289-t
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PROJETO DE LEI N.º 1.270, DE 2020
(Do Sr. Weliton Prado)
Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para impedir reajuste de tarifas de saneamento básico e
suspensão do fornecimento dos serviços aos consumidores inadimplentes em casos de decretação de
calamidade pública.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-659/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para regulamentar o reajuste de tarifas de
saneamento básico e a continuidade do fornecimento dos serviços em casos de decretação de calamidade
pública.
Art. 2º Os artigos 37, 38 e 40 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, passam a vigorar acrescidos dos
seguintes parágrafos:
Art. 37. ...................................................................
.....................................................................
§ 1º. Em caso de decretação de calamidade pública, respeitado o art. 65 da
LC nº 101/2000, e da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), fica suspenso todo e
qualquer reajuste de tarifas de serviços públicos de saneamento básico na
circunscrição territorial do Ente Federativo responsável pela decretação.
§ 2º. A entidade reguladora poderá autorizar o prestador de serviços a
aplicar mecanismos de descontos nas tarifas, durante a decretação de
calamidade pública.
Art. 38. ...............................................................
.....................................................................
§ 5º Eventuais efeitos econômicos e financeiros negativos da suspensão do
reajuste das tarifas de saneamento básico de que trata o § 1º do art. 37 não
podem ser considerados em revisões tarifárias, ordinárias ou
extraordinárias, posteriores ao fim do período de calamidade pública.
§ 6º A distribuição dos ganhos de produtividade com os consumidores para
modicidade tarifária não se aplica no impedimento previsto no § 5º.
Art. 40 …………………………………………………
…………………………………………
§ 4º Em razão de estado de calamidade pública decretado e de emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(Covid-19), não se aplica a suspensão dos serviços prevista no inciso V do
caput deste artigo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Justificação:
A Constituição Federal, em seu art. 1º, eleva à condição de fundamento da República a dignidade da
pessoa humana, garantindo a todos, em qualquer situação, que deverão ser respeitados e garantidos os meios
e recursos para que tal fundamento seja preservado.
Aplicando as lições aprendidas durante a pandemia do chamado coronavírus, em especial no que toca o
acesso água tratada, tornaram-se indispensáveis para as pessoas em geral e às que se encontram em situação
de isolamento social, questão efetivamente de sobrevivência, as medidas de higienização pessoal e de
ambientes, maneiras mais eficazes de redução da propagação viral.
Face à gravidade da situação, ressaltando as perdas econômicas impostas aos trabalhadores,
especialmente os mais vulneráveis, é de extrema urgência que o Estado tome as providências necessárias para
garantir o acesso ao saneamento básico, inclusive impedindo aumentos de tarifas durante períodos de
calamidade pública, por qualquer motivo que tenha sido decretada.
Noutro giro, as medidas de universalização e garantia ao acesso, ainda que durante a decretação de
calamidade, têm caráter igualmente preventivo, pois, passado o período impedirão que as entidades
prestadoras dos serviços imponham aos usuários os custos suportados pela proibição de reajustes. Ou seja,
garante-se o acesso durante o período de calamidade e após a cessação, evitando repiques de transmissão de
eventual contaminação.
Ademais, mesmo que a calamidade não esteja ligada às doenças infecciosas, o alívio nos orçamentos
familiares e de pequenos negócios se transforma em estímulo para a retomada econômica.
Por fim, não é possível ignorar que, conforme noticia a Organização Mundial de Saúde em 18/06/2019
em
sua
página
na
internet
(https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5970:uma-em-cada-trespessoas-no-mundo-nao-tem-acesso-a-agua-potavel-revela-novo-relatorio-do-unicef-e-da-oms&Itemid=839),
“Bilhões de pessoas em todo o mundo continuam sofrendo com a falta de acesso a água, saneamento e higiene,
de acordo com um novo relatório do UNICEF e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Cerca de 2,2 bilhões
de pessoas não têm serviços de água potável gerenciados de forma segura, 4,2 bilhões não têm serviços de
esgotamento sanitário gerenciados de forma segura e 3 bilhões não possuem instalações básicas para a
higienização das mãos”.
Logo, repita-se, toda e qualquer medida para garantir e ampliar o acesso ao saneamento básico terá
impacto positivo no Brasil e no mundo, sendo o presente projeto de alteração de lei verdadeiro aperfeiçoamento
do arcabouço legal e regulatório sobre o tema, razão pela qual solicitamos apoio urgente para aprovação da
matéria.
Sala das Sessões, em 17 abril de 2020.

WELITON PRADO
DEPUTADO FEDERAL – PROS/MG
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PROJETO DE LEI N.º 1.588, DE 2020
(Do Senado Federal)
PLS nº 435/2016
OF. nº 319/2020 (SF)
Altera a Lei n° 12.846, de 10 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), para dispor sobre a exigência de certificação
de gestor de sistema de integridade como condição para atenuar sanções administrativas.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APENSE-SE A ESTE A(O)PL-7149/2017.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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Altera a Lei nº 12.846, de 1° de agosto de
2013 (Lei Anticorrupção), para dispor sobre
a exigência de certificação de gestor de
sistema de integridade como condição para
atenuar sanções administrativas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7° da Lei nº 12. 846, de 1° de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção),
passa a vigorar com a seguinte redação, numerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
"Art. 7° ................................................................................................... .
... .. .... .. .. .... .... .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... .... .. ... .. ... ... .... ... ... .. ......... .. .. .... .. ... .... ...... .
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a
aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa
jurídica, certificados por gestor de sistema de integridade devidamente
preparado para a função;

...........................................................................................................................

§ 1º ·············································"·"························································
§ 2º São funções básicas do gestor de sistemas de integridade:
I - gerir de forma autônoma os mecanismos e procedimentos referidos
no inciso VIII do caput, contribuindo para seu aperfeiçoamento contínuo;
II - atuar de forma constante e engajada nas interações entre a pessoa
__ __ ______ _
jurídica e as autoridades públicas;
- . ·1rf-:.:.:mãriter afuaHzada·e d1sponívefa documentaçãoreievante para o
cumprimento do disposto no inciso VIII do caput." (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua
publicação oficial.

Senado Federal, em

6

de O.. Q,~

l

~{1(

de úO?-v.

Senador Antonio Anastasia
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

acg/pls 16-435rev-t
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PROJETO DE LEI N.º 1.595, DE 2020
(Do Senado Federal)
PLP nº 176/2018
OF. nº 327/2020 (SF)
Altera a Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para prever a intimação eletrônica
por meio de aplicativo de mensagens multiplataforma.
DESPACHO:
À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APENSE-SE A ESTE O PL-7527/2017.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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PL. \595 /~t)JJ
Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), para
prever a intimação eletrônica por meio de
aplicativo de mensagens multiplataforma.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 270-A:
"Art. 270-A. Poderão ser intimados eletronicamente por meio de
aplicativo de mensagens multiplataforma os advogados e as partes que
manifestarem seu interesse por essa forma de intimação.
§ 1º A intimação será considerada cumprida se houver confirmação de
recebimento da mensagem por meio de resposta do intimando no prazo de
24 (vinte e quatro) horas de seu envio.
§ 2° A resposta do intimando deverá ser encaminhada por meio do
aplicativo, em mensagem de texto ou de voz, utilizando-se a expressão
'intimado(a)', 'recebido', 'confirmo o recebimento' ou outra expressão
análoga que revele a ciência da intimação.
§ 3° Ausente a confirmação de recebimento da intimação no prazo do
§ 1º, deverá ser realizada outra intimação na forma ordinariamente prevista
na legislação processual.
§ 4° A não confirmação de recebimento de intimação no mesmo
processo por 3 (três) vezes, consecutivas ou alternadas, autorizará a
exclusão do interessado do cadastro do juízo para intimação por meio do
aplicativo de mensagens multiplataforma, vedado o recadastramento do
excluído nos 6 (seis) meses subsequentes.
§ 5° No ato do cadastramento, o interessado deverá informar o número
de telefone por meio do qual deseja ser intimado, responsabilizando-se pelo
recebimento das informações no número informado.
§ 6° O cadastramento poderá ser requerido em nome da sociedade de
advogados, devendo ser colacionado o ato constitutivo e o nome dos
advogados associados, bem como a inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil.
§ 7º Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao número de
telefone cadastrado pelo interessado das quais haja confirmação de
recebimento na forma do § 2º, ainda que posteriormente o interessado
comprove que outra pessoa tenha confirmado o recebimento - inclusive na
hipótese de alteração da titularidade do número informado, salvo se a
alteração tiver sido devidamente comunicada ao juízo.
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§ 8° No ato da intimação, o servidor responsável encaminhará pelo

aplicativo a imagem do pronunciamento judicial, informando:
I - o processo ao qual se refere o ato;
II - os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo
número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim
requerido, da sociedade de advogados; e
III - a necessidade de confirmação do recebimento no prazo de 24
(vinte e quatro) horas para a validação da intimação processual.
§ 9° As intimações por meio do aplicativo serão encaminhadas durante
o expediente forense.
§ 10. Observado o disposto no § 1°, recebida pelo juízo a confirmação
de recebimento da intimação fora do horário do expediente forense ou em
dia não útil, os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil subsequente.
§ 11. As intimações realizadas na forma deste artigo serão certificadas
nos autos."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em

6

de

Ô\..

t'h.,-• {

de ;Jel~ .

Senador Antjd{~astasia
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

jaa/plsl 8-l 76rev-t
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PROJETO DE LEI N.º 1.596, DE 2020
(Do Senado Federal)
PLS nº 218/2018
OF. nº 328/2020 (SF)
Altera a Lei 0 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), para determinar que a propaganda
institucional do Tribunal Superior Eleitoral contemple advertência sobre notícias falsas.
DESPACHO:
À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APENSE-SE A ESTE A(O)PL-7728/2017.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997 (Lei das Eleições), para determinar
que a propaganda institucional do Tribunal
Superior Eleitoral contemple advertência
sobre notícias falsas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 93-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das
Eleições), passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 93-A.............................................................................................. .
Parágrafo único. A propaganda institucional a que se refere o caput
contemplará esclarecimentos à população sobre a disseminação de
informações e notícias falsas com o propósito de exercer influência
indevida sobre o processo eleitoral, assim como advertências sobre
eventuais sanções decorrentes de sua divulgação." (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em

6

de C.

t~ ~
1

de ~ÕV.

1/6 '/:Anastasia
( .
Senador Anto!i6
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

jaa/plsl 8-218rcv-t
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PROJETO DE LEI N.º 1.597, DE 2020
(Do Senado Federal)
PLS nº 255/2018
OF. nº 329/2020 (SF)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para determinar a conversão
automática de multa em advertência, em caso de infração leve ou média de infrator não reincidente, e para
possibilitar a conversão de multa aplicada a ciclista ou a pedestre em participação obrigatória em curso de
segurança viária, na hipótese que especifica.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
VIAÇÃO E TRANSPORTES E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APENSE-SE A ESTE A(O)PL-3016/2004.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para
determinar a conversão automática de
multa em advertência, em caso de infração
leve ou média de infrator não reincidente, e
para possibilitar a conversão de multa
aplicada a ciclista ou a pedestre em
participação obrigatória em curso de
segurança viária, na hipótese que
especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 267 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 267. A multa aplicada por infração de natureza leve ou média
será convertida automaticamente em advertência por escrito sempre que o
infrator não houver cometido nenhuma outra infração nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses.
§ 1º (Revogado).
§ 2° O ciclista ou o pedestre que já tiver sido beneficiado com a
conversão de que trata o caput poderá ter a multa convertida em
participação obrigatória em curso de segurança viária, a critério da
autoridade de trânsito." (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua
publicação oficial.

Senado Federal, em

~

de o--

..e.9-t-.~(
lilfJ,11

de

~20.

Senador Antorfd Anastasia
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

tksa/pls l 8-255rcv-t
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PROJETO DE LEI N.º 1.598, DE 2020
(Do Senado Federal)
PLS nº 546/2018
OF. nº 330/2020 (SF)
Altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para prever a possibilidade
de doação direta, dedutível do imposto sobre a renda, aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente ou
a projetos de organizações da sociedade civil aprovados pelos respectivos Conselhos dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA;
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APENSE-SE A ESTE A(O)PL-6620/2013.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), para prever a possibilidade
de doação direta, dedutível do imposto
sobre a renda, aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente ou a projetos de
organizações da sociedade civil aprovados
pelos respectivos Conselhos dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar doações diretamente aos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais,
distrital ou municipais ou a projetos de organizações da sociedade civil
aprovados em plenária pelos respectivos Conselhos dos Direitos da Criança
e do Adolescente para captação de recursos por meio desses Fundos, as
quais, devidamente comprovadas, serão integralmente dedutíveis do
imposto sobre a renda, obedecidos os seguintes limites:

······················· ........................................................................................" (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em

6

r,..

r

de -~ .x..;.,,___ .__\

de fJOZV.

Senador Anto~ hastasia
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

ag/pls l 8-546rev-t
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PROJETO DE LEI N.º 1.956, DE 2020
(Do Sr. Camilo Capiberibe)
Dispõe sobre a concessão de pensão especial aos dependentes do trabalhador que atue em serviços públicos e
atividades essenciais durante a vigência do estado de emergência de saúde pública a que se refere a Lei n.
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1947/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica instituída a pensão especial mensal, no valor de 1 (um) salário mínimo, devida aos dependentes
do trabalhador que tenha exercido atividade laboral indispensável à manutenção de serviços públicos e
atividades essenciais durante a vigência de estado de emergência de saúde pública a que se refere a Lei n.
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e cujo óbito tenha decorrido por contaminação pelo coronavírus (COVID-19).
Art. 2º A concessão da pensão especial mensal fica condicionada:
I - à apresentação de atestado de óbito, com indicativo de causa mortis relacionada com o coronavírus
(COVID-19), instruído com o respectivo prontuário médico; e
II - à comprovação do efetivo exercício de atividade essencial durante a vigência do estado de emergência
de saúde pública, conforme estabelecido no art. 3º do Decreto n. 10.282, de 20 de março de 2020, suprida
judicialmente quando inexistir documento oficial que o declare.
§1º Não será devida a pensão especial mensal aos dependentes de trabalhadores submetidos
exclusivamente a regime de teletrabalho.
§2º A condição de dependente observará o rol estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social na
data do óbito.
§3º A pensão especial mensal tem natureza indenizatória e não impedirá a fruição de benefícios
previdenciários e assistenciais a que fizerem jus os beneficiários, preenchidos os critérios legais para a
concessão.
§4º A pensão de que trata esta Lei não se transmitirá ao sucessor e se extinguirá com a morte do último
beneficiário.
Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Tesouro Nacional e constarão de
programação orçamentária específica no orçamento do Ministério da Cidadania.
Parágrafo único. Caberá ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS o processamento, a manutenção e o
pagamento da pensão.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O distanciamento social vem se consolidando cientificamente como método mais eficaz para o controle
da propagação do coronavírus. De acordo com declarações recentes da Organização Mundial da Saúde - OMS,
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o momento exige dos governos que mantenham a regra de isolamento social, além de reforçar as redes de
assistência social, para que as populações mais vulneráveis tenham acesso garantido à comida e outros itens
essenciais durante esta crise.1
Sabe-se que a garantia mínima de bem-estar social perpassa pela manutenção de determinados serviços
e atividades essencialmente voltados à sobrevivência humana. Para tanto, a Lei n. 13.979, de 2020, resguardou
o livre funcionamento e exercício das atividades consideradas essenciais, colocando um verdadeiro exército de
trabalhadores, de diversos setores, na linha de frente do combate à pandemia.
Conforme o Decreto da Presidência da República n. 10.282, de 2020, mais de 40 atividades são
consideradas essenciais, além daquelas destinadas à oferta de insumos para execução dessas atividades. São
milhares de brasileiros que, diariamente se expõem ao risco de contaminação para garantir que tenhamos
acesso à alimentação, saúde, saneamento básico, medicamentos, segurança, locomoção, informação e até a
dignidade de enterrarmos nossos entes queridos.
Todos esses trabalhadores merecem, além do nosso agradecimento, uma atenção especial dos poderes
públicos. Para aqueles que estão comprometidos com atividades cujo risco de contaminação é acentuado, como
o ambiente hospitalar e de serviços funerários, pode-se afirmar que medidas que possam oferecer um respaldo
aos familiares – igualmente expostos pela inevitável necessidade de convivência e coabitação - são
imprescindíveis.
No Projeto de Lei em apreço, propusemos a instituição de pensão especial mensal, devida aos
dependentes dos trabalhadores que não puderam se recolher diante das necessidades de toda a população
brasileira, e acabaram perecendo à doença. Trata-se de expandir a proteção estatal justamente para aqueles
que darão sustentação à medida de distanciamento social, que tanto se faz necessária ao enfrentamento da
emergência de saúde pública.
A pensão especial vem complementar os demais benefícios estatais que cobrem os riscos a que estão
submetidos esses trabalhadores e representam não uma compensação, mas um pequeno alívio quanto ao
inevitável sentimento de temor do adoecimento próprio e dos familiares desses brasileiros.
Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Projeto de Lei, que
certamente colaborará para um enfrentamento mais humanizado da emergência de saúde pública, com a
proteção das famílias daqueles que se sacrificaram para a garantia da saúde de toda a população brasileira.

Sala de Sessões, 16 de abril de 2020.

Deputado CAMILO CAPIBERIBE
PSB/AP

1

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/02/oms-reitera-pedido-de-protecao-para-populacao-mais-pobresem-descuidar-das-recomendacoes-de-isolamento-para-conter-expansao-do-coronavirus.ghtml
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PROJETO DE LEI N.º 1.968, DE 2020
(Do Sr. Pedro Augusto Bezerra)
Dispõe sobre o aumento abusivo de preços por ocasião de endemias, epidemias e pandemias e suas
consequências.
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 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (crimes contra a ordem
tributária, econômica e contra as relações de consumo), para dispor sobre o aumento abusivo de preços
ocasionados em período de endemias e suas consequências.
Art. 2º A Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7-A. Constitui crime contra as relações de consumo o aumento de preço dos
produtos ou serviços, sem justa causa, por ocasião de endemias, epidemias e/ou
pandemias assim declaradas pelos órgãos competentes.
Pena – detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O Congresso Nacional aprovou recentemente a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do corona-vírus, dentre elas a conceitualização e adoção das medidas de isolamento e quarentena
entre outras.
Os consumidores já se encontram em uma situação muito difícil, assim como vários outros
setores, todavia, faz-se imperioso garantir que o preço não aumente de maneira desproporcional e abusiva.
Diante de uma crise humanitária, que coloca o país frente a seu maior desafio em décadas, é
inaceitável que haja abuso por parte de alguns em detrimento da parte mais frágil.
Nesse sentido, este Projeto de Lei pretende unir forças para passarmos por essa pandemia o
mais rápido possível e sem grandes prejuízos.
Em razão do exposto, solicito aos nobres Pares o apoio necessário para aprovação deste
projeto de lei.
Sala das Sessões, em 16 de abril de 2020.

Deputado PEDRO AUGUSTO BEZERRA
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PROJETO DE LEI N.º 1.970, DE 2020
(Do Sr. Eduardo da Fonte)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 junho de 1998, para exigir da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
autorização prévia do reajuste de preços dos planos e seguros de saúde coletivos, para dispor sobre critérios
de reajuste preço nos contratos individuais e coletivos e disponibilização de avaliação das operadoras.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4201/2012.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A autorização prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é obrigatória
para o reajuste de preços dos planos e seguros de saúde coletivos.
Art. 2º. A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 35-E......................................................................................
§2º Nos contratos individuais e coletivos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º o do art.
1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de
reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS. (NR)
§3º................................................................................................
§4º O reajuste para os beneficiários ou segurados a partir de 60 (sessenta) anos, será único e
anual, limitado ao valor correspondente a 1/3 do reajuste estabelecido para os de faixa etária
inferior.
§5º O reajuste para os demais beneficiários ou usuários será único e anual, limitado ao valor
definido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
§6º É vedado reajuste por mudança de faixa etária e por sinistralidade. (AC)
......................................................................................................
Art. 35-N A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizará informações e
dados sobre o desempenho das operadoras, contendo no mínimo índices de avaliação da
qualidade dos serviços prestados e de custo-benefício, para subsidiar a escolha dos cidadãos.”
(AC)
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Em 18 anos, os preços de plano de saúde subiram 382% no Brasil e no mesmo período a
inflação foi de 208%.1 Nos últimos anos, reajuste dos planos de saúde se tornou os a principal reclamação
recebida pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), deixando para trás outras queixas dos consumidores,
como por exemplo, a não cobertura de atendimento.
Os que completam 59 anos e os idosos são os que mais sofrem com a alta dos valores, uma
vez que a lei permite o reajuste por faixa etária até 59 anos, além do reajuste anual e por sinistralidade, que
1

https://setorsaude.com.br/em-18-anos-precos-de-planos-de-saude-sobem-382-no-brasil/
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compõe os reajustes todos os anos. Como exemplo, cita-se a decisão da 1ª Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo em caso no qual uma idosa viu o valor da mensalidade do seu plano subir de
R$ 743 para R$ 1.271 (alta de 71%) por conta da migração da faixa etária para 63 a 70 anos O Tribunal de Justiça
considerou o aumento abusivo e ilegal.2
Pergunta-se: como um idoso aposentado conseguirá arcar com a despesa mensal do plano de
saúde sem prejuízo do próprio sustento?
Somente os planos de saúde individuais têm o limite máximo de reajuste anual estabelecido
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Já para os planos coletivos por adesão e empresariais a
decisão é tomada pelas operadoras, por meio de negociações com as administradoras e sem qualquer limite de
valores.
Nesse cenário, os planos individuais compreendem 20% e os planos de saúde coletivos, cujos
beneficiários ou segurados não têm como discutir o valor do reajuste, representam mais de 80% do mercado
de saúde suplementar no país. Ressalta-se que estes últimos tiveram reajuste até três vezes maior que o
definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os individuais, de 7,35%.3
O resultado deste modelo é que para o período de 2018/2019 a média de reajuste dos planos
coletivos foi de 19% enquanto os planos individuais sofreram reajuste de 10%. Essa diferença fica ainda mais
discrepante quando se considera que o IPCA fechou em 2,95% e o IPCA Saúde em 6,52% no ano passado.
Portanto, este Projeto de Lei pretende estabelecer em Lei um regulamento que restrinja os
aumentos anuais de planos de assistência privada à saúde, individuais, familiares ou coletivos, tomando como
parâmetro principal o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), bem como obrigar a ANS que disponibilize um programa de avaliação e
informação constante sobre as operadoras, para que sirva de subsídio ao cidadão no momento de sua escolha
e, ainda, promova a concorrência entre as entidades que atuam nesse setor
Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta matéria.
Sala das Sessões, em 16 de abril de 2020.

Deputado EDUARDO DA FONTE
PP/PE

2

https://www.conjur.com.br/2019-fev-19/reajuste-71-plano-saude-idosa-ilegal-tj-sp
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/07/26/interna-brasil,774008/planos-de-saude-coletivos-temreajuste-maior-do-que-para-os-individuai.shtml
3
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PROJETO DE LEI N.º 1.972, DE 2020
(Do Sr. João Daniel)
Estabelece a proibição de demissão sem justa causa do contrato de trabalho de empregados de Pessoas
Jurídicas que tenham se beneficiado de operações crédito junto a bancos públicos.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Esta Lei prevê que em caso de Pessoas Jurídicas se beneficiarem de qualquer operação de
crédito oriundo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do Banco do Brasil, da Caixa
Econômica Federal, do Banco do Nordeste do Brasil, do Banco da Amazônia ou por bancos públicos estaduais
ficam proibidas de demitirem seus empregados.
§ 1° As pessoas jurídicas a que se refere o caput que contratarem linhas de crédito junto aos Bancos
Públicos assumirão contratualmente a obrigação não rescindir sem justa causa o contrato de trabalho de seus
empregados no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e 90 (noventa) dias após
o pagamento da última parcela devida da referida linha de crédito.
Art. 2.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Os Bancos públicos são imprescindíveis na construção de políticas públicas dos governos e para
financiar setores e segmentos da inciativa privada. Essas instituições públicas são fundamentais para o
desenvolvimento do país e para maximizar o estado de bem-estar social da população.
Diante dessa premissa entende-se que os bancos públicos, por natureza, desenvolvem ações para
beneficiar a população como um todo e ao dispor de linha de crédito para empresas da iniciativa privada é
necessário que essas empresas também cumpram uma função social.
Não é razoável que as pessoas jurídicas grande porte se beneficiem de crédito público e no primeiro
sinal de crise promova demissões, afastamentos ou suspensão em massa dos trabalhadores que são o elo mais
fraco da cadeia produtiva.
Desta forma a garantir uma proteção aos trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada
apresentamos a presente proposta para proibir a demissão sem justa causa de empregados de empresas que
tenham se beneficiado de operações crédito junto a bancos públicos.
proposto.

Ante o exposto conto com o apoio dos nobres Pares para a aprovação do Projeto de Lei aqui

Sala das Sessões, em 16 de abril de 2020.
Deputado JOÃO DANIEL
PT/SE
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PROJETO DE LEI N.º 1.974, DE 2020
(Da Sra. Bia Cavassa)
Aumenta a pena do crime de incêndio em mata ou floresta.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4650/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar a pena do
crime de incêndio em mata ou floresta.
redação:

Art. 2º O art. 41 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte
“Art. 41. ......................................................................................
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de um a três anos, e multa.”
(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Pretendemos, com o presente projeto de lei, aumentar, de forma considerável, a pena
daquele que “provocar incêndio em mata ou floresta” (art. 41 da Lei dos Crimes Ambientais).
Aponte-se que, no ano passado (2019), o número de queimadas da Amazônia foi 145% (cento
e quarenta e cinco por cento) superior ao número registrado em 20181, o que demonstra a gravidade da
situação e a necessidade de o parlamento dar uma resposta à altura desse problema.
O maior aumento em área queimada dos biomas, entretanto, ocorreu no Pantanal, onde 20,8
mil km² foram atingidos pelo fogo, 573% a mais que em 2018. Ao todo, no ano passado, 13,9% do território do
bioma foi atingido por incêndios, maior índice em 15 anos.
Segundo dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), desde o começo de 2020 até 16 de março, o Pantanal registrou 90,6% dos focos de incêndio, enquanto
o Cerrado apresenta 7,4% e Mata Atlântica com 2%. O município de Corumbá teve o maior número de focos de
incêndio do Brasil no mesmo período, com 501 (6,6%). Em segundo, Poconé (MT), apresentou 206 (2,7%).
Afinal, essa reprovável conduta, que causa danos muitas vezes irreparáveis ao patrimônio
florestal, merece uma resposta mais rígida por parte do Estado. Não se pode admitir que nossas matas e
florestas continuem a ser devastadas sem que os criminosos sejam severamente punidos.
Por isso, sugerimos aumentar significativamente as penas previstas no preceito secundário
deste delito, tanto para a forma dolosa quanto para a forma culposa.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos ilustres pares para a aprovação do presente
projeto de lei.
Sala das Sessões, em 16 de abrilde 2020.

Deputada BIA CAVASSA

1

https://www.greenpeace.org/brasil/blog/amazonia-sob-ataque-queimadas-tem-aumento-de-145-em2019/?gclid=Cj0KCQjwj7v0BRDOARIsAGh37irbP13mAOc__Big_KGiczORGyYFoE8KTdo8nfQmN7X8K6Wv8IOUASQaAqCLEALw_wcB
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PROJETO DE LEI N.º 1.977, DE 2020
(Da Sra. Chris Tonietto e outros)
Altera e revoga dispositivos da Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013, a fim de aprimorar sua redação.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6022/2013.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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PROJETO DE LEI Nº
, DE 2020
(Da Sra. Deputada CHRIS TONIETTO)
Altera e revoga dispositivos da Lei nº
12.845, de 1º de agosto de 2013, a fim
de aprimorar sua redação.
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Art. 2º A Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013 passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual
atendimento emergencial visando ao controle e ao tratamento das lesões
físicas e psíquicas decorrentes de violência sexual, e encaminhamento,
se for o caso, aos serviços de assistência social.” (NR)
“Art. 2º Consideram-se violência sexual, para os efeitos dessa Lei, os
crimes tipificados nos artigos 213, 215 e 217-A do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.” (NR)
Art. 3º Ficam revogados os incisos IV e VII do artigo 3º da Lei nº 12.845, de 1º de agosto de
2013.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei tem por objeto aprimorar a redação da Lei nº 12.845, de 1º de
agosto de 2013, a qual versa sobre o atendimento de pessoas em situação de violência sexual”,
tendo em vista que, no texto atualmente vigente, há notável confusão para com determinados
termos legais e médicos, dificultando, por conseguinte, a correta e eficiente aplicação do
dispositivo em questão.

Câmara dos Deputados | Anexo IV – 4º andar – Gabinete 446 | 70100-970 Brasília DF
Tel (61) 3215-5446 | dep.christonietto@camara.leg.br
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Art.1º Esta lei altera e revoga dispositivos da Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013, a qual
trata do atendimento de pessoas em situação de violência sexual, a fim de aprimorar sua
redação.

Documento eletrônico assinado por Chris Tonietto (PSL/RJ), através do ponto SDR_56289,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Assim sendo, é também objetivo da proposição revogar termos que não se relacionam
com o assunto tratado.
Conforme preleciona a Constituição Federal no Parágrafo único de seu artigo 59, a Lei
Complementar deve dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
Nesse sentido, a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, introduziu a
técnica legislativa no âmbito federal – aplicando-se igualmente às medidas provisórias e demais
atos normativos referidos no mencionado artigo 591, passando então a estabelecer a ideia de
que o ordenamento jurídico pátrio, por ser positivado, tem na linguagem a sua base e seu
instrumento de expressão.
Dessa forma, inegável dizer que o correto emprego da linguagem e das estruturas
formais do discurso tem consequências diretas sobre a aplicação da norma, constituindo, pois,
garantia de segurança jurídica para o seu aplicador e para a sociedade como um todo.
Não obstante, importa mencionar também que a norma deve possuir, dentre outros
atributos, o da realidade – a fim de levar em conta a realidade social, política e econômica que
visa regular – e o da coerência – a fim de manifestar uma unidade de pensamento.
Há que se registrar que outro requisito atribuído à norma é o da eficácia, sendo certo
que um texto legal não deve conter lacunas, obscuridades, excessos, contradições, sob pena de
não se alcançar o fim ao qual se destina e, não menos grave, de resultar em arbitrariedade ou
ilegalidade.
Com efeito, observe-se que na atual redação do inciso IV do artigo 3º da Lei
(“profilaxia da gravidez”) que se busca alterar, há o uso incorreto do termo “profilaxia”,
sabidamente definido como “utilização de procedimentos ou recursos que buscam prevenir
doenças2”.

1 Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
VII - resoluções.
2 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da língua portuguesa. 5. ed. Curitiba: Positivo, 2010. 2222 p.
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Ora, a utilização do termo “profilaxia” para dirimir questões afetas à gravidez está
flagrantemente equivocada, uma vez que não se corresponde com a realidade dos fatos, bem
como constitui espécie clara de incoerência científica a atribuição de aludido termo para se
referir à fase gestacional, já que a gravidez não se trata, por óbvio, de uma doença!
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Diante de todo o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do
presente Projeto de Lei, eis que sedimentado o entendimento de que a Lei nº 12.845, de 1º de
agosto de 2013, por causar confusão e insegurança jurídica, deve ser objeto de aperfeiçoamento.

Sala das Sessões, 16 de abril de 2020.

Deputada CHRIS TONIETTO
PSL/RJ

*CD208973597600*

Seguindo-se a ótica acima, na esfera penal, se uma norma generalizasse o termo
“violência sexual” para “qualquer forma de atividade sexual não consentida (sic)”, admitir-seia, por exemplo, que uma pessoa inocente pudesse se submeter à lei – sendo privada de sua
liberdade – sem, de fato, restar especificada a conduta delitiva por ela praticada, em virtude de
confusão causada por uma norma que contém lacuna. Faz-se necessário, portanto, definir que o
que constitui “violência sexual” são as condutas tipificadas nos artigos 213, 215 e 217-A do
Código Penal.

Documento eletrônico assinado por Chris Tonietto (PSL/RJ), através do ponto SDR_56289,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Ademais, relativizar o termo “violência sexual” (conforme artigo 2º) acaba por afrontar
dois fatores essenciais que devem permear nosso ordenamento jurídico, quais sejam: a busca
pela justiça – poder-dever inalienável do aplicador do direito – e a eficácia das normas jurídicas
– que vem a ser quando tais normas produzem o efeito desejado pelo legislador.
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PROJETO DE LEI N.º 1.979, DE 2020
(Da Sra. Chris Tonietto)
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a fim de incluir o nascituro
no âmbito da proteção integral de que trata a Lei.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-8116/2014.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a fim de
incluir o nascituro no âmbito da proteção integral de que trata a Lei.
Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa desde a sua concepção até
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
.......................................................................................................” (NR)
“Art. 3º O nascituro, a criança já nascida e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta
Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a
fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições
de liberdade e de dignidade.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todos os nascituros, crianças já
nascidas e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo,
raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e
aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra
condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.” (NR)
“Art. 5º Nenhum nascituro, criança já nascida ou adolescente será objeto de qualquer forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma
da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.” (NR)
“Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as
exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar
do nascituro, da criança já nascida e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.” (NR)
“Art. 7º O nascituro, a criança já nascida e o adolescente têm direito à proteção à vida e à
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” (NR)
“Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde do nascituro, da
criança já nascida e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o
princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação
da saúde.
§1º O nascituro, a criança já nascida e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem
discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de
habilitação e reabilitação.
.......................................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O direito à vida é, inegavelmente, o maior e mais importante dos direitos, já que, para se fruir das demais
categorias de direitos, é necessário estar vivo.
Tal direito é resguardado pela Constituição Federal, no caput de seu artigo 5º1, classificado como
cláusula pétrea, o que tem o condão de torná-lo imutável, na forma do §4º, I do artigo 60 dessa mesma Carta
Política.
De igual modo, o Código Civil, em seu artigo 2º, in fine, declara que “a lei põe a salvo, desde a concepção,
1

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:
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os direitos do nascituro”.
Ademais, cabe registrar que o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, a qual estabelece em seu artigo 1º, item 2, que
“pessoa é todo ser humano” e em seu artigo 3º, que: “Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua
personalidade jurídica” . Acrescenta ainda, em seu artigo 4º, item 1, que: “Toda pessoa tem o direito de que se
respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém
pode ser privado da vida arbitrariamente.”.
Observe-se também que a Declaração dos Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral das
Nações Unidas e ratificada pelo Brasil desde o ano de 1990, assegura proteção à criança, “tanto antes quanto
após seu nascimento”.
Há que se registrar também os direitos – previstos na Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) – que o nascituro
tem de receber doação (artigo 542), de ser curatelado (artigo 1.799) e de receber herança (artigo 1.798).
Ainda no que diz respeito ao âmbito da legislação, vale colacionar a especial proteção conferida à
gestante, assegurando-lhe atendimento pré-natal (artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente), e
também a concessão dos chamados alimentos gravídicos (previstos na Lei nº 11.804/2008), cuja titularidade é,
na verdade, do nascituro e não da mãe, sendo certo que em ambos os casos busca-se garantir o direito à vida
e à saúde do nascituro.
Assim, se ao nascituro são garantidos todos os direitos e considerando que o Estatuto da Criança e do
Adolescente visa ofertar proteção integral à criança e ao adolescente, não há melhor forma de assegurar essa
mesma proteção ao nascituro – estritamente em consonância com a legislação pátria – que não modificando a
Lei nº 8.069/1990.
Note-se também que a própria jurisprudência brasileira confere proteção à vida intrauterina desde a
concepção, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana.
Não foram raras as vezes que, para afirmar tal proteção, a justiça se pronunciou, corroborando o direito
do nascituro, a exemplo da decisão do Supremo Tribunal Federal que aduziu ser direito do nascituro a ciência
da identidade de seu pai por meio da coleta de material de DNA.
O caso em comento se deu com a cantora Glória Trevi, então sob custódia da Polícia Federal, que alegou
ter sido estuprada enquanto presa. A corporação apressou-se em pedir o exame de DNA, enquanto a cantora
se negava a fazê-lo, alegando ameaça à sua integridade física.
Em sábia decisão e demonstrando claramente o direito da criança por nascer, o Ministro Neri da Silveira
decidiu:
“No leading case, confrontavam-se o direito fundamental à determinação da
paternidade e o da dignidade; aqui, eles não colidem – antes se alinham, clamando por
uma satisfação simultânea. Respeitar o direito da criança – conferindo-lhe paternidade
exata – será também, e a um só tempo, prestigiar o direito à honra e à imagem de
sessenta inocentes postos sob suspeição perante a sociedade e suas famílias. Não se
pode esquecer, igualmente, que o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente
declara que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.2
Restou claro, na decisão, que muito mais importante é o direito do nascituro saber quem é o seu pai.
Também o Superior Tribunal de Justiça reafirma o direito à vida do nascituro quando decide que o
falecimento do feto em acidente ocasiona pagamento do DPVAT, uma vez que o “nascituro tem personalidade
civil e é titular de direitos”3: “Na mesma linha de que o nascituro é, verdadeiramente, uma pessoa, o art. 1.798
do Código Civil prevê a legitimação para suceder não só das ‘pessoas nascidas’, mas também das pessoas ‘já
concebidas no momento da abertura da sucessão.”
O mesmo STJ, em sede de Recursos Especiais4, já entendeu pela possibilidade de dano moral sofrido
pelo nascituro. Os dois casos eram bastante semelhantes: as mulheres estavam grávidas e seus esposos
morreram em acidente de trabalho. Foram indenizadas, ao que consta. No entanto, quando as crianças
atingiram a maioridade, ajuizaram ação pela perda da oportunidade de terem conhecido os pais.
A Ministra Relatora Nancy Andrighi, em seu voto, decidiu em favor do requerente, reconhecendo o
sofrimento do nascituro por ter sido privado de conhecer seu pai, in verbis:
“No mais, se fosse possível alguma mensuração do sofrimento decorrente da ausência
de um pai, arriscaria dizer que a dor do nascituro poderia ser considerada ainda maior
do que aquela suportada por seus irmãos, já vivos quando do falecimento do genitor.
Afinal, maior do que a agonia de perder um pai é a angústia de jamais ter podido
conhecê-lo, de nunca ter recebido dele um gesto de carinho, enfim, de ser privado de
2

Recl. nº 2.040-1-DF
REsp nº 1.415.727-SC; Rel. Min. Luis Felipe Salomão
4 REsp nº 399.028-SP / REsp nº 9.315.566-RS
3
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qualquer lembrança ou contato, por mais remoto que seja, com aquele que lhe
proporcionou a vida.”.5
Ressalta-se também que o Tribunal Superior do Trabalho, na Súmula 244, garante à gestante
estabilidade provisória porque é um direito não só da gestante, mas do nascituro, para que este tenha seu
desenvolvimento inicial assegurado.
Ora, todo o sistema jurídico pátrio confere proteção à vida da criança por nascer. Não parece coerente
que quem se dedica com tanto afinco para a proteção integral da criança tenha igual e ainda mais ávida
dedicação em proteger o direito superior a todos os demais, qual seja, o direito à vida? Sem a garantia do direito
à vida, como garantir os direitos dele decorrentes?
Assim, em virtude dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e, em virtude de todo o
sistema jurídico nacional, faz-se mister proteger os direitos do nascituro, reconhecendo-lhe o status de pessoa,
em igualdade de condições com os já nascidos.
É por esta razão que convoco meus colegas, nobres parlamentares, a abraçarem a causa da defesa dos
mais inocentes e indefesos dos seres humanos: as crianças por nascer.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2020.
Deputada CHRIS TONIETTO
PSL/RJ

5

https://www.conjur.com.br/2008-jun-19/stj_concede_indenizacao_nascituro_danos_morais
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PROJETO DE LEI N.º 1.986, DE 2020
(Do Sr. Eduardo Bismarck)
Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 para determinar que o óbito de profissionais da saúde e demais
profissionais em decorrência da contaminação por COVID-19 seja considerado acidente de trabalho para fins
de recebimento dos benefícios previstos na Lei.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1846/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 para determinar que o óbito de profissionais
da saúde e demais profissionais em decorrência da contaminação por COVID-19 seja considerado acidente de
trabalho para fins de recebimento dos benefícios previstos na Lei.
Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 21. ......................................................................................................
V - óbito de profissionais da saúde, ou de profissionais diretamente ligados ao combate à pandemia,
bem como de profissionais dos setores administrativos de hospitais, unidades de saúde e hospitais de
campanha, em decorrência da contaminação por COVID-19, independente da comprovação de nexo
causal com a atividade laboral; e
VI - óbito dos demais profissionais de serviços essenciais, previstos em Decretos do Poder Executivo, em
decorrência da contaminação por COVID-19, quando a contaminação ocorrer no exercício de suas
funções.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar a pandemia ou o
estado de calamidade pública.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desse Projeto de Lei é considerar que o óbito de profissionais que contraíram COVID-19 no
exercício de suas funções no enfrentamento da pandemia sejam classificados como acidente de trabalho para
fins de recebimento dos benefícios previstos na Lei.
Atualmente a Lei 8.213/91 considera acidente de trabalho:
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar
a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social; e
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais
em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada na relação
elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Considerando que Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho, é de fácil percepção que os profissionais da área de saúde, agentes comunitários
de saúde, técnicos de laboratórios, agentes de combates a endemias, trabalhadores de serviços funerários e de
autópsia e todos os demais que prestam serviço essenciais nesse momento, que contraírem COVID-19, estarão
claramente se enquadrando em acidentados no trabalho.
Assim, é pertinente nesse momento alterar a Lei para inserir essa situação específica e temporária na
Categoria de acidente de trabalho, para facilitar o acesso desses profissionais aos Benefícios como auxílioacidente e pensão por morte.
Sobre a Pandemia:
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, pandemia global por causa
da rápida expansão de um tipo específico de coronavírus pelo mundo. O vírus, nomeado COVID-19, foi
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notificado pela primeira vez em Wuhan (China) em 31 de dezembro de 2019. Segundo o órgão, o número de
pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas1.
Em 18 de março de 2020, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) encaminhou ao Congresso Nacional,
o pedido de reconhecimento da situação de calamidade pública.
Apenas para fins de conhecimento, transcrevo os conceitos até aqui envolvidos:
Pandemia2: é definida quando uma doença infecciosa se propaga e atinge simultaneamente
um grande número de pessoas em todo o mundo em 2009, por exemplo, a gripe suína que
matou milhares de pessoas foi classificada como pandemia. E agora o COVID-19. (grifo nosso)
Calamidade Pública3: (do latim calamitate) ou catástrofe significa desgraça pública, flagelo.
Podemos definir como estado de calamidade pública uma situação anormal, provocada por
desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da
capacidade de resposta do poder público do ente atingido.
Diante dessa realidade, apesar da indicação do Ministério da Saúde para o isolamento social, é de fácil
entendimento, que categorias profissionais indispensáveis na Linha de Frente do Combate à Pandemia estarão
mais expostos, e assim seus dependentes.
Uma situação de calamidade pública, com consequências severas de falecimento de profissionais
necessários ao seu enfrentamento exige um maior leque de proteção a esses profissionais.
Para tanto é imprescindível a adoção de medidas estatais para proteger esses profissionais e seus
dependentes, diante de prováveis fatalidades.
Certo do compromisso de todos os Deputados com o combate e a prevenção da pandemia que assola o
mundo e convicto da importância da adequação social das normas nestas situações excepcionais, submeto esta
proposição aos demais colegas desta Casa Legislativa, esperando contar com o apoio necessário para sua
aprovação.
Sala das Sessões, em 16 de abril de 2020.

1

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coronavirus.ghtml
https://www.em.com.br/app/noticia/educacao/2020/03/12/internas_educacao,1128357/pandemia-epidemia-e-endemiaentenda-a-diferenca.shtml
3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calamidade
2
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PROJETO DE LEI N.º 1.987, DE 2020
(Do Sr. Fábio Ramalho)
Dispõe sobre a concessão de crédito e Financiamento para o setor industrial e comercial.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
comercial.

Art. 1º Esta Lei regula a concessão de crédito e financiamento para o setor industrial e

Art. 2º Para efeitos desta Lei, considera-se como crédito e financiamento paro o setor
industrial e comercial todo suprimento, direto ou indireto, de recursos financeiros direcionados a pessoas
jurídicas de natureza industrial ou comercial, com a finalidade de custear a estruturação, a produção, a
comercialização, e outras situações afetas às atividades de transformação, industrialização ou comercialização
de bens de qualquer natureza, por quaisquer instituições financeiras, públicas ou privadas, com autorização
específica do Banco Central do Brasil - BCB,
Parágrafo único. A concessão de crédito e financiamento ao setor industrial e comercial,
realizada com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento regulamentados pela Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta Lei.
Art. 3º As taxas de juros, prazos e demais condições estabelecidas para a concessão de crédito
e financiamento para o setor industrial e comercial deverão ser idênticas àquelas praticadas para o setor
agrícola.
Art. 4º O Conselho Monetário Nacional disciplinará a forma e as condições para a concessão
de crédito e financiamento industrial e comercial regulada por esta Lei, bem como as suas garantias e
penalidades.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Em razão da grave crise econômica provocada pela pandemia de COVID-19, tornou-se ainda
mais urgente fortalecer o setor produtivo industrial e comercial para proteger a geração de renda e de emprego,
Neste sentido, é fundamental que as instituições financeiras, públicas ou privadas revejam as
atuais condições praticadas em relação às taxas de juros e aos prazos, para que as empresas tenham condições
de arcar com as suas necessidades de financiamento
De outra parte, há necessidade de criação de novas linhas de crédito e de programas mais
atrativos para que as empresas possam contratar novos financiamentos, em condições mais favoráveis, para
suportarem um dos piores momentos de recessão da história e possam continuar a contribuir para o
crescimento do País.
Assim, esta é uma demanda imprescindível e urgente para os setores industrial e comercial,
qual seja a obtenção de condições de crédito e financiamento semelhantes às que prevalecem no setor agrícola,
Diante do exposto, contamos com o apoio desta Casa para o justo pleito.
Sala das Sessões, em 16 de abril de 2020.
Deputado FÁBIO RAMALHO
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PROJETO DE LEI N.º 1.988, DE 2020
(Do Sr. Célio Studart)
Altera o art. 268 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para possibilitar a substituição da pena
de detenção por trabalhos comunitários em combate da propagação de doença contagiosa.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-601/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de
doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão
de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.
§ 2º - A pena poderá ser substituída por prestação de serviços comunitários, que serão realizados
preferencialmente no combate à propagação de doença contagiosa.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS alterou a classificação do surto de
COVID1-9 de Emergência de Saúde Internacional para uma Pandemia. Tal alteração se deu em razão do
aumento exponencial da velocidade de transmissão e “nas últimas duas semanas, o número de casos de COVID19 fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou. Atualmente, existem mais de
118.000 casos em 114 países e 4.291 pessoas perderam a vida”1.
Nas palavras de Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, "Pandemia não é uma palavra
para ser usada à toa ou sem cuidado. É uma palavra que, se usada incorretamente, pode causar um medo
irracional ou uma noção injustificada de que a luta terminou, o que leva a sofrimento e mortes desnecessários".
Ou seja, uma declaração de pandemia é o reconhecimento de doença infecciosa ameaçando uma grande
quantidade de pessoas ao redor do mundo ao mesmo tempo.
Antes mesmo da declaração da OMS, no dia 06 de fevereiro de 2020, o Congresso Nacional aprovou a
Lei 13.979/20, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”2.
No art. 2º da Lei 13.979/20, há o rol de medidas que as autoridades competentes podem adotar para o
combate da epidemia, confira-se:
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as
seguintes medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
1

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march2020
2
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march2020
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V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de:
a) entrada e saída do País; e
b) locomoção interestadual e intermunicipal;
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o
pagamento posterior de indenização justa; e
VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária
sem registro na Anvisa, desde que:
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.
Após a declaração de pandemia, o governo federal editou a Portaria nº 356 e Portaria Interministerial
nº 5 regulamentando as medidas de combate à COVID-19. No mesmo sentido quase todos os estados e a grande
maioria dos municípios, dentro do seu limite de competência, também adotaram medidas com menor ou maior
grau de isolamento social.
Verifica-se, no entanto, que, apesar de todas as determinações, a violação às determinações de
distanciamento social tem sido corriqueiras, a imprensa tem noticiado diariamente a realização de festas,
“peladas” de futebol, bares e boates funcionando clandestinamente e até mesmo manifestações contra as
medidas sanitárias.
Devidamente substanciada por atos normativos, o tipo penal do art. 268 é aplicável para punir estas
violações, mas entendemos que a substituição da detenção pela prestação de serviço no combate à pandemia
terá mais utilidade pública, além de evitar aglomeração de pessoas em centros de detenção.
Ante o exposto, solicito o apoio dos pares para a aprovação deste projeto que atente às necessidades
imediatas que a pandemia nos impõe.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2020.
Dep. Célio Studart
PV/CE
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PROJETO DE LEI N.º 1.992, DE 2020
(Do Sr. Pedro Uczai)
Altera a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de
programa de computador, sua comercialização no País", e dá outras providências
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA;
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de jogos digitais.
Art. 2º A Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 2º-A O regime de proteção à propriedade intelectual de jogos digitais é o conferido
aos programas de computador, observado o disposto neste artigo.
§1º Para fins desta lei, consideram-se as seguintes definições:
I - jogo eletrônico: programa de computador com atividade lúdica, formada por ações e
decisões que resultam numa condição final.
II – série de jogos digitais: conjunto de jogos digitais que guardam ligação entre si, nos
termos da regulamentação.
§2º No caso de lançamento de novo jogo digital parte de uma mesma série de jogos, o
prazo de proteção dos jogos digitais anteriores, previsto no §2º do art. 2º desta Lei, fica
reduzido pela metade. ”
Art. 3º Esta lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Os jogos digitais representam um mercado em franca expansão no Brasil. Grande parte das
maiores sequências de jogos digitais, algumas que perduram já desde as décadas de 1970 e 1980, foi
desenvolvida fora de nosso país, o que nos torna meros consumidores de tais produtos. Essa assimetria no
mercado brasileiro tem diversas causas, mas destacamos a proteção que essas obras têm para sua reutilização.
Como há grande fidelidade às séries de jogos, aqueles lançados há algum tempo e que já são
consagrados saem na frente dos novos entrantes. De modo a equilibrar essa competição, é necessário que
existam medidas que possibilitem à indústria nacional competir em melhores condições.
Para isso, seria importante que os desenvolvedores nacionais pudessem também produzir
jogos correlatos a uma série de jogos já consagrada. A atual legislação para proteção da propriedade intelectual
para software, no qual os jogos digitais se enquadram, confere aos produtores proteção por 50 anos, o que é
uma eternidade quando se considera a dinâmica desse mercado.
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A proposta é que, quando lançada uma nova versão de uma determinada série de jogos, a
versão anterior possa entrar em domínio público em tempo acelerado. Com isso, um novo desenvolvedor pode
entrar no mercado hoje dominado pelas gigantes internacionais.
Para tanto, foi preciso atualizar a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, de modo que ela
pudesse tratar especificamente de jogos digitais, cuja definição foi baseada no livro “Design de games: uma
abordagem prática”, de Paul Schuytema. Série de games, por sua vez, foi definida como o conjunto de jogos
digitais que guardam ligação entre si, nos termos da regulamentação, a qual deverá dispor, por exemplo, de
características como enredo, personagens, temas e publicadora. Como tais características são dinâmicas, elas
poderão ser mais bem captadas por instrumentos infralegais, com ciclos de revisão mais rápidos que uma lei
federal.
Assim, certos do benefício das modificações sugeridas, exortamos os nobres pares para
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 17 de abril de 2020.

Deputado PEDRO UCZAI
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PROJETO DE LEI N.º 1.996, DE 2020
(Do Sr. Geninho Zuliani)

Altera a Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020 e dá outras disposições
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DEÇ
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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PROJETO DE LEI N.º 1.998, DE 2020
(Da Sra. Adriana Ventura e outros)
Autoriza e define a prática da telemedicina em todo o território nacional.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-916/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1º Esta Lei autoriza e define a prática da telemedicina em todo o território nacional.
Art. 2º Fica autorizada a prática da telemedicina nos termos e condições definidas por esta Lei.
Art. 3º A telemedicina obedecerá, dentre outros, aos princípios da autonomia, da beneficência, da
justiça, da não maleficência, da ética, da liberdade e independência do médico e da responsabilidade digital.
Art. 4º Para fins desta Lei considera-se telemedicina, dentre outros, a transmissão segura de dados e
informações médicas, por meio de texto, som, imagens ou outras formas necessárias para a prevenção,
diagnóstico, tratamento, incluindo prescrição medicamentosa, e acompanhamento de pacientes.
Parágrafo único. Caberá ao órgão competente regulamentar os procedimentos mínimos a serem
observados para a prescrição medicamentosa no âmbito da telemedicina.
Art. 5º Poderão ser considerados atendimentos por telemedicina, dentre outros:
I - a prestação de serviços médicos, por meio da utilização das tecnologias da informação e
comunicação, em situações em que os profissionais da saúde ou pacientes não estão no mesmo local;
II - a consulta médica remota mediada por tecnologia com médico e paciente localizados em
diferentes espaços geográficos;
III - a troca de informações e opiniões entre médicos, com ou sem a presença do paciente, para auxílio
diagnóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico;
IV - o ato médico a distância, geográfica ou temporal, com a transmissão de gráficos, imagens e dados
para emissão de laudo ou parecer;
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V - a realização de procedimento cirúrgico remoto, mediado por tecnologias interativas seguras, com
médico executor e equipamento robótico em espaços físicos distintos;
VI - a triagem com avaliação dos sintomas, a distância, para definição e referenciamento do paciente
ao tipo adequado de assistência que necessita ou a um especialista;
VII - o monitoramento para vigilância a distância de parâmetros de saúde e doença, por meio de
aquisição direta de imagens, sinais e dados de equipamentos ou dispositivos agregados ou implantáveis nos
pacientes em regime de internação clínica ou domiciliar, em comunidade terapêutica, em instituição de longa
permanência de idosos ou no translado de paciente até sua chegada ao estabelecimento de saúde;
VIII - a orientação realizada por um médico para preenchimento a distância de declaração de saúde
e para contratação ou adesão a plano privado de assistência à saúde;
IX - a consultoria mediada por tecnologias entre médicos e gestores, profissionais e trabalhadores da
área da saúde, com a finalidade de esclarecer dúvidas sobre procedimentos, ações de saúde e questões
relativas ao processo de trabalho.
§1º Ao médico é assegurada a liberdade e completa independência de decidir se utiliza a telemedicina
ou recusa, indicando a consulta presencial sempre que entender necessário.
§ 2º Os padrões de qualidade do atendimento de cada especialidade médica serão responsabilidade
das respectivas Sociedades Médicas.
§ 3º Os Conselhos Regionais de Medicina deverão estabelecer constante vigilância e avaliação das
atividades de telemedicina em seus territórios, no que concerne à qualidade da atenção, relação médicopaciente, preservação do sigilo profissional, registro, guarda e proteção de dados do atendimento.
Art. 6º A prática da telemedicina deve seguir as seguintes determinações:
I - ser realizada por livre decisão do paciente, ou de seu representante legal, e sob responsabilidade
profissional do médico;
II – obediência aos ditames das Leis nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e nº
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
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Parágrafo único. Em situações de Emergência de Saúde Pública declarada, as determinações deste
artigo poderão ser alteradas por ato do Ministro da Saúde.
Art. 7º O Conselho Federal de Medicina poderá regulamentar os procedimentos mínimos a serem
observados para a prática da telemedicina.
Art. 8º É recomendado como boa prática a capacitação em telemedicina para profissionais médicos.
Art. 9º Esta lei entra em vigor 60 dias após sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A prática da telemedicina já é amparada por ampla experiência mundial, sendo observada prática
vigente em países como Estados Unidos, Colômbia, Austrália, Reino Unido, Bangladesh, China, México,
Noruega, Portugal, dentre outros. O Brasil não pode ficar atrás do desenvolvimento da medicina mundial.
São objetivos fundamentais de todos os envolvidos na área da Saúde ampliar o acesso, aumentar a
qualidade e reduzir o custo dos serviços de saúde no Brasil. Sabe-se que o país, de dimensões continentais,
conta hoje com apenas 47 milhões de usuários de saúde privada, deixando para o sistema público a acomodação
de mais de 160 milhões de pessoas em meio a estruturas defasadas, insuficientes e de distribuição heterogênea,
concentradas em grandes centros urbanos.
O quadro se torna exponencialmente mais grave em picos de demanda, como ocorre em situações de
epidemias, pandemias ou quando o nível de desemprego leva a um fluxo de usuários para o SUS. Mesmo juntos,
os sistemas público e privado são insuficientes para tais situações.
Nessa perspectiva, a telemedicina aparece como alternativa crítica para, imediatamente, permitir o
acesso de mais pacientes no sistema de saúde (seja público ou privado), otimizar a utilização de mão-de-obra
especializada, evitar desperdício de recursos, intensificar o acompanhamento remoto de pacientes e facilitar
triagens para evitar superlotação desnecessária.
Diante disso, inclusive, elaboramos o Projeto que resultou na Lei nº 13.989/2020 para tratar sobre a
telemedicina nesse momento de urgência. Contudo, agora, propõe-se ir além, trazendo uma regulamentação
mais completa e permanente para a telemedicina, de forma que possamos inseri-la efetivamente no dia a dia
do brasileiro, mesmo depois desta crise.
Nesse sentido, o oferecimento de opções de atendimento de saúde virtual aumenta, por definição, o
acesso das populações ao atendimento médico. Esse acesso é ainda mais fundamental para populações
geralmente restritas, como as das zonas rurais, os idosos, as pessoas com dificuldade de locomoção a população
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carcerária, oficiais em áreas de fronteiras e os pais e guardiões de menores de idade. E mesmo antes do cenário
pandêmico atual, o panorama brasileiro já exigia soluções alternativas para solucionar rapidamente problemas
de oferta.
Destaca-se que a população brasileira está preparada para o uso da telemedicina. Em um universo de
209 milhões de habitantes, o Brasil tem 230 milhões de smartphones e 420 milhões de aparelhos digitais
(incluindo também tablets, notebooks e computadores) em operação, segundo pesquisa da Fundação Getúlio
Vargas de São Paulo (FGV-SP) em 2019.
Ainda, a telemedicina tem o potencial de gerar economia de custos em saúde por facilitar a triagem
prévia de casos, orientando o paciente a procurar, ou não, o centro de saúde correto para o atendimento a seu
quadro específico.
Diante de um quadro sintomático, o paciente pode ser atendido virtualmente em sua residência por
meio de vídeo ou mesmo áudio, possibilitando avaliação da real necessidade de comparecimento à unidade de
saúde por meios próprios ou por SAMU / Ambulância. Evita-se assim o deslocamento de pacientes com doenças
contagiosas, bem como o dos pacientes de baixo risco que não precisam se expor a infecção em transportes
públicos ou unidades de saúde.
Com esses passos, as unidades de saúde se beneficiam, porque podem se programar para uma demanda
referida. Hoje, os pacientes procuram as unidades de saúde como primeiro passo, levando a impossibilidade de
previsão da demanda e sua distribuição racional.
Além disso, o atendimento virtual cria ou aumenta o acesso a opiniões de diversos profissionais e
possibilita eventuais intervenções corretivas em fases iniciais de doença ou descompensação clínica, evitando
que quadros se agravem antes de conseguirem usufruir de atendimento especializado.
Ademais, a telemedicina cria a possibilidade de oferecer suporte técnico de médicos especialistas a
médicos com menos experiência ou de outras especialidades. A telemedicina também pode ser utilizada como
ferramenta de treinamento para cuidadores e familiares de pessoas idosas ou acamadas.
Finalmente, é possível utilizar essa tecnologia para oferecer a pacientes internados a possibilidade de
receber “visitas pessoais” através de vídeo-chamada – evitando riscos de contaminação dos familiares e
profissionais do hospital em situações de doenças contagiosas.
Para além dos serviços médicos propriamente ditos, a telemedicina ainda pode proporcionar ao país um
investimento em novas estruturas atendimento remoto e o desenvolvimento de tecnologia nacional. A geração
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de empregos e a movimentação da economia resultantes da liberação da telemedicina não podem ser
desprezadas, particularmente quando as perspectivas de queda na geração de riquezas no Brasil são palpáveis.
Assim, diante destes amplos benefícios, peço o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente
Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 17 de abril de 2020.
Deputada ADRIANA VENTURA
NOVO/SP

Marcel van Hattem
Pedro Westphalen
Carmen Zanotto
Dra. Soraya Manato
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PROJETO DE LEI N.º 2.009, DE 2020
(Da Sra. Natália Bonavides)
Revoga a Lei nº 13.586, de 28 de maio de 2017.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2267/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 1º. Fica revogada a Lei nº 13. 586, de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o tratamento
tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás natural; institui
regime tributário especial para as atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos; altera as Leis n º 9.481, de 13 de agosto de 1997, e 12.973, de
13 de maio de 2014; e revoga dispositivo do Decreto-Lei nº 62, de 21 de novembro de 1966.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei pretende revogar a Lei nº 13.586, de 28 de dezembro de 2017 que, com a
justificativa de atrair empresas estrangeiras para atuarem no ramo petrolífero no Brasil, acabou criando um
regime fiscal extremamente injusto com o povo brasileiro em benefício das empresas estrangeiras.
Estimativas da consultoria da Câmara dos Deputados dão conta de um prejuízo da ordem de R$ 1 trilhão
ao longo de 25 anos, sendo uma média de renúncia fiscal de R$ 40 bilhões anuais, por meio de desproporcionais
isenções concedidas às petrolíferas internacionais, como, por exemplo, permitir a dedução na base de cálculo
do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido dos valores pagos pelas petroleiras a título
de royalties pelo petróleo do pré-sal.
Além de atuarem explorando um recurso não renovável, de propriedade da União e,
consequentemente, do povo brasileiro, as empresas petrolíferas estrangeiras acabam levando recursos de
importância fundamental até mesmo para a soberania brasileira e sofrendo uma subtributação.
A atual crise provocada pelo coronavírus (covid-19) torna ainda mais necessário que o País reveja sua
política de isenções. O Estado brasileiro precisa voltar a investir em políticas públicas e isso se faz com receita,
que tem como uma de suas principais fontes o sistema tributário.
17 de abril de 2020
Deputada NATÁLIA BONAVIDES (PT/RN)
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PROJETO DE LEI N.º 2.014, DE 2020
(Do Sr. Zé Silva)
Altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, que cria o Garantia-Safra, e a Lei nº 12.766, de 2012, para
dispor sobre o processo de avaliação das perdas, para determinar as informações constantes nos laudos
amostrais dos técnicos vistoriadores critério único para confirmação da perda.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL; 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:

redação:

Art. 1º O Art. 8º da Lei nº 10.420, de 10 abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte
“
Art. 8º Farão jus ao Benefício Garantia-Safra os agricultores familiares que,
tendo aderido ao Fundo Garantia-Safra, vierem a sofrer perda em razão de estiagem ou
excesso hídrico, comprovada por laudo do técnico vistoriador da Rede de Extensão
Rural Estatal ou outro credenciado à Anater, de pelo menos 50% (cinquenta por cento)
do conjunto da produção de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão, ou de outras
culturas a serem definidas pelo órgão gestor do Fundo, sem prejuízo do disposto no § 3o.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO

O Garantia-Safra foi instituído pela Lei nº 10.420, de 10 abril de 2002, programa criado
especificamente garantir renda mínima aos agricultores dos municípios da área da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) que tenha 50% da perda confirmada, ocasionada pelo fenômeno da
estiagem, excesso hídrico e intempéries. Esses agricultores tem renda familiar mensal de 1,5 salário mínimo e
plantam entre 0,6 e 5 hectares de feijão, milho, arroz, mandioca e algodão.
Para aderir ao Garantia Safra é necessário que a União, o Estado, os Municípios e os
agricultores contribuam com o Fundo Garantia Safra.
Três fontes de dados/indicadores utilizadas no processo de verificação da perda para
determinar a perda. Os indicadores são: laudo amostral do técnico vistoriador (geralmente emitido por um
técnico da Emater que analisa as particularidades de cada município); dados do INMET, Instituto Nacional de
Meteorologia, (que avalia com base no volume de chuva, não necessariamente avalia a distribuição das
chuvas); e o IBGE, que considera em suas análises todos os produtores e toda produção agrícola, bem como
todas as áreas de produção, sem distinção de porte: se pequeno, médio ou grande, inclusive sem distinguir se
sequeiro ou irrigado.
Anualmente, após a divulgação do resultado da verificação de perda, solicitamos ao
Ministério da Agricultura a revisão da análise dos municípios que tiveram perda confirmada por meio dos
laudos amostrais, porém negada, considerando os relatórios do INMET e IBGE.
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Na maioria dos casos, o resultado da revisão é a confirmação da perda e autorização do
pagamento do benefício. Em 2019, por meio da Indicação 241, listamos os municípios, alguns com perda
acima de 90% tiveram o benefício negado.
Conhecendo o resultado da verificação de perda em Minas Gerais 2018/2019, recorremos à
Ministra da Agricultura para solicitar o pagamento dos 78 municípios cujas perdas, segundo ofício do MAPA,
não foram confirmadas. Dos 100 municípios que aderiram ao programa, 21 tiveram as perdas confirmadas,
equivalente a 9.602 agricultores.
Entretanto, analisando as informações constantes no ofício do MAPA, não nos parece justo
ao município que teve mais de 70% de perda da safra comprovada pelo laudo do técnico vistoriador, não ter a
perda de pelo menos 50% confirmada na análise final. Somente em Minas Gerais 25.170 agricultores não
terão acesso ao benefício em 2020.
Cabe ressaltar que, dos 3 indicadores (laudo amostral, INMET e IBGE) o laudo confirmou
mais de 70% de perda; o INMET não foi utilizado, (dada a distância da estação para a sede do município),
restando apenas os dados do IBGE, como critério válido, cujo resultado foi perda negativa.
Como extensionista rural ressalto que, os técnicos vistoriadores em sua maioria pertencem
às entidades estaduais de extensão rural e realizam um trabalho de excelência no campo, junto aos
produtores e produtoras rurais. As vistorias ocorrem in loco. Os laudos são emitidos por técnicos
conhecedores da realidade local, das particularidades e características de cada safra.
Por esta razão e por acreditar que o laudo amostral emitido pelo técnico vistoriador da
Emater ou por técnico credenciado à Anater ser inconteste, apresento este projeto de lei para alterar a lei que
instituiu o Garantia-Safra para determinar que o laudo do técnico vistoriador seja critério único para
confirmação da perda da safra.
Desta forma, o programa que veio assegurar renda mínima aos agricultores familiares que
sofreram perdas de pelo menos 50% da produção, cumprirá seu propósito. Conto, portanto, com o apoio dos
ilustres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 17 de abril de 2020.
Deputado ZÉ SILVA
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PROJETO DE LEI N.º 2.041, DE 2020
(Do Sr. Julio Cesar Ribeiro)
Dispõe sobre a odontologia brasileira, das consequências econômicas na área de atuação em tempo de
calamidade pública, e altera a lei no 9.656, de 03 de junho de 1998, para criar as notas contábeis e técnica
atuarial.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1815/2020.
EM DECORRÊNCIA DESSA APENSAÇÃO, DETERMINO QUE A CFT SE MANIFESTE SOBRE O MÉRITO DA MATÉRIA.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a odontologia brasileira, das consequências econômicas na área
de atuação em tempo de calamidade pública, e altera a lei no 9.656, de 03 de junho de 1998, para criar as notas
contábeis e técnica atuarial.
Art. 2º Durante o tempo de vigência do estado de calamidade pública, a alíquota única de
recolhimento do imposto às pessoas jurídicas odontológicas, optantes do simples nacional, lucro real ou lucro
presumido, será de seis porcento, independentemente do valor bruto anual arrecadado pela empresa.
Parágrafo Único. O percentual descrito no caput, será aplicado em todas as situações
estabelecidas no anexo III do simples nacional 2020.
Art. 3º Acrescente-se, onde couber, o seguinte dispositivo a Lei nº 9.656, de 03 de junho de
1998, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° Fica estabelecido, de forma imediata, entre prestadores odontológicos e
operadoras de saúde, em todos os planos odontológicos, de autogestão e privados, a
incidir em todos os contratos vigentes realizados entre as partes, a qualquer tempo,
como base mínima de remuneração aos procedimentos odontológicos, os valores
apurados em estudos de custos mínimos odontológicos para saúde suplementar
encomendado pelas entidades odontológicas CFO, ABO Nacional, ABCD, FIO e FNO a
FIPE, em 2009, com as devidas correções inflacionárias anuais até março de 2020, até
que as Notas Contábeis e Nota Técnica Atuarial da Odontologia sejam elaborada pela
Agencia Nacional de Saúde, conforme ocorre com a medicina, de acordo com as
diretrizes estabelecidas no Conselho de Saúde Suplementar, órgão deliberativo
instituído no âmbito do Ministério da Saúde.
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Parágrafo Único. Ficam proibidos de reincidir os contratos com os prestadores, a fim de
evitar prejuízo aos beneficiários na execução dos tratamentos já iniciados, exceto nos
casos em que houver culpa de imperícia técnica homologada judicialmente. “(NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Este projeto de lei, tem por objetivo dispor sobre a odontologia brasileira, das consequências
econômicas na área de atuação em declarada calamidade pública, bem como a alteração da lei no 9.656, de 03
de junho de 1998, para criar as notas contábeis e técnica atuarial.
Neste contexto, a compensação fiscal como forma de garantir que os valores cobrados pelos
cirurgiões dentistas não sejam alterados com as assustadoras altas dos equipamentos de segurança individual,
mantendo os tratamentos odontológicos acessíveis aos pacientes que optarem pela forma particular de
tratamento.
Levando em consideração, ainda, a crescente escalada de adesão de pessoas a odontologia
suplementar que ocorre, em muitos casos, como garantia trabalhista nos setores mais humildes do mercado,
e que hoje toma conta de 40% do setor odontológico, o projeto também altera a lei no 9.656, de 03 de junho
de 1998 com o objetivo de elaboração de Notas Contábeis e Nota Técnica Atuarial para a área Odontológica
pela Agencia Nacional de Saúde, devido à emergência de saúde pública de importância internacional em
decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID19).
Não sendo o dentista menos importante que o médico e sim complementar a ele em
atividade, pois estão também aptos fazer diagnósticos e realizar tratamentos de patologias em sua área legal
de atuação.
Cientes da situação atual em saúde pública, mediante flagrante ameaça de risco de morte de
parte da população que será exposta ao COVID 19, sendo a odontologia a área de maior risco de contaminação
tendo, por isso, os conceitos de biossegurança já sidos revistos pelas autoridades competentes e adotados
como novas normas técnicas obrigatórias a serem implantadas em todos os ambientes de saúde, onde adotarse-ão novos protocolos para realização dos procedimentos clínicos eletivos, de urgência e emergência em todas
áreas, são os pacientes de baixa renda, dependentes dos benefícios trabalhistas como planos odontológicos ,
os mais afetados caso não se faça tal alteração, pois os atendimentos tornar-se-ão inviáveis aos dentistas. Além
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da quebra de várias empresas odontológicas, estarão os pacientes usuários forçados a buscar atendimento
eletivo e de urgência no SUS.
Sendo matéria típica de Estado e de interesse público relevante, não podem os contratos
estabelecidos e que regem as relações econômicas entre prestadores e operadoras de planos de saúde
odontológicos serem considerados simples contratos, onde se goza de completa liberdade comercial para
serem estabelecidos entre as partes, sem controle ou interferência Estatal.
Devido a esta situação, solicita-se, para que a população usuária dos planos odontológicos
esteja protegida, com seus tratamentos viáveis em custo para o cirurgião dentista, que seja alterada a Lei no
9656, de 03 de junho de 1998 e que os valores mínimos apurados no estudo chancelado pela Fipe em 2009 , a
ela encomendado pelas entidades odontológicas supra citas, com as devidas correções inflacionárias anuais até
março de 2009, sejam implantados como base mínima de valores, até a elaboração e entrada em vigor das
normas de contabilidade estatísticas e Nota Técnica Atuarial para a área Odontológica na Agencia Nacional de
Saúde, seja uma realidade na Saúde Odontológica Suplementar.
Considerando a importância da matéria, solicitamos o apoio de nossos Nobres Pares para o
aprimoramento e aprovação desta relevante proposição.

Sala das Sessões, em 20 de abril de 2020.

Deputado JULIO CESAR RIBEIRO
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PROJETO DE LEI N.º 2.042, DE 2020
(Do Sr. Dr. Leonardo)
Cria o Fundo Nacional de Combate a Epidemias e Pandemias.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1022/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Fundo Nacional de Combate a Epidemias e Pandemias, com o objetivo de
desenvolver projetos e financiar as ações e serviços públicos de combate a epidemias e pandemias.
Art. 2º Constituirão recursos Fundo Nacional de Combate a Epidemias e Pandemias de que trata
o art. 1º desta Lei:
I - dotações orçamentárias da União;
II - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis,
que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas;
III – recursos oriundos de outros fundos;
IV - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração decorrente de
aplicações do seu patrimônio;
V - contribuição mensal das instituições financeiras, de pelo menos 2% (dois por cento) do lucro
anual;
VI – valores resultantes da aplicação de multas em hospitais e demais estabelecimentos, público
ou privado, quando descumprirem regras de segurança no fornecimento de materiais de segurança para seus
médicos, enfermeiros e demais funcionários;
VII - outros, destinados por lei.
Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Combate a Epidemias e Pandemias deverão ser
aplicados através de órgãos públicos dos níveis federal, estadual, distrital e municipal.
Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput serão transferidos do Fundo Nacional de
Combate a Epidemias e Pandemias para os fundos criados para a mesma finalidade nos Estados, no Distrito
Federal e nos Municípios, por meio da celebração de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento
congênere, observadas as diretrizes previstas em regulamento do Poder Executivo.
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Art. 4º O Fundo Nacional de Combate a Epidemias e Pandemias será administrado pelo Ministério
da Saúde, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Governo Federal.
Art. 5º O Fundo Nacional de Combate a Epidemias e Pandemias apoiará projetos na área de saúde
pública, dentre outros, a:
I - reequipamento, treinamento e qualificação das equipes de saúde pública dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios;
II - sistemas de informações, de inteligência e prevenção em saúde pública;
III - estruturação e modernização da atenção básica de saúde;
IV - programas de prevenção a epidemias e pandemias;
V - serviços de inteligência para respostas imediatas nos casos de epidemias e pandemias.
Art. 6º O Poder Executivo editará regulamento em até 180 dias da publicação desta lei.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O avanço da pandemia do coronavirus é problema grave e atual que tem amedrontado a
população mundial com seus crescentes números de infectados e aumento na taxa de óbitos.
Nunca o Brasil passou por tamanha situação de emergência em saúde pública como no ano de
2020, o que torna os gastos por demais dispendiosos para combater esta crise.
A proposta que submeto à aprovação dos nobres pares, tem como objetivo criar um fundo
especial que tem por fim sustentar financeiramente o sistema público de saúde nos âmbitos federal, estadual,
distrital e municipal.
Tal medida se faz necessária para dissolver parte dos gastos públicos que serão depositados
mensalmente na conta única desse fundo gerido pelo Ministério da Saúde.
Com efeito, essa não é a primeira crise epidemiológica que passamos e de certo também não
será a última. Assim, essa medida poderá mitigar parte dos problemas. É sabido que não se trata da solução
para os problemas enfrentados no país, mas sim uma solução para minimizar potenciais danos financeiros
futuros caso haja de fato outra crise de saúde pública.
Nesse contexto, submeto à aprovação dos nobres pares esta proposta, que visa criar o Fundo
Nacional de Combate a Epidemias e Pandemias.
Sala das Sessões, em 20 de abril de 2020.
Dep. Dr. Leonardo
Solidariedade/MT
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PROJETO DE LEI N.º 2.046, DE 2020
(Do Sr. Zé Vitor)
Concede remissão de débitos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e débitos para
com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vencidos até 31 de março de 2020, parcelados ou não, devidos
pelas santas casas de misericórdia e hospitais filantrópicos que participem de forma complementar do Sistema
Único de Saúde (SUS), em montante equivalente ao despendido em obras, materiais e equipamentos, entre
outros, destinados ao combate do coronavírus (COVID-19).
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-765/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam remitidos os débitos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil e débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vencidos até 31 de março de 2020,
parcelados ou não, devidos pelas santas casas de misericórdia e hospitais filantrópicos que participem de forma
complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), em montante equivalente ao despendido em obras, materiais
e equipamentos, entre outros, destinados ao combate do coronavírus (COVID-19).
§ 1º A remissão será feita na seguinte ordem:
I - débitos inscritos em Dívida Ativa da União; e
II - débitos no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
§ 2º No âmbito de cada órgão, serão remitidos, primeiramente, os débitos mais antigos.
§ 3º O disposto neste artigo não implica restituição de quantias pagas.
Art. 2º Para os fins do disposto no art. 1º, poderão ser remitidas as dívidas vencidas, com
exigibilidade suspensa ou não, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de
parcelamento não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, assim considerados:
I – os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional; e
II – os demais débitos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
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Art. 3º O Secretário Especial da Receita Federal do Brasil e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, no âmbito das respectivas competências, editarão as normas necessárias à execução do disposto
nesta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Câmara dos Deputados aprovou, recentemente, o Projeto de Lei nº 1.006, de 2020, oriundo
do Senado Federal, que “Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais
sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de
2020, com o objetivo de permitir-lhes atuarem de forma coordenada no combate à pandemia do Coronavı ́rus”.
Na mesma linha de atuação, o presente projeto de lei tem por objetivo conceder remissão dos
débitos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e dos débitos para com a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vencidos até 31 de março de 2020, parcelados ou não, devidos pelas
santas casas de misericórdia e hospitais filantrópicos que participem de forma complementar do SUS, em
montante equivalente ao despendido em obras, materiais e equipamentos, entre outros, destinados ao
combate do coronavírus (COVID-19).
Acreditamos que a proposição vai ao encontro do que já foi aprovado pelo Congresso Nacional
e é muito importante para garantir a prestação de auxílio financeiro apropriado para que essas instituições
possam manter o perfeito funcionamento durante a pandemia.
Esperamos, pois, contar com o apoio de nossos dignos pares para a aprovação da proposta.

Sala das Sessões, em 20 de abril de 2020.

Deputado ZÉ VITOR
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PROJETO DE LEI N.º 2.053, DE 2020
(Do Sr. André Figueiredo)
Prevê que os cartões de recebimento de benefícios relativos aos diversos Auxílios Emergenciais e Assistenciais
criados por Programas Federais, possam ser utilizados para a aquisição de produtos e serviços por meio da
função débito no saldo do cartão.
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 Os cartões de recebimento de benefícios relativos aos diversos Auxílios Emergenciais e
Assistenciais criados por Programas Federais, inclusive após esta lei, poderão ser utilizados, sem ônus para o
beneficiário, na aquisição de produtos e serviços por meio da função débito no saldo do cartão, sendo
dispensada a abertura de conta corrente ou poupança em instituição financeira.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará e operacionalizará o disposto nesta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O Brasil vive atualmente uma crise sem precedentes. Tal como acontece em outros diversos países do
mundo, uma doença que ameaça a todos, a Covid–19, desestabilizou o Estado brasileiro e exigiu diversas
medidas emergenciais para evitar o caos.
Como consequência do confinamento social, tão importante para o controle da doença, foram
fechados estabelecimentos comerciais e houve uma consequente queda na atividade econômica.
Um desafio que ficou para o Estado foi em como prover um mínimo de renda para atender
principalmente os trabalhadores mais pobres - a maioria deles autônomo e informais - e garantir um valor
mínimo para sua subsistência durante a crise.
Com uma atuação bem sucedida do Congresso Nacional, foi estabelecido o auxílio emergencial no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, que já começou a ser pago pelo governo federal. O benefício
está sendo operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, porém, devido à alta demanda, estão sendo
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geradas aglomerações indevidas em longas filas de espera, principalmente em estabelecimentos bancários, o
o que oportuniza a rápida propagação do vírus.
Assim, para facilitar a vida da população e ajudar no combate à pandemia, propomos que os cartões
de recebimento de benefícios relativos aos diversos Auxílios Emergenciais e Assistenciais criados por
Programas Federais, inclusive após esta lei, possam ser utilizados para a aquisição de produtos e serviços por
meio da função débito no saldo do cartão, sem a necessidade de abertura de conta corrente ou poupança em
instituição financeira e sem ônus para o beneficiário.
Se aprovado o projeto ora apresentado, os beneficiários não precisarão se deslocar de seus
municípios, como normalmente acontece, para outros locais, somente com o objetivo de saque. Muitas vezes
em idade avançada e ou portadores de doenças crônicas, a presente proposição trará mais comodidade para
as pessoas menos favorecidas, evitando inclusive, o ônus do deslocamento.
Um avanço adicional trazido pelo projeto é que ele, ao evitar os deslocamentos, incentiva a aquisição
de produtos e serviços nos municípios de residência dos beneficiários, e não no município do saque, trazendo
crescimento local de consumo e, consequentemente, incremento econômico aos municípios de pequeno
porte.
Diante do contexto apresentado, solicito o apoio dos nobres pares para a rápida aprovação do
presente projeto.
Sala das Sessões, em 20 de abril de 2020.
André Figueiredo
Deputado Federal (PDT/CE)
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PROJETO DE LEI N.º 2.060, DE 2020
(Da Sra. Joice Hasselmann)
Cria pacote de benefícios para os profissionais de serviços hospitalares que
comprovadamente permanecerem em atividade durante o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, decorrente
do coronavírus (COVID-19).
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 implementa pacote de benefícios para os profissionais de
serviços hospitalares que comprovadamente, na forma do regulamento,
permanecerem em atividade durante o período de vigência do estado de calamidade
pública fixado pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, em razão da pandemia do
Coronavírus (COVID-19).
Art. 2º. O pacote de benefícios inclui:
I - juros subsidiados no Sistema Financeiro de Habitação;
II - abatimento do saldo devedor do Financiamento Estudantil (FIES);
III - período extra de férias;
IV - prêmio pela dedicação à comunidade.
Art. 3º. Poderão ser destinatários dos benefícios, desde que mediante
comprovação de vínculo com instituição hospitalar, estatutário ou contratual, e
comprovação de atividade não-eventual durante o período de calamidade previsto no
Decreto Legislativo nº 6, de 2020:
I - profissionais da área de saúde, de nível técnico ou superior, nas
especialidades:
a) medicina;
b) enfermagem;
c) radiologia;
d) fisioterapia;
e) nutrição;
f) farmácia.
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II – profissionais das áreas de gestão hospitalar, manutenção, compras,
lavanderia, limpeza, segurança, padioleiros e demais serviços administrativos.
§ 1º Outros profissionais, ainda que terceirizados, que comprovarem os
requisitos do caput, poderão, por decreto do Poder Executivo, ser incluídos como
beneficiários.
§ 2º Para os fins desta lei, consideram-se instituições hospitalares:
I- hospitais públicos e privados;
II - postos de saúde;
III - Unidades de Pronto Atendimento (UPA);
IV - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
§3º Os benefícios serão concedidos a partir de cadastro geral de profissionais,
criado e mantido pelo Poder Executivo, nos termos do regulamento, obedecidos os
requisitos desta Lei.
Art. 4º. Os profissionais do art. 3º terão direito à contratação de financiamento
imobiliário pelo Sistema Financeiro de Habitação, na forma de juros subsidiados pelo
Governo Federal a, no máximo, 75 (setenta e cinco) por cento dos juros oficiais
vigentes do crédito imobiliário.
Art. 5º. Os profissionais do art. 3º terão abatimento de até 20 (vinte) por cento
do saldo devedor consolidado do Financiamento Estudantil (FIES).
Parágrafo único. O saldo devedor para fins de abatimento é aquele consolidado
na data de publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 2020.
Art. 6º. Os profissionais do art. 3º terão um período extra de férias,
independentemente do período de férias já adquirido.
§ 1º O período extra de férias será proporcional ao tempo em atividade
durante a vigência do estado de calamidade pública, calculado na proporção de 3 dias
de férias para cada mês de serviço comprovado, limitado a 30 dias.
§ 2º O período extra de férias deverá ser gozado após o período de calamidade.
Art. 7º. Os profissionais do art. 3º terão direito a um prêmio em
reconhecimento a sua bravura e dedicação à vida comunitária durante a pandemia do
Coronavírus (COVID-19).
§ 1º O prêmio será pago em parcela única, no valor de até 20 (vinte) por cento
da remuneração final, excetuadas as vantagens de natureza pessoal.
§ 2º O prêmio não será incorporado ao vencimento ou salário do beneficiário,
nem poderá integrar a base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para
fins de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensões.
§ 3º Para a quantificação dos beneficiários e a distribuição dos recursos
implicados no caput serão formados convênios com Estados e Municípios.
Art. 8º. As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das
dotações consignadas no Orçamento da União.
Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
A pandemia do COVID-19 - Coronavírus tem assolado a saúde e a economia
mundial de forma sem precedentes neste século. Nesse desafio para evitar a
propagação do vírus e tratar os milhares de doentes que não param surgir nas
unidades hospitalares, os profissionais de saúde são os mais demandados no fronte de
batalha. Médicos, enfermeiros e demais profissionais envolvidos nas atividades
hospitalares expõem-se a altos riscos de contaminação, muitas vezes sem uma
contrapartida em relação ao seu esforço heróico.
Muitas medidas de incentivo foram oferecidas especialmente aos médicos,
como gratificações, salários mais altos e novas contratações em diversos hospitais,
inclusive pelo próprio governo federal, que anunciou gratificações para os profissionais
de saúde do SUS durante o período de estado de calamidade pública causado pela
pandemia do COVID-19.
No entanto, os demais profissionais de serviços hospitalares, que fazem toda
cadeia de infraestrutura dos hospitais, postos de saúde, UPAs e SAMU funcionarem
ininterruptamente, não foram lembrados ainda. Esse fato, aliado à iminente recessão
econômica causada pela desaceleração da atividade econômica, traz à luz a
necessidade de incentivo a esses profissionais indispensáveis para que todo o sistema
de saúde não entre em colapso, seja ele público ou privado.
Com esse objetivo, este projeto de lei busca recompensar todos os profissionais
de serviços hospitalares que comprovadamente permanecerem em atividade
enquanto perdurar a situação de calamidade pública, nos termos do Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Além dos médicos, profissionais das áreas de
enfermagem, radiologia, fisioterapia, gestão hospitalar, nutrição, farmácia,
manutenção, lavanderia, limpeza, segurança, serviços administrativos, motoristas de
ambulância, compras e demais profissionais que comprovarem atividades no período
de calamidade e vínculo com instituição hospitalar.
As medidas econômicas, como juros mais baixos no financiamento imobiliário,
possibilidade de abatimento do saldo devedor do FIES (hoje exclusiva a médicos do
Programa de Saúde da Família) aos demais profissionais da área de saúde e
gratificação extraordinária durante o estado de calamidade pública visam a reforçar o
suporte financeiro de que esse profissionais carecem, visto que boa parte deles
precisarão manter não só a si, mas suas famílias financeiramente saudáveis para que
possam desempenhar suas atividades com excelência e dedicação necessárias durante
a pandemia. As medidas trabalhistas reforçam as econômicas, e visam recompensar o
esforço notável que será necessário durante tão delicado período. Uma vez que os
profissionais citados trabalharão praticamente de forma ininterrupta durante este
período, foi proposto um período de férias adicional, totalizando excepcionalmente
dois períodos por ano, visto que, passado o pico de demanda ocasionado pela
pandemia, esses profissionais precisarão de um merecido descanso extraordinário.
Neste mister, ressaltamos que, embora tais considerações valham indistintamente a
todos os profissionais listados, escapa-nos a competência para regular a matéria no
setor público, atribuída pela Constituição ao Poder Executivo do respectivo ente
federado.
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Por fim, é com orgulho que propomos o pagamento de um prêmio aos citados
profissionais, pela bravura ímpar e dedicação incansável à sua comunidade, mesmo
quando o desempenho de suas atividades coloca a si e suas famílias em risco. Não
cuida, portanto, de contraprestação por atividade que excedeu as expectativas: antes,
de reconhecimento do heroísmo e espírito cívico destes cidadãos em um momento tão
grave.
A avaliação de impacto orçamentário e financeiro está fixada no anexo,
reforçando o cuidado da subscritora com o tema dos gastos públicos e, no mesmo
passo, o quinhão dividido com setor privado.
Deste modo, conto com o apoio dos nobres pares, de forma a demonstrar que
o Congresso Nacional contribuirá com o enfrentamento desta crise pelos brasileiros,
atuando responsavelmente junto ao país.
Sala das Sessões, 22 de abril de 2020
DEPUTADA JOICE HASSELMANN
PSL/SP
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ANEXO

P
R
O
J
E
T
O

CUS
TO

Número de Beneficiários

D
E
L
E
I
1) Subsídio no Sistema Financeiro de Habitação com
1% a menos de juros.
2) Abatimento do saldo devedor do FIES aos
profissionais da área de saúde (20% do saldo
devedor)
3) Período adicional de férias (30 dias -> prazo
de 5 anos)
4) Prêmio pela dedicação à comunidade (20%).
Profissionais do setor
público e privado.

R$ 1,2
bilhão/ano
R$ 480
milhões
ZERO
R$ 1,1 bilhão

1 milhão
145 mil com desconto médio de
R$3,3 mil
5 milhões (público e privado)
5 milhões de beneficiários / Salário médio
R$ 2,1 mil do
setor público e privado.

ESTIMATIVAS PARA O PROJETO DE LEI - BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COVID – 19
TOTAL

R$ 2,8 bilhões
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PROJETO DE LEI N.º 2.061, DE 2020
(Do Sr. Nereu Crispim)
Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais em estabelecimentos prestadores
de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por
moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.
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 Fica reconhecida a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para população,
podendo ser realizados em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como
em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.
Parágrafo único. As restrições ao direito de praticar atividade física e exercício físico em estabelecimentos
prestadores de serviços destinados a essa finalidade determinada e em espaços públicos pelo Poder Público nas
situações excepcionais referidas no caput deste artigo deverão fundar-se nas normas sanitárias ou de segurança
pública aplicáveis e serão precedidas de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente, a
qual deverá expressamente indicar a extensão, os motivos e critérios científicos e técnicos embasadores da(s)
medida(s) imposta(s).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Foi aprovado no último dia 15 de abril, o Projeto de Lei 119.4/2020, de autoria do Deputado
Estadual Fernando Krelling (MDB), conselheiro do CREF3/SC. O projeto torna essencial a atividade física e os
locais para as suas práticas em Santa Catarina.
A prática periódica de atividades físicas e exercícios físicos ao ar livre, respeitadas as
recomendações sanitárias, de higiene e de convívio social estipuladas pelas autoridades, são estimuladas tanto
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como pelo Ministério da Saúde, pois proporcionam a melhoria da
aptidão cardiorrespiratória e muscular, saúde óssea e cardiometabólica e efeitos positivos no peso.
Conforme transcrito na justificativa do autor do projeto, no âmbito do universo de Santa Catarina,
“em face de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
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evitar a disseminação da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o governo tem estabelecido estratégias e
planos de ação para de forma gradativa flexibilizar o retorno das atividades econômicas”. Ressaltamos que o
governo federal tem proposto a mesma política de retorno gradativo da economia.
Desta forma, entendemos ser a proposta do Deputado Fernando Krelling oportuna e fundamental
à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de
saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Portanto, é necessária a ampliação do pleito em âmbito
federal.
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

Deputado NEREU CRISPIM
PSL/RS

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.085, DE 2020
(Do Sr. Eduardo Bismarck)
Institui o Programa de Defeso Verde e Amarelo.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 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 institui o Programa de Defeso Verde e Amarelo, destinado a proteger o mercado interno
e ativos nacionais enquanto perdurarem estados de calamidade decretados pelo Congresso Nacional.
Art. 2º Ficam proibidas as desestatizações de que tratam os incisos I e II do art. 2º da Lei nº 9.491, de 9
de setembro de 1997, em períodos de calamidade pública decretados pelo Congresso Nacional.
Parágrafo único. As desestatizações em andamento ficam suspensas, bem como serão considerados
nulos todos os atos de adjudicação e homologação do objeto da licitação realizados após a entrada em vigor do
Decreto Legislativo nº 6, de 2020.
Art. 3º Ficam proibidas, em períodos de calamidade pública decretados pelo Congresso Nacional,
quando uma das partes for composta, minoritária ou majoritariamente de capital estrangeiro, qualquer
tentativa de alienação de capital de empresas domiciliadas no território nacional que têm como atividade
empresarial a prestação de serviços ou produção de insumos essenciais.
§ 1º Para os fins desta Lei, entende como:
I - alienação de capital: fusão, incorporação, contrato associativo, consórcio ou joint venture, ou
aquisição direta ou indireta, por compra ou permuta de ações, cotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis
em ações, ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por qualquer meio ou forma, no todo ou em partes; e
II - serviços ou insumos essenciais: serviços previstos no art. 10 da Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989,
bem como os oriundos de regulamentação pelo Poder Público quando decretado o estado de calamidade
pública.
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§ 2º Não serão admitidos acordos, propostas, protocolos de intenções, manifestações de interesse e
correlatos, relacionados à venda de que trata o caput, realizados após a entrada em vigor do Decreto Legislativo
nº 6, de 2020, até o encerramento do estado de calamidade pública.
Art. 4º A Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, de passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36………………………………………………………………………….
IV ……………………………………………………………………………….
V - apropriar-se de oportunidade decorrente de desequilíbrio concorrencial ou econômico causado por
estado de calamidade pública decretado pelo Congresso Nacional, em especial quando se tratar de
setores provedores de serviços essenciais, nos termos da lei.” (NR)
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O grande objetivo da proposta legislativa que ora submeto a análise é propor medidas de proteção ao
mercado interno e ativos nacionais, enquanto perdurarem estados de calamidade decretados pelo Congresso
Nacional, a exemplo do que estamos vivendo atualmente.
Nesse sentido, proponho que, exclusivamente durante esses estados, sejam suspensos os processos de
privatizações de empresas estatais e, ainda, que seja proibida a venda para capital estrangeiro das empresas
domiciliadas no território nacional, inclusive concessionárias permissionárias e autorizatárias, que têm como
atividade empresarial serviços ou produtos essenciais.
Entendo que nesses períodos de calamidade, em que as companhias tendem a ficar fragilizadas e graves
crises econômicas costumam impactar nosso mercado, dispor de nosso patrimônio público nestes momentos é
uma péssima decisão, uma vez que devemos prezar pela proteção de nosso mercado e assegurar a segurança
e riqueza nacional.
Empresas estatais são de extrema importância para prover serviços essenciais à vida, investir em ciência,
tecnologia e inovação estratégica, assegurar o controle de bens escassos, atuar em nome do interesse e da
soberania nacional e, outrossim, tomar decisões empresariais orientadas pelo interesse coletivo.
Ou seja, têm como grande mérito viabilizar a intervenção do governo na economia para garantir o
interesse público e promover a igualdade, assim como prevê o art. 27 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016:
“Art. 27. A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização do
interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de
autorização legal para a sua criação.
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§ 1º A realização do interesse coletivo de que trata este artigo deverá ser orientada para o alcance do
bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública
e pela sociedade de economia mista [...].”
Tal interferência é ainda mais necessário em contextos de crise, em que o que deve prevalecer é o
interesse geral da sociedade. Especialmente nesses períodos, a intervenção estatal não somente se faz
necessária, mas, sim, essencial para a manutenção da ordem.
Logo, o estado de calamidade pública certamente se configura como uma das situações que requerem
maior atuação governamental na proteção da economia, sendo um equívoco permitir que empresas públicas
ou sociedades de economia mista sejam vendidas ao capital privado1.
Por outro lado, ao passo que empresas estatais são essenciais para a manutenção do interesse público
em momentos de crise, as empresas privadas são também fundamentais, principalmente no que se refere à
prestação de atividades indispensáveis ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, já passíveis
de fiscalização pelas agências reguladoras.
Serviços como assistência à saúde, assistência social, transporte, telecomunicações, energia elétrica,
serviços funerários, captação, tratamento e distribuição de água, e outros, são atividades demasiado essenciais
em momentos de crise humanitária, e que sem a devida fiscalização tem possibilidade de fragilizar a soberania
nacional.
A título de exemplo, um dos maiores problemas desencadeados pela atual pandemia é a iminente
escassez de materiais básicos no combate ao vírus, como máscaras, insumos e respiradores2.
Diversos são os relatos de unidades de saúde, hospitais e até mesmo cemitérios que sofrem com a falta
de fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para os profissionais atuarem no enfrentamento
do coronavírus. Até abril, a Associação Médica Brasileira (AMB) recebeu mais cerca de 3.000 denúncias sobre
falta de EPIs em estabelecimentos de saúde3.
O Ministério da Saúde relatou, no início de abril, que já está sem estoque de EPI para repassar a estados
e municípios. O governo brasileiro tem se esforçado para importar mais produtos, mas encontra dificuldades
principalmente porque parte do que estava firmado com a China - principal produtora desses insumos - caiu
após outros países enviarem aviões próprios para recolher os equipamentos chineses, clara demonstração de
uma problemática de comércio internacional, onde essa matéria pode ajudar atenuar estas fragilidades que
nosso país vem enfrentando4.

1

https://www.conjur.com.br/2020-abr-11/opiniao-necessidade-intervencao-economia-tempos-crise
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/03/18/medicos-denunciam-falta-de-materiais-de-protecao-para-profissionaisatuando-no-controle-de-coronavirus-no-ceara.ghtml;
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/23/funcionarios-de-unidades-de-saude-de-sp-denunciam-falta-de-material-deprotecao-para-atuarem-no-combate-ao-coronavirus.ghtml
3
https://amb.org.br/noticias/denuncie-a-falta-de-epis/
4
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/02/interna-brasil,841923/brasil-esgota-estoque-deequipamentos-de-protecao-individual.shtml
2
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Considerando o contexto expansão do vírus e consequente crescimento do número de infectados, é
preciso que a nossa produção nacional de insumos básicos, bem como a prestação de serviços essenciais, sejam
protegidas e voltadas ao combate ao Covid-19 no Brasil, de maneira que não nos tornemos expostos à indústria
externa e interesses não nacionais.
Isto posto, defendo que, para enfrentar esse e outros cenários críticos aos quais poderemos nos deparar,
precisamos urgentemente tomar medidas que promovam a segurança nacional e garantam um enfrentamento
da epidemia de forma estruturada.
Ademais, proponho também que o ato de apropriar-se de oportunidade decorrente de desequilíbrio
concorrencial ou econômico causado por estado de calamidade pública - em especial quando se tratar de
setores provedores de serviços essenciais - seja caracterizado como infração da ordem econômica, como mais
uma tentativa de protegermos o nosso mercado nesse período sensível
Não tenho como objetivo, na presente proposta, afrontar princípios basilares de nossa ordem
democrática, como a livre iniciativa e a excepcionalidade da exploração econômica pelo Estado, mas sim prezar
pelos fundamentos da República Federativa do Brasil que é a soberania (vide art. 1º, I, CF/88), interesse
nacional, e fomentar a geração de desenvolvimento e riquezas nacionais nesses momentos tão insólitos.
É imprescindível, portanto, que nesses contextos, sejam suspensos os processos de desestatização e de
venda de empresas nacionais de que prestam serviços essenciais ao enfrentamento da crise, para que possamos
resguardar o interesse nacional e proteger nossas riquezas.
Pelo exposto, solicito o apoio dos Nobre pares para a aprovação deste projeto essencial.
Sala das Sessões,

de

de 2020.
Deputado EDUARDO BISMARCK
PDT-CE
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PROJETO DE LEI N.º 2.087, DE 2020
(Do Sr. Ossesio Silva)
Modifica o inciso II do art. 1º da Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018, para que se estendam as medidas previstas
dos doadores de medula óssea aos candidatos a doador de medula óssea, devidamente cadastrados a mais de
1 (um) ano.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3290/2015.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do art. 1º da Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018, passa a vigorar
estendendo-se a isenção do pagamento de taxa de inscrição de concursos públicos para provimento de cargo
efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União:
Art. 1º (...);
I – (...);
II - os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo
Ministério da Saúde e inscritos no banco dos doadores de medula óssea a mais de 01 (um)
ano.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A lei que se pretende alterar trouxe relevante estímulo a uma condição altamente desejável
e muito raramente encontrada, a de doador de medula óssea. Pessoas que se candidatam a tal condição
merecem mesmo não apenas a garantia prevista no art. 1º do diploma, mas também o pleno reconhecimento
social, à vista do inegável altruísmo e da invejável capacidade de contribuir com o próximo revelados quando
adotam a aludida atitude.
Permitiu-se, contudo, e certamente não era esta a intenção do legislador, que indivíduos não
tão dotados de generosidade fossem beneficiados com a aprovação da lei. Ao não se fixar um prazo mínimo
para que a condição de doador de medula óssea resultasse na isenção da taxa de inscrição, foi admitida a
hipótese de que determinado candidato se apresentasse para doação de medula apenas com o intuito de obter
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a gratuidade e logo depois abandonasse a condição, resultado em nenhum aspecto desejado quando se
aprovou a lei aqui alcançada.
Propõe-se, em razão da circunstância, que se aperfeiçoe o instrumento, de modo a evitar que
a condição de doador de medula óssea seja fugaz e não beneficie quem quer que seja. O prazo estabelecido
nesta proposição parece razoável e suficiente para tal fim, razão de ser do presente instrumento.
Ante o exposto, pede-se o célere endosso dos nobres Pares na apreciação deste relevante
projeto de lei.

Sala das Sessões, em 20 de abril de 2020.

Deputado OSSESIO SILVA
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PROJETO DE LEI N.º 2.089, DE 2020
(Do Sr. Mário Negromonte Jr.)
Suspende, por um ano, as importações de produtos derivados de coco.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS;
AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam suspensas, por um ano, em todo o território nacional, as importações dos
seguintes produtos derivados do coco:
I -água de coco;
II - coco ralado;
III - leite de coco;
IV - óleo de coco; e
V - substrato de casca de coco.
Art. 2° Caberá aos órgãos competentes a fiscalização e a aplicação de penalidades aos
importadores que descumprirem o disposto no art. 1° desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A cocoicultura é de grande importância socioeconômica no Brasil. De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (dados de 2016), são 234 mil hectares cultivados, que empregam
diretamente 700 mil pessoas e indiretamente 2,8 milhões de pessoas. O valor da produção alcança 1,13 bilhão
de reais.
Mais recentemente, a importação de produtos derivados de coco, tais como água de coco,
coco ralado, leite de coco, óleo de coco e substrato de casca de coco, tem crescido sobremaneira, em função
do aumento da demanda. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-Mapa, essas
importações alcançaram 32 milhões de dólares, no ano de 2016, advindas, sobretudo, de países asiáticos.
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O Brasil é o quarto maior produtor de coco, perdendo para a Indonésia, Filipinas e Índia.
Importante salientar que os produtores asiáticos recebem subsídios à produção e não estão submetidos à
legislação trabalhista, fiscal e ambiental do Brasil. Os produtores brasileiros de coco e derivados têm, portanto,
custos maiores, o que dificulta a concorrência do nosso produto.
Vale destacar, que no litoral do Nordeste, a produção do coco é de grande importância
socioeconômica, vez que é explorada, em sua grande parte, por produtores com área menor que 10 hectares.
Portanto, nesse momento de crise gravíssima causada pela Covid-19, ações voltadas para a
garantia da sobrevivência dos produtores são necessárias e urgentes, face à redução da demanda de produtos
derivados do coco no mercado nacional. Dessa forma, há a necessidade de garantir o mercado interno com a
proibição das importações desses produtos, pelo prazo de um ano, como forma de preservar o emprego e a
renda no campo.
Considerando a grande importância socioeconômica da cocoicultura nacional e os prejuízos
causados ao setor pela importação dos produtos derivados do coco, sobretudo neste momento, esperamos
contar com a colaboração de nossos Pares no sentido do aperfeiçoamento e aprovação do presente Projeto de
Lei.
Sala das Sessões, em

de

de 2020

Deputado MÁRIO NEGROMONTE JR.

Outubro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 30 85

PROJETO DE LEI N.º 2.095, DE 2020
(Do Sr. Fausto Pinato)
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para estipular a suspensão e interrupção de prazos em
decorrência de caso fortuito ou força maior.
DESPACHO:
À COMISSÃO DE:
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro, para estipular a
suspensão e interrupção de prazos em decorrência de caso fortuito ou força maior.
Art. 2º O art. 202 do Código Civil Brasileiro passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos,
renumerando quando necessário:
“Art. 202.......................................................................................
....................................................................................................
VII – por caso fortuito ou força maior.
....................................................................................................
§2º A previsão do caput aplica-se às relações de direito privado.“ (NR)
Art. 3º Acresça-se o art. 179-A ao Código Civil Brasileiro:
“Art. 179-A Suspendem-se os prazos de decadência em decorrência de caso fortuito ou
força maior.“
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente proposição objetiva incluir como causa de interrupção do prazo de prescrição e suspensão
do prazo decadencial o motivo de caso fortuito ou força maior.
Entendemos oportuno e conveniente incluir no Código Civil tal previsão em casos como o que vivemos
atualmente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
A proposta se mostra adequada já que, em estado de calamidade pública, no período da crise, pode
haver impossibilidade do exercício de pretensões e direitos.
Há de se observar que a suspensão dos prazos que ora apresentamos se tratam das relações privadas,
não se aplicando aos prazos de direito administrativo, penal etc.
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O instituto do caso fortuito ou força maior previsto no art. 393 do Código Civil Brasileiro não alcança
os prazos prescricionais e decadenciais.
Desta maneira, se faz necessária a observância pelo Poder Legislativo para a relevância de suspensão
dos prazos, sendo conveniente a alteração legislativa que se pretende.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos ilustres pares para a aprovação do presente projeto de
lei.
Sala das Sessões, em

de

Deputado FAUSTO PINATO

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.096, DE 2020
(Do Sr. Fausto Pinato)
Tipifica a citação coercitiva.
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 Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para tipificar
a citação coercitiva.
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do
seguinte artigo:
“Citação coercitiva
Art. 184-A. Exigir, para a publicação de trabalho científico, que se inclua citação de artigo
específico, com a única finalidade de elevar o fator de impacto de determinado autor ou
periódico.
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.”.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei busca tipificar a denominada citação coercitiva. Por meio dessa conduta,
revisores ou editores de periódicos exigem que os autores de artigos submetidos à publicação incluam citações
de artigos específicos, sem qualquer justificativa científica, com a única finalidade de aumentar o fator de
impacto de determinado autor ou periódico.
Essa conduta, infelizmente, tem se tornado cada vez mais frequente, em razão de alguns fatores:
“Embora acredite-se que o problema não seja exatamente algo recente, dois fatores
podem indicar seu agravamento no contexto atual: índices de avaliação de periódicos
acadêmicos que usam o número de citações como principal parâmetro e a cultura do
‘publicar ou perecer’. O primeiro fator deixa os editores ‘desesperados’ em busca do
aumento do número de citações (o que não justifica a postura antiética, mas ajuda a
entendê-la), já o segundo fator fragiliza os pesquisadores, tornando-os mais afeitos a
cederem a este tipo de assédio.
Outro fator secundário para a disseminação desta prática é a dificuldade em caracterizála. Enquanto a autocitação pode ser facilmente identificada e coibida, a citação
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coercitiva é mais difícil de ser percebida porque envolve vários agentes, sendo fácil
subtrair a figura do editor antiético desta equação dada a sutiliza do processo.”1
Em artigo denominado “O cerco às citações manipuladas”, publicado na Revista Pesquisa FAPESP de
março do presente ano, os fatores que levam à citação coercitiva também foram bem delineados:
“Faz parte do trabalho dos revisores de artigos científicos sugerir aos autores a inclusão
de referências, mas se cria uma situação constrangedora – para não dizer um conflito
de interesses – quando essas citações remetem a trabalhos dos próprios revisores. Os
autores podem acatar ou não as recomendações, mas sabem que correm o risco de ter
o artigo rejeitado caso discordem delas”
Ademais, é preciso destacar que essa conduta possui um potencial lesivo muito grande para a produção
científica séria em nosso país, uma vez que condiciona a publicação de trabalhos a questões que não têm nada
que ver com a contribuição efetiva que esses artigos poderiam oferecer à comunidade científica. Além disso,
falseia o fator de impacto de determinados autores ou periódicos, conferindo-lhes maior relevância do que de
fato possuem.
Entendemos, por isso, que essa conduta deve ser inibida, razão pela qual contamos com o apoio dos
ilustres pares para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputado FAUSTO PINATO

1

Tudo o que você precisa saber sobre citação coercitiva em periódicos acadêmicos. Disponível em
https://www.enago.com.br/academy/citacao-coercitiva/
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PROJETO DE LEI N.º 2.097, DE 2020
(Do Sr. Hildo Rocha)
Altera a Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, para dispor sobre o
pagamento do beneficio financeiro relativo ao mês de dezembro como abono natalino.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2219/2015.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º-B A parcela de beneficio financeiro de que trata o art. 2º relativa ao mês de dezembro de 2019 será
paga em dobro.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Conhecido como décimo terceiro salário, a gratificação de Natal foi instituída pela Lei 4.090, de
13/07/1962, e garante que o trabalhador receba o correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração
pelo mês trabalhado.
Os benefícios assistenciais que são amparos sociais não geram direito ao decimo terceiro salário. O
objetivo dessa proposta é permitir que as famílias contempladas com o Bolsa Família tenham direito de
receber anualmente mais uma parcela do beneficio, o que será de grande valia, para as dificuldades que os
beneficiários dessa proposta emprestarão diante das consequências econômicas que a Pandemia do Covid -19
vai deixar em nosso país.
Texto com o mesmo teor foi editado pelo Poder Executivo através de Medida Provisória, que em razão
de não ter sido apreciada dentro do prazo perdeu a eficácia.
Solicito, portanto, o apoio dos nobres senhores para a aprovação dessa proposta.
Sala das Sessões, em 29 de abril de 2020.
Deputado Federal Hildo Rocha
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PROJETO DE LEI N.º 2.098, DE 2020
(Da Sra. Shéridan)
Autoriza o uso de recursos oriundos de multas de trânsito previstos na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
no enfrentamento de calamidade pública.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3920/2008.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Ficam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios autorizados a
utilizar os recursos oriundos de multas de trânsito previstos no Art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 no enfrentamento de calamidades públicas.
§1º Os recursos referidos no caput ficarão disponíveis após aprovação de decreto de
calamidade pública pelo Poder Legislativo.
§ 2º A autorização para o uso dos referidos recursos terá a duração do decreto de
calamidade pública.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A crise oriunda da pandemia internacional de coronavírus tem demonstrado que o
engessamento de recursos limita a capacidade de atuação dos gestores públicos no combate a uma calamidade
pública de tamanha magnitude. Prefeitos e governadores têm se desdobrado na busca de recursos que
permitam um melhor enfrentamento da crise e novas fontes têm sido buscadas para permitir o melhor
atendimento à população.
O presente Projeto de Lei vem no sentido de flexibilizar o uso das receitas oriundas de
multas de trânsito quando houver uma calamidade pública declarada. O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº
9.503 de 1997) determina que o dinheiro arrecadado com multas de trânsito deva ser aplicado exclusivamente
em “sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito”.
No entanto, é notório que em um cenário de calamidade pública, o gasto previsto no
CTB não é imperioso, podendo o recurso ser melhor aplicado na proteção da vida dos cidadãos. Tal
engessamento funciona apenas para limitar as fontes de recursos por parte dos gestores. É também importante
que não haja um desvirtuamento do gasto previsto na Lei. Nesse sentido, o projeto que apresento autoriza o
uso das receitas de multas apenas enquanto perdurar o decreto de calamidade pública.
Optei também por inserir no ordenamento jurídico uma autorização permanente, e não
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apenas para a atual crise do coronavírus. Assim, o país estará mais preparado em outras calamidades públicas
que possam vir a se apresentar no futuro, dispensando a necessidade de uma tramitação legislativa para dar
respostas à crise.
Certa do mérito desta matéria, peço o apoio dos nobres pares para aprovação deste
Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 22 de abril de 2020
SHÉRIDAN
Deputada Federal
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PROJETO DE LEI N.º 2.099, DE 2020
(Do Sr. Assis Carvalho)
Institui o auxílio permanente à mulher provedora de família monoparental, no valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) mensais, e dá outras providências.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER;
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 instituído o auxílio permanente à mulher provedora de família monoparental, no
valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais.
§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se
I - família monoparental com mulher provedora: o grupo familiar chefiado por mulher sem
cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa menor de dezoito anos de idade;
II - trabalhadora formal ativa: a empregada com contrato de trabalho formalizado nos termos
do disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
e a agente pública, independentemente da relação jurídica, inclusive a ocupante de cargo temporário ou função
temporária ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e a titular de mandato eletivo;
III - renda familiar: a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da
unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que
contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos
moradores em um mesmo domicílio, não sendo computados os rendimentos percebidos de programas de
transferência de renda federal previstos na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e em seu regulamento.
IV - renda familiar mensal per capita: é a razão entre a renda familiar mensal e o total de
indivíduos na família.
§ 2º O auxílio de que trata o caput será pago para a trabalhadora que cumpra
cumulativamente os seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade;
II - não tenha emprego formal ativo;
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III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do segurodesemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa
Família;
IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a renda
familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos;
V – esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, de que trata
o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e
VI - que seja:
a) microempreendedora individual (MEI);
b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma do
caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou
c) trabalhadora informal, seja empregada, autônoma ou desempregada, de qualquer
natureza, inclusive a intermitente inativa.
§ 3º Nos casos em que o recebimento do auxílio de que trata o caput for mais vantajoso do
que o recebimento do benefício financeiro do Programa Bolsa Família, de que trata da Lei nº 10.836, de 9 de
janeiro de 2004, este será suspenso pelo período de recebimento daquele.
§ 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata o inciso IV do § 2º
serão verificadas por meio do Cadastro Único.
§ 5º O auxílio de que trata o caput será operacionalizado e pago por instituições financeiras
públicas federais, que ficam autorizadas a realizar o seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social
digital, de abertura automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as seguintes características:
I - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a regulamentação específica
estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional;
II - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem custos, para conta
bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar pelo Banco Central do Brasil.
§ 6º Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à verificação dos
requisitos para concessão do auxílio de que trata o caput, constantes das bases de dados de que sejam
detentores.
§ 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até três meses contadas da sua publicação.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
No dia 2 de abril de 2020, foi promulgada a Lei Federal nº 13.982 que, entre outras
providências, instituiu o auxílio emergencial, pago em 3 parcelas no valor cada de R$ 600,00 (seiscentos reais),
que vem sedo recebido por milhões de trabalhadores brasileiros afetados pela crise econômica e sanitária
decorrente do combate à propagação da SARS-CoV-2, doença respiratória grave causada pelo novo corona
vírus.
A medida é acertada, não só pelo fato de proteger as famílias mais pobres da severa e
repentina queda nos seus rendimentos, mas também por ajudar a atenuar os efeitos recessivos na economia
do país, mantendo um mínimo de poder de compra na sociedade.
O referido benefício é pago para trabalhadores não assalariados, isto é, para aqueles que não
contam com um emprego formal com carteira assinada. Além disso, a renda familiar mensal do trabalhador não
pode ultrapassar 1/2 (meio) salário-mínimo per capita ou 3 (três) salários mínimos de renda total mensal.
Para a mulher provedora de família monoparental, são asseguradas 2 (duas) cotas do auxílio,
o que corresponde a um benefício de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pagos em três parcelas mensais.
Preocupados com os efeitos mais duradouros dessa crise e no intuito de proteger esses lares
chefiados por batalhadoras mulheres brasileiras, que são arrimo de famílias por vezes numerosas,
apresentamos o presente projeto de lei para tornar permanente esse auxílio.
Assim, procuramos instituir o auxílio permanente à mulher provedora de família
monoparental, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais.
Para os fins do referido benefício prevemos que se considera família monoparental com
mulher provedora o grupo familiar chefiado por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma
pessoa menor de dezoito anos de idade.
Convictos do acerto da medida propostas, solicitamos o apoio dos nobres e de toda a
sociedade brasileira para que possamos aprovar esta importante iniciativa.
Sala das Sessões, em

de

Deputado ASSIS CARVALHO

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.107, DE 2020
(Da Sra. Maria do Rosário)
Acrescenta parágrafo único ao Art. 2º da Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, para garantir a concessão de
crédito pessoal sem juros em caso de calamidade pública nacional ou estado de emergência decorrente de
pandemia internacional e dá outras providências.
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 A presente Lei determina que o Poder Público disponibilize crédito aos artesãos sem juros,
preferencialmente em Bancos Públicos, na iminência ou em caso de calamidade pública nacional decorrente de
pandemia internacional;
Art. 2º Acrescente-se o parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, com a seguinte
redação:
Art. 2 º .................................................................................................
..............................................................................................................
Parágrafo único. Na iminência ou em caso de calamidade pública nacional ou estado de
emergência decorrente de pandemia internacional, o Poder Público disponibilizará créditos
aos artesãos, com a seguintes condições:
I – sem juros;
II – previsão de pagamento para depois do fim do estado de emergência ou calamidade
pública;
III – previsão mínima de parcelamento da obrigação em 12 vezes mensais; e
IV – correção monetária pelo índice mais favorável ao beneficiado;
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A profissão do artesão e da artesã foi reconhecida por meio da Lei 13.180, de 22 de outubro de 2015,
sendo esta importante conquista dos artesãos e artesãs brasileiras. Por artesão ou artesão, entende-se que
estes desempenham suas atividades de forma predominantemente manual, com ferramentas e outros
equipamentos, e os fazem de forma individual, associada ou cooperada, como apregoa o Art. 1º da Lei
13.180/2015.
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No atual momento, de pandemia mundial por ocasião do agravamento da crise provocada pelo novo
coronavírus (COVID-19), a população do Brasil e de outros países vivem período de quarentena ou isolamento,
inclusive com o fechamento de feiras de artesanato e eventos de rua onde artesãos e artesãs comercializam
seus trabalhos. Este momento exige dos Estados que estes assumam o papel de garantir renda, bem estar,
saúde e segurança às suas populações, incluídos aí os trabalhadores e trabalhadoras do artesanato que estão
impedidos de exporem e venderem seus trabalhos.
Em carta recente, a CONART Brasil expôs dados que justificam um olhar especial, em forma de crédito
com juros zeros, para estes trabalhadores e trabalhadoras. De acordo com carta da Confederação Brasileira dos
Artesãos (CONART-Brasil):
Ressaltamos que hoje somos 8,5 milhões de trabalhadores artesãos no país, cuja
categoria teve sua profissão reconhecida em 2015, por meio da Lei 13.180/2015. O
artesanato atualmente, tem adquirido uma importância crescente na recuperação e
preservação da cultura popular e, também, no incentivo ao desenvolvimento econômico
constituindo uma saída para pobreza em todas as regiões do nosso País. Representamos
3% do PIB Nacional, com faturamento anual em torno de 100 bilhões, com aquisição de
insumo da indústria na ordem de 50 bilhões segundo pesquisas realizadas pelo setor.
Em todo o país as lojas de artesanato, feiras de artesanato das cidades, as grandes feiras
de abrangência nacional e todos modos de comercialização do artesanato foram
suspensos ou cancelados.
Desta forma, este Projeto de Lei visa garantir crédito aos profissionais do artesanato, para que estes
continuem com possibilidade de trabalho e financiamento durante a pandemia. O objetivo do PL é a
possibilidade de que estes arquem com materiais de trabalho e despesas correntes, com possibilidade de
pagamento apenas após o término da pandemia. Desta forma, garante-se a continuidade dos trabalhos desta
importante profissão, baluarte da cultura e da identidade brasileira.
Sala das sessões,

de abril de 2020.
Maria do Rosário
Deputada Federal (PT/RS)
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PROJETO DE LEI N.º 2.109, DE 2020
(Do Sr. Bira do Pindaré)
Acrescenta-se parágrafo único no art. 11º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para assegurar
bonificação, em concurso público, aos profissionais essenciais que trabalharam no enfrentamento ao COVID19.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2060/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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PROJETO DE LEI N.º 2.124, DE 2020
(Do Sr. Alexandre Frota)
Acrescenta o item XLI no artigo 3° do decreto 10.282 de 20 de março de 2020, para incluir as academias nas
atividades essencias a saúde.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2061/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Insere o Item XLI no parágrafo 1° do artigo 3° do Decreto 10.282 de 20 de março de 2020,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em
perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:”
XLI – as unidades de academia de ginástica e de atividades físicas, públicas ou particulares.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
As academias de ginastica tem o condão de manter fisicamente saudáveis a população que escolhe esta
forma de se manter.
Os efeitos do distanciamento social e da quarentena recomendados pelos governos federal, estadual e
municipal, tem gerado uma inatividade física na população em geral, cabe a nós, ao menos, permitir esta prática
no âmbito de estimulo das academias.
Como sabemos a atividade física tem como objetivo a prevenção de doenças cardiorrespiratórias em
pessoas que são indicadas por seus médicos em práticas regulares destas atividades.
Apesar da possibilidade de estarem no mesmo espaço um número elevado de pessoas, há uma cartilha
que regulamentará o uso destes espaços, durante a pandemia que será divulgada pela associação das
academias e deverá ser cumprida.
Estamos propondo a alteração legislativa no sentido de prevenir o aumento dos casos de doenças
respiratórias nos hospitais e demais serviços de saúde.
A necessidade de adequação e aperfeiçoamento das normas legislativas devem acompanhas as
necessidade vividas neste momento de exceção social que vivemos
Contando como o apoio dos colegas parlamentares, por medida de justiça, a aprovação do presente
projeto de lei.
Sala das Sessões em,

de abril de 2020
Alexandre Frota
Deputado Federal
PSDB/SP
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PROJETO DE LEI N.º 2.143, DE 2020
(Do Sr. Paulo Teixeira)
Altera a Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006, de forma a prever, em caso de calamidades reconhecidas
por norma legal, a concessão de apoio financeiro e bolsas de trabalho para artistas e técnicos do setor
audiovisual, a título de preservação de sua renda em qualquer caso e, quando não autônomos, de seus
empregos.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CULTURA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São acrescidos os §§ 1º e 2º ao art. 3º da Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006,
com a seguinte redação:
Art. 3º ........................................................................................
...................................................................................................
§ 1º Entre os recursos referidos no inciso III deste artigo figuram os relacionados a apoio
financeiro e bolsas de estudo, pesquisa e trabalho concedidos a artistas e técnicos do setor audiovisual.
§ 2º Em caso de calamidade reconhecida por norma legal, serão concedidos aos artistas e
técnicos do setor audiovisual, na forma de regulamento, apoio financeiro e bolsas de trabalho, a título de
preservação de sua renda, em qualquer caso, e, quando não autônomos, de seus empregos.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O setor cultural foi gravemente atingido, assim como outros estratégicos, pelas consequências
das necessárias ações de combate à pandemia causada pelo coronavírus.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o conjunto dos ocupados na
atividade cultural soma cerca de 5,2 milhões de pessoas, cuja renda e consequentemente saúde e segurança
alimentar passam a estar sob grave ameaça.
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Destaque-se que, em situação de isolamento social, a sociedade recorre, para manter seu
equilíbrio e saúde emocional e bem-estar, exatamente aos artistas e às atividades e conteúdos culturais
disponibilizados pelos meios de comunicação, redes sociais e plataformas com conteúdos digitais. Daí serem
necessárias medidas de proteção à renda daqueles que se dedicam ao fazer cultural.
Entre essas medidas, propomos, em relação ao setor do audiovisual, sejam concedidas bolsas
de trabalho para os artistas e técnicos, a título de preservação de sua renda, em qualquer caso, e, quando não
autônomos, de seus empregos.
Estes investimentos devem ser considerados entre as aplicações de valores não
reembolsáveis, referidas no art. 3º, III do Decreto nº 6.299/2007, norma do Poder Executivo que regulamenta
a Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006.
Sala das Sessões, em

de

Deputado PAULO TEIXEIRA

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.153, DE 2020
(Da Sra. Dulce Miranda)
Dispõe sobre a criação do Selo Cidade Cidadã, a ser conferido, anualmente e por meio de concurso público, a
Municípios e Estados que se destacarem na implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano,
conforme preconiza a Lei nº 10.257, de 10 de junho de 2001.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DESENVOLVIMENTO URBANO;
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 cria o prêmio Selo Cidade Cidadã, a ser conferido, anualmente e por meio de
concurso público, a Municípios e Estados brasileiros que se destacarem na implementação de políticas públicas
de desenvolvimento urbano, conforme preconiza a Lei nº 10.257, de 10 de junho de 2001.
Art. 2º O Selo Cidade Cidadã objetiva estimular e reconhecer o desenvolvimento de políticas
públicas urbanas que aprimorem o desenvolvimento das funções sociais da cidade, o equilíbrio ambiental e o
bem-estar de seus cidadãos.
Art. 3º Órgãos e entidades da Administração Pública Federal responsáveis por políticas de
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, organizarão concurso
público, anualmente, para seleção de Município e Estado que se destaque na implementação de política pública
de desenvolvimento urbano.
§ 1º As políticas públicas deverão ser premiadas por categorias populacionais e grupos
temáticos, os quais deverão ser definidos pelo edital do concurso público.
§ 2º O Edital do concurso público deverá especificar, pelo menos, os requisitos de
participação, as etapas e prazos de seleção e os critérios de avaliação dos projetos.
§ 3º A avaliação das políticas públicas deverá contemplar, obrigatoriamente, a
compatibilidade das ações com a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
§ 4º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal responsáveis por políticas de
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, poderão realizar

104 Sexta-feira 30

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2020

acordos, convênios ou outros ajustes para delegar a realização do concurso público de que trata o caput deste
artigo para órgãos ou entidades públicas federais de qualquer Poder ou para associações sem fins lucrativos.
Art. 4º Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Entre 2 e 4 de dezembro de 2003 realizava-se no Auditório Nereu Ramos da Câmara dos
Deputados (CD) a V Conferência das Cidades. O evento foi organizado pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano da CD, naquela época denominada Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior (CDUI). A
conferência objetivou reunir gestores públicos e especialistas para discutir um tema até hoje extremamente
atual e desafiador: a inclusão social nas cidades. Além desse importante debate, a conferência contou com o
lançamento, pela CDUI, do selo Cidade-Cidadã, que seria concedido, a partir de 2004, ao Município e ao Estado
que desenvolvessem as melhores práticas de administração com inclusão social.
A criação do Selo representou uma iniciativa de grande valor para o incentivo e o
reconhecimento da implementação de políticas públicas urbanas eficientes no Brasil. Há que se lembrar que o
Brasil já é um país predominantemente urbano, haja vista que, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) 2015, 84,72% da população brasileira vive áreas urbanas. Essas áreas, no
entanto, abrigam os mais diversos problemas econômicos, sociais e ambientais, como consequência de um
processo de urbanização acelerado e carente de adequado planejamento por que passou o Brasil. A adoção de
políticas públicas urbanas capazes de trazer soluções a esses problemas e promover o desenvolvimento urbano
sustentável e justo é uma das agendas mais urgentes e importantes dos Poderes Públicos de todas as esferas
da federação. Todas as inciativas que contribuam para o enfrentamento desse desafio são, portanto,
importantes e devem ser fortalecidas.
Consoante o site oficial da Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) da Câmara dos
Deputados1, apenas até 2012 foram realizados concursos públicos para premiação de Municípios e Estados com
o Selo Cidade Cidadã. Ao que parece, a CDU, por motivos que se desconhece, deixou de realizar essa premiação.
Com vistas a trazer de volta e fortalecer o prêmio Selo Cidade Cidadã, retomando o
reconhecimento e o estímulo ao desenvolvimento urbano econômico, ambiental e socialmente justo e
sustentável, apresento este Projeto que positiva em Lei o Selo e o concurso público anual, a ser organizado por
órgãos e entidades da Administração Pública Federal responsáveis por políticas de desenvolvimento urbano,

1

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdu/seminarios-e-outros-eventos/concursoselo-cidade-cidada Acesso em Dez/2019
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inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Haja vista que a Câmara dos Deputados já possui
expertise na realização do concurso e na seleção de Estados e Municípios, o projeto prevê a possibilidade de
delegação do concurso a órgãos e entidades públicas federais de quaisquer poderes ou a associações sem fins
lucrativos. Assim, conforme o ajuste a ser celebrado, a CD poderá voltar e realizar a premiação.
Certa de que este Projeto contribuirá na construção de cidades adequadas ao bem-estar dos
cidadãos brasileiros, conclamo os nobres Pares a sua aprovação.
Sala das Sessões, em

de

Deputada DULCE MIRANDA

de 2019.
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PROJETO DE LEI N.º 2.155, DE 2020
(Da Sra. Flávia Morais)
Altera a Lei n.º 9.870, de 23 de novembro de 1999, para dispor sobre a redução no valor das mensalidades
escolares em caso de suspensão de aulas em virtude de declaração de estado de calamidade pública.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1663/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:

seguinte art. 1º-A:

Art. 1º A Lei n.º 9.870, de 23 de novembro de 1999, passa a vigorar acrescida do

“Art. 1º-A Em caso de suspensão de aulas por mais de trinta dias
consecutivos em virtude da decretação de estado de calamidade pública, ficam as instituições
de ensino, tanto as vinculadas à educação básica quanto à educação superior, obrigadas a
reduzir suas mensalidades em trinta por cento (30%) enquanto perdurar a suspensão.
§ 1º As instituições de ensino que anteciparem recesso e/ou férias
escolares poderão adotar a redução dos valores das mensalidades a partir do dia que deveria
ser de retorno às aulas presenciais, desde que devidamente informado aos alunos e seus
responsáveis, bem como à autoridade local responsável pelo registro e acompanhamento do
calendário escolar;
§ 2º Mesmo que haja redução no número de dias letivos, as
instituições de ensino ficam obrigadas a cumprir a carga horária legal mínima, mesmo que
seja necessário ultrapassar o ano ou o semestre contratado, sendo vedada a cobrança de
valores adicionais em virtude da prorrogação da vigência do contrato;
§ 3º Fica autorizada, excepcionalmente, enquanto perdurar a
suspensão referida no caput, a utilização de instrumentos de Educação a Distância para
manter a regularidade das aulas;
§ 4º A utilização de instrumentos de Educação a Distância, conforme
previsto no § 4º, poderá ser utilizada para cômputo da carga horária legal mínima, conforme
regulamento.
§ 5º Ficam excluídas da obrigação de reduzir suas mensalidades as
instituições de ensino que atuem exclusivamente na modalidade de Educação a Distância
(EaD);
§ 6º O não cumprimento da determinação do caput implica em
multa no valor da mensalidade integral, por cada aluno regularmente matriculado na
instituição de ensino."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
As medidas de combate ao surto de covid-19 têm como principal elemento o
isolamento social. Em decorrência disso, diversos setores tiveram suas atividades suspensas.
No caso das instituições de ensino, temos um duplo aspecto a observar. O primeiro,
que atinge as instituições de ensino, é que essas instituições terão redução de alguns custos, como
manutenção, limpeza, consumo de água e energia elétrica, talvez até adotem a redução de salários e outras
formas de remuneração de pessoal. O segundo aspecto, que atinge os alunos e/ou seus responsáveis, é que
muitos terão de se haver com a redução de sua renda.
Nossa proposição tem por objetivo inscrever em nossa legislação uma solução mais
ampla, que possa se adequar a momentos semelhantes, em que seja necessário suspender aulas em virtude
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de alguma calamidade pública que, certamente, afetará igualmente diversos setores da economia e da
sociedade. Nessas ocasiões, será preciso garantir aos alunos e seus responsáveis um alívio financeiro e até
mesmo uma compensação, pois com as aulas suspensas, acabarão tendo de atuar como verdadeiros auxiliares
informais de ensino, ajudando seus filhos não apenas com os deveres escolares (o que já é rotina) mas
buscando compensar pedagogicamente a suspensão das aulas.
Tomemos exemplos que ocorrem neste momento, em que diversas escolas já
adotaram instrumentos de tele-aula e educação a distância para compensar a suspensão do calendário
escolar. Muitos pais têm de acompanhar as aulas de seus filhos, tendo muitas vezes de dividir o único
computador da casa entre as tarefas de seu próprio teletrabalho e as aulas on-line que suas crianças têm de
assistir para não perderem o ano.
A parceria família/escola é essencial para o sucesso pedagógico das crianças e dos
jovens, mas no presente momento, em que inúmeras casas se tornaram virtuais filiais das escolas, muitos
custos foram transferidos às famílias, que têm de dividir o computador, imprimir tarefas, dedicar um tempo
ainda maior ao apoio ao estudo e à realização das tarefas escolares. Nesse sentido, é necessário buscar uma
compensação por essa transferência para as famílias.
Acreditamos, ainda, que a redução no valor das mensalidades virá no interesse das
próprias instituições de ensino, que evitarão, ou pelo menos reduzirão, o cancelamento de matrículas e a
inadimplência, neste momento em que muitos pais enfrentam um aumento no desemprego e a redução de
sua renda.
Este é um momento que demanda sacrifício de todos. Precisamos, todos, reduzir
nossas despesas e nos adaptar a um novo patamar, mais baixo, na renda de toda a nossa população.
Tenho certeza que os nobres pares terão a sensibilidade necessária para entender a
gravidade do tema e conto com seu apoiamento.
Sala das Sessões, em 14 de abril de 2020.

FLÁVIA MORAIS
Deputada Federal — PDT/GO
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PROJETO DE LEI N.º 2.157, DE 2020
(Do Sr. Hugo Leal)
Estabelece a obrigatoriedade de academias, clubes, associações, escolinhas esportivas e demais organizações
que oferecem serviços de atividades físicas, esportivas e similares, de manterem profissional de educação física
capacitado para o atendimento de emergência durante todo seu período de funcionamento.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
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 Esta Lei estabelece a obrigatoriedade de academias, clubes, associações, escolinhas
esportivas e demais organizações que oferecem serviços de atividades físicas, esportivas e similares, de
manterem profissional de educação física capacitado para o atendimento de emergência durante todo seu
período de funcionamento.
Art. 2º As academias, clubes, associações esportivas, escolinhas esportivas e demais
organizações que oferecem serviços de atividades físicas, esportivas e similares ficam obrigadas, em
conformidade com a Lei Federal nº 9.696, de 01 de setembro de 1998, a manterem, durante todo período de
funcionamento, profissional de educação física capacitado em suporte básico de vida para atendimento de
emergências e orientações preventivas.
§1º O estabelecimento referido no caput deverá manter comprovação da capacitação em
suporte básico de vida do profissional de educação física responsável por esse atendimento.
§2º A capacitação referida no §1º deste artigo deverá ser certificada pelo Conselho Regional
de Educação Física da região, e terá validade de quatro anos para os fins da obrigação estabelecida nesta Lei.
Art. 3º Os estabelecimentos referidos no art. 1º desta Lei ficam obrigados a manter um plano
de emergência aplicado, principalmente, às situações de lesões musculoesqueléticas e cardiovasculares, na
forma do regulamento.
§1º O profissional de educação física responsável pelo suporte básico de vida deverá
promover campanhas preventivas destinadas aos trabalhadores e usuários do estabelecimento.
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§2º O profissional referido no §1º deste artigo deverá comunicar formalmente aos gestores
do estabelecimento quando detectar situações ou rotinas com risco elevado de acidentes, ou quando fizer
atendimento de incidentes ou acidentes.
Art. 4º Os cursos de nível superior da área de educação física deverão constar, em sua carga
horária obrigatória, disciplina de suporte básico de vida, com conteúdo teórico e prático.
Parágrafo único. A aprovação nesta disciplina servirá como comprovação de capacitação em
suporte básico de vida por um prazo de quatro anos após sua conclusão.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e oitenta dias de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Os profissionais de educação física prestam um serviço de alta relevância para a população,
ao orientar a realização de exercícios físicos e esportes de forma a aperfeiçoar o desempenho, prevenir lesões
e promover a saúde e o bem estar.
A Lei Federal nº 9.696 de 1° de setembro de 1998, dispõe, entre outras coisas, sobre a
prerrogativa exclusiva dos profissionais de educação física de orientar, prescrever e conduzir programas de
exercícios físicos em suas mais variadas formas de manifestação. Com base nessas competências, o Conselho
Federal de Educação Física publicou a Resolução CONFEF nº 134, de 2007, dispondo sobre a função de
responsabilidade técnica nos estabelecimentos prestadores de serviços no campo das atividades físicas e
esportivas.
O regulamento estabelece a obrigatoriedade da existência de responsável técnico formado
em educação física em todos os estabelecimentos de prestação de serviços na área das atividades físicas e
esportivas. Concordamos com essa obrigatoriedade, já que a prática de exercícios, apesar de essencial para a
saúde e longevidade, pode trazer riscos, que são ainda maiores quando não há supervisão qualificada.
Este projeto de lei, inspirado em propostas já aprovadas no estado do Rio de Janeiro, pretende
obrigar academias, clubes, associações, escolinhas esportivas e demais organizações que oferecem serviços de
atividades físicas, esportivas e similares, a manterem profissional de educação física certificado na área de
suporte básico de vida. Ou seja, passaria a ser obrigatório haver ao menos um profissional com capacidade para
prestar atendimentos básicos de acidentes, incluindo as lesões musculoesqueléticas e os eventos
cardiovasculares.
Adicionalmente, o projeto prevê a criação de um plano de emergência para cada
estabelecimento, medidas educativas e a inclusão do tema de suporte básico de vida no currículo obrigatório
para o curso superior de educação física.
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Entendemos que medidas como estas poderiam prevenir milhares de lesões, e até mesmo
mortes, já que o atendimento imediato de qualidade é uma ferramenta altamente eficaz para a prevenção de
complicações. Ademais, a criação de um plano de emergência no estabelecimento serviria como ação
multiplicadora do conhecimento, para que aquelas condutas seguras fossem adotadas também na comunidade.
Pelo exposto, pedimos o apoio dos nobres colegas parlamentares na aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, em

de

Deputado HUGO LEAL

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.169, DE 2020
(Dos Srs. Alexis Fonteyne e Lucas Gonzalez)
Altera a lei do contribuinte legal para prever o Programa Especial de Regularização Tributária por força de
Calamidade Pública - PERTCP nos termos que especifica.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1890/2020.
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 acrescido da seguinte redação:
“Art. 15-A. Na hipótese de decretação de estado de calamidade pública, fica instituído
Plano Especial de Regularização Tributária por força de Calamidade Pública - PERTCP
junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
§ 1º Poderão ser quitados, na forma do PERTCP, os débitos de natureza tributária ou
não tributária, vencidos até o último dia em que vigorar o decreto de calamidade
pública, de pessoas jurídicas, inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindidos
ou ativos, em discussão administrativa ou judicial.
§ 2º No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo que aderir
ao PERTCP poderá liquidar os débitos de que trata o caput mediante a opção por uma
das seguintes modalidades:
I - pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, dez por cento do valor da dívida
consolidada e liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL ou com
outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
II - pagamento em espécie de, no mínimo, vinte e quatro por cento da dívida
consolidada em vinte e quatro prestações mensais e sucessivas e liquidação do restante
com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL ou com
outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
III - pagamento à vista e em espécie de vinte por cento do valor da dívida consolidada e
parcelamento do restante em até noventa e seis prestações mensais e sucessivas; e
IV - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte prestações mensais e
sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados
sobre o valor da dívida consolidada:
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a) da primeira à décima segunda prestação - 0,5% (cinco décimos por cento);
b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - 0,6% (seis décimos por cento);
c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - 0,7% (sete décimos por cento); e
d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao saldo
remanescente, em até oitenta e quatro prestações mensais e sucessivas.
§ 3º No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o sujeito passivo que aderir
ao PERTCP poderá liquidar os débitos de que trata o art. 15-A, inscritos em Dívida Ativa
da União, da seguinte forma:
I - pagamento à vista de vinte por cento do valor da dívida consolidada e parcelamento
do restante em até noventa e seis parcelas mensais e sucessivas; ou
II - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte parcelas mensais e
sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados
sobre o valor consolidado:
a) da primeira à décima segunda prestação - 0,5% (cinco décimos por cento);
b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - 0,6% (seis décimos por cento);
c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - 0,7% (sete décimos por cento); e
d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao saldo
remanescente em até oitenta e quatro prestações mensais e sucessivas.
§4º Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do §3º , se houver saldo remanescente
após a amortização com créditos, este poderá ser parcelado em até sessenta prestações
adicionais, vencíveis a partir do mês seguinte ao pagamento à vista ou do mês seguinte
ao do pagamento da vigésima quarta prestação, no valor mínimo de 1/60 (um sessenta
avos) do referido saldo.
§ 5º Na liquidação dos débitos na forma prevista nos incisos I e II do §2º e incisos I e II
do §3º, poderão ser utilizados créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa
da CSLL apurados até o último dia em que vigorar o decreto de calamidade pública e
declarados até 180 dias depois, próprios ou do responsável tributário ou corresponsável
pelo débito, e de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou
de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa,
até o último dia em que vigorar o decreto de calamidade pública, domiciliadas no País,
desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação.
§ 6º Para fins do disposto no § 5º, inclui-se também como controlada a sociedade na
qual a participação da controladora seja igual ou inferior a cinquenta por cento, desde
que existente acordo de acionistas que assegure de modo permanente a
preponderância individual ou comum nas deliberações sociais, e o poder individual ou
comum de eleger a maioria dos administradores.
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§ 7º Na hipótese de utilização dos créditos de que tratam o § 2º e o § 3º, os créditos
próprios deverão ser utilizados primeiramente.
§ 8º O valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL poderá ser utilizado em sua integralidade.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA

A Lei do Contribuinte legal trouxe um grande avanço para a relação estabelecida entre o cidadão e o
Estado ao regulamentar as possibilidades de transação tributária. Ocorre que atualmente passamos por um
momento ímpar na história do nosso país. A crise do Covid-19 nos apresentou um cenário de paralisação
econômica no mundo inteiro.
Países com o modelos tributários alinhados à OCDE tem facilidade na gestão de créditos tributários,
pois o modelo IVA é transparente. Esses países estão enfrentando esse momento fazendo a postergação de
prazos para pagamento de tributos, dando liquidez às empresas e facilitando a manutenção de sua atividade.
O presente Projeto de Lei cria o Programa Especial de Regularização Tributária por força de
Calamidade Pública - PERTCP, visando criar uma regulamentação para épocas de Calamidade Pública. As
empresas brasileiras sofrem mais nesse período. A complexidade tributária imposta diariamente aos nossos
empresários aumenta o custo do produto final, impõe inúmeras obrigações acessórias.
Por este motivo, apresentamos o presente Projeto de Lei para, garantir um Plano de Recuperação
Fiscal para as empresas em situações de calamidade pública decretada e contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação da matéria.

Sala das Sessões, em 24 de abril de 2020.

Deputado Alexis Fonteyne
NOVO/SP

Deputado Lucas Gonzalez
NOVO/MG
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PROJETO DE LEI N.º 2.170, DE 2020
(Do Sr. Bira do Pindaré e outros)
Estabelece benefícios compensatórios aos trabalhadores da área da saúde e atividades essenciais que atuem
ou tenham atuado no combate ao coronavírus (COVID-19) durante a vigência do estado de emergência de
saúde pública a que se refere a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2109/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PROJETO DE LEI N. _____, DE 2020
(Do Sr. Bira do Pindaré)
Estabelece benefícios compensatórios aos
trabalhadores da área da saúde e atividades
essenciais que atuem ou tenham atuado no
combate ao coronavírus (COVID-19) durante a
vigência do estado de emergência de saúde
pública a que se refere a Lei n. 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei estabelece benefícios aos trabalhadores da área da saúde
e atividades essenciais, como instrumento compensatório pela realização de
atividade pública relevante e essencial no combate ao coronavírus (COVID-19)
durante a vigência do estado de emergência de saúde pública a que se refere a
Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 2º Aos trabalhadores da área da saúde e atividades essenciais, da
esfera pública ou privada, que atuem ou tenham atuado no combate ao
coronavírus (COVID-19) durante a vigência do estado de emergência de saúde
pública a que se refere a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, serão
assegurados benefícios compensatórios, nos seguintes termos:
§1º A efetiva execução de serviço público ou atividade essencial durante o
período mencionado no caput deste artigo:
I - será considerada para fins de pontuação em prova de títulos de
concursos públicos realizados no âmbito da administração pública direta,
autarquias e fundações públicas;
II - servirá como critério de desempate em concurso público ou processo
seletivo destinado ao recrutamento de pessoal no âmbito da administração
pública direta e indireta.
§2º O tempo de exercício de serviço público ou atividade essencial durante
o período mencionado no caput deste artigo será considerado em dobro para
fins de contagem do período aquisitivo de férias e em triplo para fins de licença
capacitação.
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Art. 3º O art. 16 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar acrescido de novo parágrafo, com a seguinte redação, renumerando-se
o atual parágrafo único, que passará a figurar como §1º:
"Art. 16. .......................................................................................................
§1º. ..........................................................................................
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Os profissionais da saúde estão na linha de frente do combate à
pandemia, e, dentre as atividades consideradas essenciais, podem ser alçados
à categoria profissional mais suscetível à contaminação, em razão da natureza
das atividades que exercem, a exigir o contato direto com pessoas doentes e
contaminadas. As condições de trabalho a que estão submetidos reforçam essa
premissa de vulnerabilidade. A falta de equipamentos de proteção individual, as
jornadas exaustivas, a insuficiência da mão-de-obra e o número expressivo de
atendimentos impõem também um peso emocional muito grande sobre a missão
que cada vez mais ganha contornos de uma verdadeira “guerra”.

*CD203797247800*

§2º Até 2023, os trabalhadores da área da saúde e atividades essenciais
que atuem ou tenham atuado no combate ao coronavírus (COVID-19)
durante a vigência do estado de emergência de saúde pública a que se
refere a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, terão prioridade no
recebimento da restituição do imposto de renda, observado o mesmo
prazo assegurado para grupo de contribuintes a que se refere o inciso I
do §1º deste artigo." (NR)

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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afastamentos

de

profissionais

de

saúde

têm

aumentado

significativamente em meio à pandemia. Até o momento, mais de 8 mil
profissionais foram afastados de suas funções por motivos de doença, por
suspeita de contaminação ou por integrarem algum grupo de risco. Somente na
capital paulista, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a rede municipal de
saúde soma 80.880 funcionários. Até esta quarta-feira (15), 3.865, ou 4,8% do
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são preocupantes e exigem ações urgentes e efetivas dos poderes públicos para
a proteção da vida desses trabalhadores.

A presente proposição complementa as demais propostas que visam
compensar o trabalho valoroso dos profissionais da saúde e das atividades
essenciais, que têm empenhado esforços sem precedentes no combate a esse
inimigo invisível, inclusive com a exposição da própria vida. Oferecemos,
complementarmente aos benefícios pecuniários tratados em Projetos de Lei que
já tramitam nesta Casa, outros benefícios, de natureza não pecuniária, mas que
de alguma forma também conferem maior valorização ao trabalho prestado.

A possibilidade de transformar o tempo de atividade prestada por esses
trabalhadores em vantagem classificatória em concursos e seleções públicas, a
contagem em dobro desse tempo de atividade para fins de aquisição de férias e
em triplo para fins de licença capacitação, além de garantir a prioridade no
recebimento do imposto de renda até o exercício financeiro de 2023, são
medidas que buscam recompensar àqueles que cumprem fielmente seus
juramentos neste momento tão delicado e, ainda elevam mundialmente o ideário
de saúde pública universal, que tem no modelo brasileiro um grande exemplo de
êxito enquanto política pública capaz de atender os cidadãos de forma mais
igualitária diante de uma crise sanitária que atinge.

1 https://www.otempo.com.br/brasil/brasil-tem-8-265-profissionais-da-saude-afastados-em-meio-apandemia-de-covid-19-1.2325952
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síndrome respiratória aguda grave; 11 profissionais morreram1. As estatísticas
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na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
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total, estavam afastados, sendo 532 com diagnóstico de Covid-19 e 3.333 com

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação
do presente Projeto de Lei, que certamente colaborará para um enfrentamento
mais humanizado da emergência de saúde pública.

Sala de Sessões, 22 de abril de 2020.

Deputado BIRA DO PINDARÉ
PSB/MA
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Projeto de Lei
(Do Sr. Bira do Pindaré )

Estabelece

benefícios

PL n.2170/2020

Outubro de 2020

da saúde e atividades essenciais que
atuem ou tenham atuado no combate ao
coronavírus (COVID-19) durante a vigência
do estado de emergência de saúde pública
a que se refere a Lei n. 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

Assinaram eletronicamente o documento CD203797247800, nesta ordem:
1 Dep. Bira do Pindaré (PSB/MA)
2 Dep. Ted Conti (PSB/ES)
3 Dep. Denis Bezerra (PSB/CE)
4 Dep. Aliel Machado (PSB/PR)
5 Dep. Mauro Nazif (PSB/RO)
6 Dep. Alessandro Molo (PSB/RJ)
7 Dep. Danilo Cabral (PSB/PE)

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.

compensatórios aos trabalhadores da área

120 Sexta-feira 30

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2020

PROJETO DE LEI N.º 2.175, DE 2020
(Do Sr. Fernando Rodolfo)
Altera as Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o abono
anual do segurado do Regime Geral de Previdência Social; para estabelecer o pagamento do auxílio-doença pela
empresa até cento e vinte dias de afastamento, com compensação quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias; altera a Lei nº 9.796, de 5 de junho de 1999, para dispor que apenas os regimes instituidores
que não sejam devedores de contribuições previdenciárias ao RGPS possam receber os valores decorrentes da
compensação financeira de que trata essa lei; altera a Lei nº 10.855 de 01 de abril de 2004 para estabelecer
atribuições da carreira do Seguro Social; altera o art. 1º da Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, para ampliar
os processos de requerimento inicial e de revisão de benefícios previdenciários incluídos no Programa Especial
para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade; e dá outras providências.
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 O §11 do art. 89 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art.89...........................................................................................
......................................................................................................
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e
de reembolso de salário-família, salário-maternidade e auxílio-doença pago pela
empresa ao segurado empregado na forma prevista no art. 60-A da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, o rito previsto no Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.
........................................................................................” (NR)
Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.40...........................................................................................
...................................................................................................
§ 1º. O abono anual será permanente e calculado, no que couber, da mesma forma que
a Gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do
benefício do mês de dezembro de cada ano e seu pagamento será efetuado em duas
parcelas:
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I - a primeira parcela corresponderá a até cinquenta por cento do valor do benefício
devido no mês de agosto e será paga juntamente com os benefícios dessa
competência; e
II - a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e
o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência
de novembro.
§ 2º O Imposto sobre a Renda da Pessoa Física incidirá quando do pagamento da parcela
prevista no inciso II do § 1º, tendo por base de cálculo o valor total do abono anual.”
(NR)
“Art. 60-A. Cabe à empresa, conforme dispuser o regulamento, o pagamento do auxíliodoença ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento das
atividades até, no máximo, o centésimo vigésimo dia, mediante a compensação quando
do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais
rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço.
§ 1º A empresa deverá realizar o requerimento do benefício ao INSS e agendar a perícia
médica da Previdência Social nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado,
sendo que a empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a
seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no
caput.
§ 2º A realização da perícia médica deverá ocorrer até quarenta e cinco dias após a data
do requerimento do benefício, autorizada a compensação imediata de que trata este
artigo enquanto não realizada a perícia médica.
§ 3º Estimado pela perícia médica prazo para duração do benefício de auxílio-doença
superior a cento e vinte dias, este será pago diretamente pela Previdência Social, a partir
deste prazo.
§ 4º Caso o requerimento do benefício seja formulado após o prazo previsto no § 1º
deste artigo, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral
até a data da entrada do requerimento, ficando vedada a compensação de que trata
este artigo até esta data.
§ 5º O regulamento poderá prever as hipóteses nas quais o segurado empregado poderá
formular o requerimento do benefício diretamente ao INSS.
§ 6º Deixando o segurado de comparecer injustificadamente à perícia médica na data
agendada, esse terá um prazo de trinta dias corridos para apresentar a justificação; após
esse período, caso não seja aceita a justificativa, a empresa será comunicada para que
cesse o pagamento do auxílio-doença, devendo promover a restituição da compensação
indevida mediante desconto do salário de contribuição do empregado, em valor que
não exceda 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, respeitado o limite
máximo do salário de contribuição.
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§ 7º Sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível, aplica-se a multa
de que trata o art. 133 desta Lei à empresa que mantiver o segurado empregado
exercendo qualquer tipo de atividade laboral, remunerada ou não, durante o período
de manutenção do benefício de auxílio-doença.
§ 8º Se o valor pago pela empresa com o auxílio-doença, conforme determina o caput,
for superior ao valor disponível para a compensação com as contribuições incidentes
sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, referidos no caput,
a empresa poderá compensar o valor excedente com débitos tributários federais, na
forma do art. 3 da Lei nº 13.670, de 30 de maio de 2018.
§ 9º Tratando-se de empresa optante pelo Simples Nacional com recolhimento mensal
nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a compensação se dará
quanto ao percentual de repartição dos tributos referente à Contribuição Patronal
Previdenciária - CPP para a Seguridade Social.
§ 10. Independentemente da duração do afastamento da atividade laboral, será pago
diretamente pela Previdência Social o benefício de auxílio-doença devido ao:
I - empregado do microempreendedor individual de que trata o art. 18-A da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
II - empregado do empregador rural pessoa física ou empregador rural pessoa jurídica
não optante pela contribuição na forma dos incisos I e II do caput do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991;
III - empregado doméstico;
IV - empregado intermitente;
V - trabalhador avulso;
VI – empregado de segurado contribuinte individual equiparado à empresa;
VII – empregado de micro e pequena empresa; e
VIII – empregado de sociedade cooperativa que tenha auferido, no ano-calendário
anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
§ 11. Aplica-se à compensação de que trata este artigo o disposto no art. 89 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 12. O regulamento deverá prever medidas para prevenção de fraudes e de atenuação
de riscos e inconformidades quanto à compensação e ao pagamento do auxílio-doença,
nos termos dos arts. 124-A, 124-B e 124-D desta Lei.
§ 13. Aplica-se o disposto nos §§ 10 e 11 do art. 60 desta lei aos auxílios-doença
concedidos na forma deste artigo. ”
“Art. 124-A ..................................................................................
....................................................................................................
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§ 2º Poderão ser celebrados acordos de cooperação, na modalidade de adesão, com
órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como contratação de terceirizados, para a recepção e digitalização de documentos e o
apoio administrativo às atividades do INSS que demandem serviços presenciais, desde
que:
a) não incluam atividades exclusivas dos servidores da Carreira do Seguro Social,
descritas no art. 5º-B da Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004.
b) nos casos de recepção e digitalização de documentos que impactam em
reconhecimento de direitos aos benefícios previdenciários e sociais, a
operacionalização seja realizada no âmbito das unidades do INSS, supervisionado por
servidor da Carreira do Seguro Social, de modo a garantir a preservação da integridade
dos dados e o sigilo das informações previdenciárias e sociais do cidadão.” (NR)
....................................................................................................
§ 5º O INSS celebrará convênios, acordos de cooperação técnica ou instrumentos
congêneres com os demais órgãos públicos federais, visando reunir, em um único local,
representações de órgãos públicos federais, de forma articulada, para prestação de
serviços públicos aos cidadãos.
§ 6º Ficará a cargo dos servidores públicos vinculados a cada um dos órgãos federais a
prestação de serviços nas unidades de atendimento integrado de trata o § 5º deste
artigo.” (NR)
Art. 3º A Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, passa as seguintes alterações:
“Art. 5º B......................................................................................
I - no exercício da competência do INSS e em caráter privativo e exclusivo:
a) instruir e operacionalizar os requerimentos realizados pelos cidadãos, bem como
elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativoprevidenciário relativas ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), de que trata o
art. 201 da Constituição Federal;
b) análise, validação e inclusão de documentos em requerimentos que impactam em
reconhecimento de direitos a benefícios previdenciários e sociais, de modo a garantir a
preservação da integridade dos dados e o sigilo das informações previdenciárias e
sociais do cidadão;
c) realizar as alterações cadastrais que impactam em alteração de direitos a benefícios
sociais no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de que tratam os arts. 29-A
e 38-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
d) ................................................................................................
....................................................................................................
IV- auditar e fiscalizar benefícios administrados pelo INSS.
............................................................................................” (NR)
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Art. 4º A Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6º.......................................................................................... § 1º Os desembolsos
pelos regimes de origem só serão feitos para os regimes instituidores que se mostrem
credores no cômputo da compensação financeira devida de lado a lado e que
comprovem, na hipótese de compensação com o Regime Geral de Previdência Social,
não possuir débitos pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias devidas a
este Regime, incluídos os créditos de que trata o art. 8º da Lei nº 9.702, de 17 de
novembro de 1998; ..........................................................................................” (NR)
“Art.8º-A ....................................................................................... § 3º Prescreve em
cinco anos, a contar da data da entrada em vigor do regulamento, a pretensão relativa
à compensação financeira do período de estoque mencionado no § 1º do caput. ”(NR)
Art. 5º O art. 1º da Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art.1º................................................................................................
..........................................................................................................
§ 2º A análise dos processos administrativos de requerimento inicial e de revisão de
benefícios administrados pelo INSS cujo prazo legal para conclusão tenha expirado
integrará o Programa Especial.
.........................................................................................................
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei é a reapresentação do Projeto de Lei de Conversão relativo à Medida
Provisória nº 891, de 2019, que altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de
benefícios da Previdência Social, e a Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, que institui o Programa Especial
para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, o Programa de Revisão de Benefícios por
Incapacidade, o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade
do Monitoramento Operacional de Benefícios e o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em
Benefícios por Incapacidade, com a finalidade de:
1) Efetuar o pagamento em duas parcelas do abono anual devido ao segurado e ao
dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílioacidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, calculado, no que
couber, da mesma forma que a Gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base
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o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano, da seguinte
forma:
I - a primeira parcela corresponderá a até cinquenta por cento do valor do benefício
devido no mês de agosto e será paga juntamente com os benefícios dessa competência;
e
II - a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o
valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência de
novembro.
2) Incluir no Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade
os processos administrativos de requerimento inicial e de revisão de benefícios
administrados pelo INSS cujo prazo legal para conclusão tenha expirado, para Análise de
Benefícios com Indícios de Irregularidade, com o objetivo de analisar processos que
apresentem indícios de irregularidade e potencial risco de realização de gastos indevidos
na concessão de benefícios administrados pelo INSS.
A Medida Provisória referida perdeu sua eficácia por decurso de prazo, por não ter sido
apreciada pelas Casas Legislativas a tempo. Em 13 de março de 2020, esgotou-se o prazo previsto no § 11 do
art. 62 da Constituição Federal, sem edição de decreto legislativo que disciplinasse as relações jurídicas
decorrentes da referia Medida Provisória.
De acordo com a Exposição de Motivos (EM) nº 224/2019 ME, de 31 de julho de 2019, que
acompanhava a Medida Provisória nº 891, de 2019, a MPV visava a consolidação na Lei nº 8.213, de 2019, da
possibilidade de antecipação para a competência de agosto de cada exercício de até 50% (cinquenta por cento)
do abono anual devido ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, tenha recebido
auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, auxílio-reclusão ou pensão por morte e demais benefícios
administrados pelo INSS que também fazem jus ao abono anual.
A medida de antecipação do abono anual, além de apresentar um importante incremento de
renda para cada um dos beneficiários que fazem jus ao abono, representa, ainda, o aporte de R$ 21,9 bilhões
de reais na economia do País no terceiro trimestre, importante estímulo para melhorar o ambiente comercial
e industrial. Quanto aos benefícios represados e pendentes de análise, como foi aprovado um orçamento de R$
100,4 milhões para custear o total de 1,1 milhão de requerimentos e, diante do fato deste estoque ter sido
reduzido consideravelmente, está sendo proposta a possibilidade de ampliar o rol de benefícios represados que
podem entrar no Programa Especial.
Segundo a Exposição de Motivos, em relação ao impacto financeiro da referida antecipação,
há aval da área econômica e não encontra qualquer óbice de caráter orçamentário. Quanto aos benefícios
represados a serem incluídos no Programa Especial, não há previsão de aumento de despesa ou rearranjo
orçamentário.
A EM concluia que era conveniente tornar definitiva a antecipação do abono anual dos
beneficiários, com vistas a gerar um importante impacto na economia do país, bem como garantir que seja
definitivamente eliminado o estoque de benefícios previdenciários pendentes de análise em prazo superior ao
prazo legal.
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Tendo como referência essa Medida Provisória, o presente Projeto de Lei busca incluir no
âmbito do Programa Especial a análise dos processos administrativos de requerimento inicial e de revisão de
benefícios administrados pelo INSS cujo prazo legal para conclusão tenha expirado.
O projeto propõe, ainda, que uma a data fixa para pagamento do abono anual, medida que
consideramos essencial para afastar a insegurança jurídica hoje existente quanto ao período que o segurado
receberá essa gratificação natalina.
Julgamos também um desrespeito ao trabalhador os atrasos na análise dos pedidos de
benefícios. Note-se que a Previdência Social existe justamente para promover a reposição de renda do
trabalhador, quando este incorre em um risco social que o impede de trabalhar. No entanto, com os atrasos
excessivos na análise dos requerimentos de benefícios, não vem cumprindo a contento com sua função.
Devemos envidar todos os esforços possíveis para eliminar o estoque de benefícios pendentes de análise.
Assim, com o intuito de garantir que o segurado tenha o menor prazo possível na interrupção
de seu rendimento, quando precisar ficar afastado do trabalho por motivo de doença ou por outro fator que o
torne incapaz temporariamente para exercício de sua atividade, propomos o pagamento do auxílio-doença por
parte da empresa pelo período de 120 dias, efetivando-se a compensação, quando do recolhimento das
contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título,
à pessoa física que lhe preste serviço. Para promover essa alteração no fluxo de pagamento do auxílio-doença
propomos inserção do art. 60-A à Lei nº 8.213, de 1991. Foi necessário, ainda, efetuar ajuste na redação do §11
do art. 89 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para nele fazer constar o “auxílio-doença”.
Em outra frente, observamos que historicamente o trabalhador sofre risco de
descontinuidade de seu sustento quando acometido por um acidente ou doença que lhe incapacite para o
trabalho. Conforme legislação pertinente, o trabalhador tem seu salário mantido pelo empregador por até 15
dias quando necessário seu afastamento do trabalho. Entretanto, após esse período, o trabalhador será
resguardado pelo benefício previdenciário – auxílio-doença.
Para acessar o benefício, o empregado necessita passar por perícia avaliativa da incapacidade
laboral e, apenas após essa perícia, o INSS promove a geração do crédito ao segurado, se constatada a
incapacidade.
Não o sendo, o empregado fica descoberto entre o período do 16º dia de afastamento até a
data da perícia. E aqui, além do grande risco ao empregado, o Estado também é penalizado pela enorme
judicialização contra o INSS, em especial pelo prazo que o empregado fica sem receber valores, quanto pela
decisão da perícia em relação à incapacidade.
A presente proposta visa dar maior proteção ao empregado, o qual não sofrerá
descontinuidade em seu pagamento, bem como diminuir o custo Brasil, no tocante ao aparato jurídico
movimentado frente a essa causa.
Tem-se também ganho na qualidade cadastral das bases governamentais. E isso porque, o
constante fluxo de troca de dados entre as bases do empregado, do empregador e do Estado, em grande parte
automatizadas, diminuirá a inconsistência dos dados cadastrais existentes.
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O projeto propõe, de outra parte, alteração na redação do art. 124-A da Lei nº 8.213, de 1991,
por meio da alteração do seu § 2º e inclusão dos §§ 4º e 5º. A modificação do § 2º visa prever que na celebração
de acordos de cooperação técnica entre o INSS e órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal
devem ser respeitadas as atividades exclusivas dos servidores da Carreira do Seguro Social, descritas no art. 5ºB da Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004.
A inclusão do § 4º ao artigo citado em por objetivo reunir, em um único local, representações
de órgãos públicos federais, de forma articulada, para prestação de serviços públicos aos cidadãos. O acréscimo
do § 5º objetiva deixar claro que a prestação de serviços pelas unidades de atendimento integrado será
efetivada pelos servidores públicos vinculados aos órgãos federais responsáveis pela prestação do serviço
integrado, no intuito de valorizar a participação do servidor público nos acordos de cooperação técnica
previstos.
A alteração proposta na Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, visa a que os desembolsos pelos
regimes de origem só serão feitos para os regimes instituidores que se mostrem credores no cômputo da
compensação financeira devida de lado a lado e que comprovem, na hipótese de compensação com o Regime
Geral de Previdência Social, não possuir débitos pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias devidas
a este Regime.
Por fim, são propostas alterações na Lei nº 10.855, de 2004, que trata da carreira do Seguro
Social, para promover ligeiras alterações nas atribuições dessa carreira. Também relacionada à carreira do
Seguro Social, tem-se a alteração proposta ao § 2º do art. 124-A da Lei nº 8.213, de 1991, de forma a garantir
que os acordos celebrados não incluam atividades exclusivas dos servidores da Carreira do Seguro Social.
Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente
projeto.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputado FERNANDO RODOLFO
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PROJETO DE LEI N.º 2.177, DE 2020
(Do Sr. Gustavo Fruet)
Dispõe sobre a obrigatoriedade do Governo Federal em implantar tecnologias inclusivas para o acesso por
pessoas atendidas em programas sociais.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4960/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Governo Federal obrigado a implantar tecnologias inclusivas que possibilitem o
acesso à informação por pessoas atendidas em programas sociais e informar quais são os seus benefícios.
Art. 2º O Governo Federal deverá implementar plataformas tecnológicas comuns entre os
Ministérios que desenvolvem programas sociais, as Instituições Bancárias públicas e Receita Federal, para
compartilhamento de informações e cadastro único, vinculados ao Cadastro de Pessoa Física – CPF.
Art. 3º Poderá o Governo Federal, periodicamente, informar aos Municípios cadastros de
pessoas físicas que necessitam de regularização, com o objetivo de otimizar, por meio de ações locais, os
benefícios dos programas sociais.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Decorridos mais de 15 dias após a aprovação do Projeto de Lei que concede auxílio
emergencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) durante a pandemia do novo coronavírus, verificamos que boa
parte da população que possui direito ao benefício enfrenta dificuldades de acesso ao recurso financeiro em
decorrência, principalmente, da falta de integração nas informações do cadastro único.
Tendo em vista situações como a mencionada, apresentamos a presente proposição para
implantação de tecnologia inclusiva e compartilhada entre Ministérios, Receita Federal, Caixa Econômica
Federal e Banco do Brasil, bem como Municípios, para a regularidade dessas informações, mesmo
considerando o trabalho efetuado pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev.

Sala das Sessões, em

de

Deputado GUSTAVO FRUET

de 2019.
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PROJETO DE LEI N.º 2.185, DE 2020
(Do Sr. Vicentinho Júnior)
Acrescenta parágrafos ao Art. 9-A da Lei. nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste FNE e o
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste FCO, e dá outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4562/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que institui o Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte FNO, o Fundo Constitucional de Financiamneto do Nordeste FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro Oeste FCO, acrescentando o §12º e §13º ao Art. 9º.

Art. 2º O Art. 9 da Lei Nº 7827, de 27 de setembro de 1989, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:
§ 12o Será destinado o percentual mínimo de 30%(trinta por cento) dos recursos oriundos dos Fundos
Constitucionais para a manutenção e recuperação dos ME´s (Micro empreendedor) e MEI´s (Micro
empreendedor individual), que tiverem suas atividades prejudicadas por decreto de estado de calamidade
pública.
§ 13º No caso previsto no parágrafo anterior, os ME´S (Micro Empreendedor) e os MEI´S (Micro
empreendedor individual), terão prioridade no processo de análise e liberação do crédito, com prazo
máximo de 10 dias úteis, para que as instituições financeiras responsáveis pelo repasse dos fundos
constitucionais, realizem todas as etapas de análise e liberação do crédito.
JUSTIFICAÇÃO
O Projeto de lei em questão trata-se de medida de auxílio emergencial aos ME´s (Micro Empreendedor) e
MEI´s (Micro Empreendedor Individual) que são fortemente afetados pela crise econômica em decorrência da
COVID-19 Coronavírus.
Atualmente os Fundos Constitucionais são os principais instrumentos de financiamento da Política Nacional
de Desenvolvimento Regional (PNDR).
Assim a intenção desse projeto de lei é dar respaldo econômico aos micro empresários que vem sofrendo
grande impacto financeiro devido a redução das suas atividades econômicas, em decorrência dos efeitos da
COVID-19 Coronavírus, através dos recursos oriundos dos Fundos Constitucionais de Desenvolvimento
Regional.
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A classe dos micro empresários enfrenta grande dificuldade de acesso aos recursos dos Fundos de
Desenvolvimento, devido a burocracia existente, o que chega a levar anos para conseguir liberação de crédito
através dos Fundos.
Os recursos dos Fundos muitas vezes não são repassados, e acabam se tornando recurso de custeio das
instituições
financeiras.
O Projeto de Lei altera a Lei Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989 que trata dos Fundos Constitucionais
de Desenvolvimento, acrescentando ao Art. 9 que dispõe sobre aplicação dos recursos, o parágrafo 12º e 13º,
que determina a destinação de no mínimo 30%(trinta por cento) dos recursos oriundos dos Fundos
Constitucionais para a manutenção e recuperação dos ME´s (Micro empreendedor) e MEI´s (Micro
empreendedor individual), que tiverem suas atividades prejudicadas por decreto de estado de calamidade
pública.
E que os microempreendedores tenham prioridade no processo de análise e liberação desses créditos,
fixando prazo máximo de 10 dias úteis para que as instituiçoes financeiras responsáveis pelo repasse dos
fundos constitucionais, realizem todas as etapas de análise e liberação do crédito.
Assim atingiremos um respaldo econômico necessário e ágil para a classe dos microempresários
que são fortemente atingidos nesse momento de crise, e são de extrema importância para manter a
fluidez da economia nacional.
Brasília, em 22 de abril de 2020

Deputado VICENTINHO JÚNIOR (PL-TO)
Vice Líder de Bloco de Centro na Câmara dos Deputados
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PROJETO DE LEI N.º 2.186, DE 2020
(Do Sr. Evair Vieira de Melo)
Acrescenta novo art. 6º-A à Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, que “Dispõe sobre os arranjos de
pagamento e as instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)”, para fins
de disciplinar o contrato de prestação de serviço firmado entre a instituição de pagamento, que seja emissora
de moeda eletrônica, e os estabelecimentos comerciais pertencentes à sua rede credenciada, para aceitação
de benefícios inseridos no âmbito do Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT), instituído pela Lei nº
6.321, de 14 de abril de 1976, e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-10309/2018.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, passa vigorar acrescida do seguinte art. 6ºA:
“Art. 6º-A. O contrato de prestação de serviço firmado entre instituição de pagamento, que
seja emissora de moeda eletrônica nos termos do inciso VI do art. 6º desta Lei, e empresa optante dos benefícios
decorrentes do Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT), instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de
1976, deverá conter, de forma clara e expressa, o custo da taxa de remuneração que será cobrada dos
estabelecimentos pertencentes à rede credenciada, considerados como aqueles que comercializam alimentos
e refeições e que estejam abrangidos pelo disciplinamento legal do PAT para utilização dos benefícios por parte
do trabalhador.
§ 1º O percentual da taxa de remuneração constante do contrato firmado entre instituição de
pagamento, emissora de moeda eletrônica, e os estabelecimentos pertencentes à rede credenciada, que
aceitem a moeda eletrônica exclusivamente para benefícios inseridos na abrangência do PAT, não poderá
exceder em mais de cem por cento a taxa cobrada por aquela instituição por ocasião de seu contrato de
fornecimento da moeda eletrônica e firmado junto à empresa optante do PAT que houvera contratado seus
serviços.
§ 2º Caso inexista uma taxa contratual pela prestação dos serviços no contrato firmado entre
uma instituição de pagamento e a empresa optante do PAT, ou se essa taxa for fixada de modo irrisório ou
disfarçada sob forma de desconto, a taxa de remuneração a ser cobrada pela instituição de pagamento ao
estabelecimento pertencente à rede credenciada não poderá ultrapassar o custo mensal de dois por cento”.
(NR)
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Art. 2º O art. 6º da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, passa vigorar acrescido do seguinte
novo § 6º:
“Art. 6º .............................................................
.........................................................................
§ 6º Para os fins desta Lei, equiparam-se à instituição de pagamento as Empresas de Benefícios
ao Trabalhador, que operam no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído pela Lei
nº 6.321, de 14 de abril de 1976”. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias da data de sua publicação oficial.
JUSTIFICAÇÃO
Nossa presente proposição tem por objetivo regular os custos decorrentes das relações
contratuais entre as Empresas de Benefícios ao Trabalhador, que operam no âmbito do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), e as empresas brasileiras que contratam seus serviços.
Noutra vertente, pretendemos equiparar as Empresas de Benefícios ao Trabalhador, que
operam no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de
abril de 1976, às empresas denominadas “Instituição de Pagamento”, que atuam como emissoras de moeda
eletrônica e administram o fornecimento de cartões de benefícios, as quais foram instituídas pelos arts. 6º ao
15 da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, que dispõe sobre os arranjos de pagamento e as instituições de
pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Sabemos que as Empresas de Benefícios ao
Trabalhador operam com benefícios relacionados com o fornecimento de moeda eletrônica representativa de
créditos de alimentação ou refeição, os quais são oferecidos às empresas que pretendem beneficiar seus
trabalhadores de baixa renda (aqueles situados na faixa de remuneração mensal de até cinco salários mínimos).
A Instituição de Pagamento, por sua vez, é a pessoa jurídica que viabiliza serviços de compra
e venda e de movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de
conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes. As instituições de pagamento possibilitam ao cidadão
realizar pagamentos independentemente de relacionamentos com bancos e outras instituições financeiras.
Com o recurso financeiro movimentável, por exemplo, por meio de um cartão pré-pago ou, mesmo, de um
aplicativo em telefone celular, o usuário pode portar valores e efetuar transações sem estar com moeda em
espécie.
Para o que nos interessa na presente proposição, objetivamos disciplinar a remuneração dos
contratos firmados pelas Instituições de Pagamento com uma rede credenciada de estabelecimentos diversos,
que atuam exclusivamente no segmento de alimentação e pretendem receber as moedas eletrônicas (geridas
pelas IP) para propiciar o atendimento aos trabalhadores de baixa renda que estão sendo beneficiados por suas
empresas mediante recursos financeiros advindos do PAT – Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT, que
fora instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro
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de 1991. Esse programa tem a finalidade de priorizar um benefício aos trabalhadores que percebem
remuneração equivalente a até cinco salários mínimos mensais.
É certo que num segmento das Instituições de Pagamento se incluem seguramente as
Empresas de Benefícios ao Trabalhador, no momento em que emitem moeda eletrônica e administram os
cartões que contêm tais benefícios de fornecimento de alimentação ou de refeição aos trabalhadores
mencionados, oferecem seus serviços e produtos às empresas que as contratam – sob o amparo dos benefícios
fiscais do PAT - justificando que esse serviço lhes é mais vantajoso e possui vantagens de ordem fiscal.
Frequentemente, essas Empresas de Benefícios ao Trabalhador cobram taxas abusivas pelos
serviços prestados para sua rede de credenciados, que inclui supermercados, açougues, padarias, restaurantes,
entre outros. Tal prática acaba resultando num aumento deletério dos custos de aquisição dos produtos
comercializados por esses estabelecimentos em detrimento dos consumidores (trabalhadores) que os adquirem
por meio desse sistema de moedas eletrônicas ou cartões de benefícios. Essa sistemática vem prejudicando
sobremaneira a finalidade do benefício fiscal que fora concebido no âmbito do PAT, que objetivou facilitar ao
trabalhador de baixa renda o acesso a gêneros alimentícios e de primeira necessidade, fazendo-o por
intermédio desses cartões de benefícios (atualmente denominados como moedas eletrônicas).
A nosso ver, as Empresas de Benefícios ao Trabalhador realmente atuam como Instituições de
Pagamento, vez que que administram essas moedas eletrônicas (que podem ou não ser representadas por
cartões de benefícios) e chegam a cobrar taxas mensais de 6% sobre o valor dos produtos comercializados pelos
estabelecimentos credenciados, impossibilitando assim que principalmente as micros e pequenas empresas
que comercializam esses produtos possam manter seus preços, sem que haja o repasse de tal ônus excessivo
aos seus consumidores (que são os trabalhadores e seus dependentes).
Entendemos que, por se tratarem de créditos advindos de um programa que contém um
benefício fiscal, faz-se necessário que esta Casa venha melhor regulamentar esta questão, uma vez que as
empresas não são proprietárias de tais valores, mas sim são de ordem de receita pública, que estão sendo
administrados por terceiros, com a finalidade específica de conceder um benefício ao trabalhador brasileiro.
Ao equiparar, no art. 2º da presente proposição, as Empresas de Benefícios ao Trabalhador,
que operam no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), às empresas denominadas
“Instituição de Pagamento”, pretendemos que aquelas empresas também passem a ser supervisionadas pelo
Banco Central do Brasil e, doravante, passem a ter o dever de enviar àquele órgão as informações necessárias
ao acompanhamento e desenvolvimento de suas atividades comerciais.
Assim, diante da importância desta proposição e seus benefícios para os milhões de
trabalhadores deste País, esperamos contar o indispensável apoio de nossos Pares para sua aprovação nesta
Casa.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputado Evair Vieira de Melo
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PROJETO DE LEI N.º 2.190, DE 2020
(Do Sr. Aroldo Martins)
Dispõe sobre a comunicação compulsória às autoridades competentes, por parte dos condomínios
residenciais, conjuntos habitacionais e congêneres sobre os casos de violência doméstica contra a mulher
praticados em suas dependências comuns e privadas.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1964/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei torna obrigatória a comunicação, de indícios de violência doméstica contra a
mulher, para fins de estatística, prevenção e apuração da infração penal pelos condomínios residenciais,
conjuntos habitacionais e congêneres.
Art. 2º Ficam os condomínios residenciais, conjuntos habitacionais e congêneres obrigados a
comunicar às autoridades policiais, de forma imediata, os casos suspeitos de violência doméstica contra a
mulher ocorridos em suas dependências comuns e privadas no âmbito do território nacional, elencadas na Lei
11.340 de 7 de agosto de 2006.
§ 1º Aqueles que presenciarem ou terem conhecimento de casos de violência deverão notificar o
síndico ou a administradora do condomínio, tendo seu sigilo assegurado.
§ 2º Após o devido conhecimento do fato, o síndico ou a administradora deverão comunicar de
imediato o ocorrido às autoridades policiais.
§ 3º As autoridades policiais deverão informar a Secretaria de Segurança Pública sobre os casos de
violência contra a mulher de que tiverem conhecimento, para fins de estatística.
Art. 3º O condomínio, conjunto habitacional ou congênere que não cumprir o disposto nesta Lei
ficará sujeito ao pagamento de multa de 1 a 5 salários mínimo.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Este projeto de Lei tem por objetivo inibir, conter e punir a prática da violência doméstica
contra a mulher, seja em tempos de crises sociais ou não. Ressaltamos que isso é necessário, não somente em
épocas de urgência, confinamento ou isolamento social, mas de forma habitual, visto que a violência não é
imperativa por períodos, e sim contra pessoas. É de saber geral que a violência contra a mulher é um
problema recorrente em nossa sociedade e claro que, em tempos de pandemias ou situações inusitadas, isso
tende a aumentar.
Um dado que deve ser levado em conta é o crescente aumento desses casos, chegando em
alguns estados, a 15% em 2020, segundo dados da Polícia Militar. No Brasil, segundo a Ouvidoria Nacional dos
Direitos Humanos, em 2020 houve um aumento de 9% das denúncias atendidas pelo 180.
Reforçando o argumento, reiteramos que desde o início da situação de emergência em saúde
pública e a instalação da quarentena em nosso país, mesmo obedecendo algumas regras regionais, a situação
de confinamento trouxe à tona um maior grau de vulnerabilidade social e consequente aumento da violência.

Outubro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 30 135

A prevenção à violência é um dos fundamentos para se alcançar os objetivos de
Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda da ONU. Assim, os fatos constatados e justificativa
apresentada, sugestionamos esse Projeto de Lei.
Sala das sessões, 27 abril de 2020.
Deputado Federal Aroldo Martins.
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PROJETO DE LEI N.º 2.193, DE 2020
(Do Sr. Mário Heringer)
Institui a Política Federal do Biogás e do Biometano.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2117/2011.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
Art. 1º Fica instituída a Política Federal do Biogás e do Biometano, que busca o desenvolvimento econômico
mediante a gestão ecoeficiente dos resíduos, a geração de combustíveis renováveis e o desenvolvimento do
mercado consumidor de biogás, biometano e biofertilizantes.
Art. 2º A Política Federal do Biogás e do Biometano, destinada ao aproveitamento racional dos recursos
energéticos, terá por objetivos:
I - incrementar investimentos em infraestrutura para a produção, distribuição e comercialização de biogás, de
biometano e de biofertilizante;
II - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados ao biogás, ao biometano e a biofertilizantes;
III - estimular a utilização de biometano no transporte público municipal;
IV - tratar os resíduos mediante seu aproveitamento energético, previamente a eventual utilização como
fertilizante ou descarte;
V - fomentar uma economia circular na gestão de resíduos e produção de alimentos;
VI - incentivar a utilização de biofertilizantes e, consequentemente, da agricultura orgânica.
Art. 3º Para efeitos desta Lei, ficam estabelecidas as seguintes definições:
I - biogás: gás bruto obtido da decomposição biológica de produtos ou resíduos orgânicos;
II - biometano: gás constituído essencialmente de metano, derivado da purificação do biogás;
III - biofertilizante: produto que contém componentes ativos ou agentes biológicos capazes de atuar, direta ou
indiretamente, sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, de forma a melhorar o desempenho do sistema
de produção e que seja isento de substâncias proibidas pela regulamentação de orgânicos;
IV - biomassa: todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica (de origem animal ou vegetal) que pode
ser utilizada na geração de biogás;
V - gás natural: todo hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas condições atmosféricas, extraído
diretamente de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo gases úmidos, secos, residuais e gases
raros.
Art. 4º As empresas dedicadas à produção de biogás e biometano farão jus à redução de 50% (cinquenta por
cento) da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidentes na aquisição de máquinas,
equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados exclusivamente a essa atividade.
Art. 5º A pessoa jurídica que adquirir biomassa para a produção de biogás e biometano fará jus a crédito
presumido da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
§ 1º O valor do crédito presumido corresponderá:
I - à aplicação das alíquotas do regime não cumulativo sobre a receita bruta decorrente da venda do biogás e
biometano e os demais resíduos no seu processo de fabricação, se for este o regime a que ela seria
submetida;
II - à aplicação das alíquotas do regime cumulativo sobre a receita bruta decorrente da venda do biogás e
biometano e os demais resíduos no seu processo de fabricação, se for este o regime a que ela seria
submetida;
III- à aplicação da alíquota monofásica sobre a receita bruta decorrente da venda do biogás e biometano e os
demais resíduos no seu processo de fabricação, se for este o regime a que ela seria submetida;
IV- ao uso pro rata do disposto nos incisos anteriores, caso biogás e biometano e os demais resíduos no seu
processo de fabricação sejam utilizados para a obtenção de receitas sujeitas a mais de um regime de
tributação.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também ao caso de utilização de biogás e biometano e os demais resíduos no
seu processo de fabricação para geração de energia ou calor empregados na fabricação de produto.
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Art. 6º As empresas dedicadas à conversão do biogás em biometano, conforme as especificações da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), bem como à compressão do biometano, farão jus
à redução de 50% (cinquenta por cento) da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
incidentes na aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados exclusivamente a
essas atividades.
Art. 7º As empresas dedicadas à injeção de biometano em rede de gasodutos farão jus à redução de 50%
(cinquenta por cento) da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidentes na aquisição de
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados exclusivamente a essa atividade.
Art. 8º Será concedida subvenção econômica por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, sob a modalidade de equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros,
especificamente nas operações de financiamento ao processo produtivo do produtor de biogás e biometano.
Art. 9º As empresas dedicadas ao transporte público coletivo fazem jus à redução de 50% (setenta por cento)
da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidentes na aquisição de ônibus movidos
exclusivamente a gás (natural ou biometano).
Art. 10 Serão financiados projetos de inovação que efetivamente pesquisem soluções viáveis para o aumento
da utilização de biogás e biometano.
Art. 11 Será estimulada a pesquisa técnica que busque resolver os principais desafios à maior utilização de
biofertilizantes.
Art. 12 As despesas e renúncias de receitas decorrentes desta lei serão supridas pela Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, conforme disposto na alínea “b”, inciso II, §4º do art. 177 da
Constituição, na forma prescrita pelo inciso VII do art. 4º da Lei n° 10.636, de 30 de dezembro de 2002, ou
outro que vier a substituí-lo.
Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,

de

de 2020

MARIO HERINGER
Deputado Federal – PDT / MG

JUSTIFICATIVA
Consideramos o usualmente chamado aquecimento global uma realidade referendada pela grande maioria
dos cientistas e pesquisadores da área, os quais defendem ser esse aquecimento causado
preponderantemente pela ação humana na terra. Ademais, preocupa-nos que muitos dos efeitos de tal
mudança climática ainda estão a ser descobertos pela ciência, de forma que nos parece insensato não se
buscar ações que possam amenizar esse problema, que no médio prazo pode ser muito prejudicial à
humanidade e a diversas espécies de plantas e animais.
Dentre alguns efeitos do aquecimento, pode-se citar as chuvas torrenciais que têm causado enormes
prejuízos, em perdas de vidas e econômicos, em algumas grandes cidades brasileiras neste início de 2020.
Embora os cientistas do clima tenham dificuldades em identificar se as mudanças climáticas intensificaram
determinado evento climático, a trajetória de mudança fica a cada ano mais evidente: ondas de calor mais
quentes, secas mais severas e maiores tempestades.
Assim, na tentativa de se reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, esta proposta busca
incentivar a produção e o consumo de um grande combustível renovável: o biogás. Ademais, a presente
proposta também pode ser de enorme benefício na utilização de recursos (biomassa) que atualmente são
descartados, muitas vezes em prejuízo para a natureza em razão de um descarte inadequado.
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O biogás pode ser gerado pela decomposição de matéria orgânica na ausência de oxigênio, em um processo
realizado por bactérias. Em tal processo, de digestão anaeróbica do material orgânico, produz-se então o
biogás, que é composto principalmente de gás metano e gás carbônico, podendo haver a presença de outros
gases e umidade. Esse gás pode ser produzido em um lugar submerso, onde não há a presença do oxigênio da
atmosfera, como ocorre naturalmente em pântanos, corpos d’água e no intestino dos animais, principalmente
dos ruminantes.
Entretanto, para ser utilizado, o biogás pode ser capturado pela utilização de biodigestores no referido
processo de digestão anaeróbica. Dessa forma, em instalações apropriadas, os micro-organismos digerem a
matéria-prima em um processo controlado, produzindo o biogás, que pode advir da decomposição da matéria
orgânica de resíduos orgânicos agrossilvopastoris, esgoto doméstico, resíduos sólidos urbanos (aterros
sanitários), dentre outros.
O biometano, a seu turno, é obtido pela purificação do biogás, de forma que o metano se torne o
componente da mistura gasosa acima de determinada proporção. Desse modo, a elevação de percentual do
metano faz com que esse gás se aproxime em composição química ao gás natural fóssil, o que permite ao
biometano ser utilizado em lugar do gás natural. Dessa maneira, o biometano se torna passível de ser injetado
em gasodutos, desde que cumpridas diversas exigências em sua composição, ou ser transportado na forma de
gás comprimido, em veículos próprios.
Conforme relatado, o metano pode ser produzido em muitos processos na natureza. Entretanto, há um
grande problema se sua liberação é feita diretamente na atmosfera, sem o devido aproveitamento: o mesmo
é considerado um dos gases que mais contribuem para o aquecimento global. Uma molécula de metano na
atmosfera pode contribuir para o efeito estufa mais de 20 vezes se comparada com uma molécula de gás
carbônico. Dessa forma, apesar de estar presente na atmosfera em uma proporção muito menor que gás
carbônico, e, nesse ambiente, ter uma vida média de apenas dez anos antes de se decompor, seu efeito
deletério nas mudanças climáticas é importante.
Outro aspecto de relevância, que deve ser tratado ao se abordar o aproveitamento de biogás, é o incentivo à
produção de biofertilizante, um subproduto às vezes obtido a partir do processo de fermentação utilizado na
produção de biogás. Entretanto, o biofertilizante pode ser também produzido, por exemplo, por vias
aeróbicas, sem a produção de biogás, a depender do sistema de produção adotado.
De qualquer forma, o biofertilizante contém microrganismos vivos que, quando aplicados em sementes,
superfície da planta, ou solo, promove o crescimento da mesma pelo aumento da disponibilidade de potássio
e outros nutrientes. Entretanto, pela definição de fertilizantes apresentada nesta proposta, consideramos
como biofertilizante somente aquele isento de substâncias proibidas pela regulamentação de orgânicos da
agricultura orgânica, a qual também consideramos que deva ser estimulada.
Assim, esta proposta busca estimular não somente a produção de biogás, biometano e biofertilizantes, mas
também o seu consumo. Afinal, a viabilidade econômica de uma maior produção de tais substâncias depende
do aumento de suas demandas, em processos a se desenvolverem concomitantemente.
Adicionalmente, em muitas situações, há a necessidade de criação da tecnologia para o desenvolvimento de
determinadas soluções. Dessa maneira, a presente proposição busca direcionar financiamentos a projetos de
inovação que procurem soluções factíveis para o aumento da utilização de biogás e biometano, bem como
pesquisa no sentido do maior uso de biofertilizantes.
Um outro aspecto abordado na proposta é o incentivo ao uso do gás, natural (fóssil) ou biometano, no
transporte público coletivo. Em alguns grandes centros urbanos brasileiros, o problema da poluição do ar se
torna progressivamente maior, de forma a afetar a saúde dos que estão expostos a tais poluentes.
Assim, propõe-se o incentivo à utilização de gás para o citado transporte, sobretudo o atualmente realizado
por ônibus movidos a óleo diesel. Pois cremos que a própria substituição de diesel por gás natural em tais
veículos já significará um fator de melhoria da qualidade do ar nos referidos centros. E, com a adoção do gás
natural como combustível em tal tipo de transporte, estaria mais próxima a possibilidade de utilização de
biometano nos mesmos veículos.
Em relação à adequação orçamentário-financeira, a proposição dispõe que as despesas e renúncias de
receitas dela decorrentes serão supridas pela CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).
Conforme disposto na alínea “b”, inciso II, §4º do art. 177 da Constituição, os recursos de tal contribuição
serão destinados “ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do
gás”. Assim, a Política Federal do Biogás e do Biometano se enquadra em projetos ambientais que se
relacionam especificamente com a indústria de gás. Esse dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei

Outubro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 30 139

n° 10.636/2002, conforme dispõe seu inciso VII do art. 4º, os referidos projetos ambientais abrangerão, in
verbis:
VII - o fomento a projetos voltados à produção de biocombustíveis, com foco na redução dos poluentes
relacionados com a indústria de petróleo, gás natural e seus derivados.
Por consequência, a proposição é adequada em termos orçamentário-financeiro pois se enquadra nos
referidos projetos voltados à produção de biocombustíveis. Desta feita, a presente proposição busca
estimular a economia circular, na qual os processos são pensados de forma a possibilitar o aproveitamento
inteligente de recursos que já se encontram em uso no processo produtivo. Isso faz com que os resíduos
sejam insumos para a produção de novos produtos, de forma que esses materiais venham a circular com o
máximo de valor nos sistemas produtivos.
Dessa forma e ante ao exposto, solicito aos nobres Pares o apoio para a aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões,

de

de 2020

MARIO HERINGER
Deputado Federal – PDT / MG
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PROJETO DE LEI N.º 2.197, DE 2020
(Das Sras. Soraya Santos e Margarete Coelho)
Dispõe sobre o uso eventual de ambiente virtual nas convenções partidárias, acrescentando o § 3º ao art. 8º 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 Esta Lei dispõe sobre o uso eventual de ambiente virtual nas convenções partidárias,
acrescentando o § 3º ao art. 8º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Art. 2º Acrescente-se o § 3º ao art. 8º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, nos
seguintes termos:
“Art. 8º..........................................................................
.....................................................................................
§ 3° As convenções partidárias poderão ser realizadas em ambiente virtual
mediante o emprego de plataforma digital que permita, inclusive, a certificação dos
requisitos exigidos na legislação eleitoral e nos estatutos dos partidos políticos”. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Com a presente proposta buscamos introduzir o uso facultativo do ambiente virtual para a
realização das convenções partidárias.
Bem sabemos que hoje já temos disponíveis plataformas digitais que oferecem a possibilidade
de que tais reuniões sejam realizadas de forma não presencial, garantindo-se, ao mesmo tempo, confiabilidade
e segurança, com a observância de toda a legislação eleitoral e, inclusive, dos estatutos partidários.
Como exemplo da confiabilidade e segurança no uso das plataformas digitais, podemos indicar
o trabalho que a Câmara dos Deputados – e também o Senado Federal – vêm desenvolvendo nestes tempos de
pandemia da COVID-19, mediante o Sistema de Deliberação Remota, que já foi empregado em discussões e
votações de temas complexos, inclusive de proposta de emenda à Constituição.
Justamente em torno desse exemplo que entendemos que a experiência pode ser ampliada
para a realização das convenções partidárias, mesmo para tempos de normalidade, o que, certamente,
propiciará maior agilidade e redução de custos.
Com esse intuito, esperamos contar com o apoio dos demais parlamentares.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputadas SORAYA SANTOS e MARGARETE COELHO
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PROJETO DE LEI N.º 2.204, DE 2020
(Da Sra. Jaqueline Cassol)
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para reinstituir, até o exercício de 2025, ano-calendário de
2024, o direito à dedução, do imposto de renda devido pelas pessoas físicas, da contribuição patronal paga à
Previdência Social pelo empregador doméstico incidente sobre o valor da remuneração do empregado.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1766/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.12. .........................................................................................
....................................................................................................
IX – até o exercício de 2025, ano-calendário de 2024, a contribuição patronal paga à
Previdência Social pelo empregador doméstico incidente sobre o valor da
remuneração do empregado; e
....................................................................................................
§ 4° A dedução de que trata o inciso IX do caput deste artigo:
I - está limitada:
a) a 1 (um) empregado doméstico por declaração, inclusive no caso da declaração em
conjunto;
b) ao valor recolhido no ano-calendário a que se referir a declaração;
II - aplica-se somente ao modelo completo de Declaração de Ajuste Anual;
III - não poderá exceder:
a) ao valor da contribuição patronal calculada sobre 1 (um) salário mínimo mensal,
sobre o 13º (décimo terceiro) salário e sobre a remuneração adicional de férias,
referidos também a 1 (um) salário mínimo;
b) ao valor do imposto apurado na forma do art. 11 desta Lei, deduzidos os valores de
que tratam os incisos I a III do caput deste artigo;
IV - fica condicionada à comprovação da regularidade do empregador doméstico
perante o regime geral de previdência social quando se tratar de contribuinte
individual.” (NR)
Art. 2º O Poder Executivo federal, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso II do caput do art. 5º e no
art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, incluirá o
montante da renúncia fiscal decorrente dos benefícios fiscais concedidos nesta Lei, no demonstrativo a que se
refere o § 6º do art. 165 da Constituição que acompanhar o projeto de lei orçamentária anual, e fará constar
das propostas orçamentárias subsequentes os valores relativos à referida renúncia.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do
exercício subsequente àquele em que for implementado o disposto no art. 2º.

JUSTIFICAÇÃO
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Até o exercício de 2019, ano-calendário de 2018, a legislação tributária permitia que o
empregador doméstico deduzisse, do imposto de renda das pessoas físicas (IRPF) devido, o valor recolhido à
Previdência Social a título de contribuição previdenciária patronal relativa a um empregado.
Esse benefício foi introduzido pela Medida Provisória nº 284, de 6 de março de 2006, com a
justificativa de incentivo à formalização das relações de trabalho dos empregados domésticos, com prazo de
validade até o fim de 2011 para se avaliar o impacto da medida. Tanto o impacto foi positivo, que a benesse
foi renovada até 2015 pela Lei nº 12.469, de 26 de agosto de 2011, e até 2018 pela Medida Provisória nº 656,
de 7 de outubro de 2014.
Na exposição de motivos da medida provisória de 2014, o Poder Executivo alegava que
houve uma elevação na taxa de formalização, de 23,3% em 2005 para 26,3% em 2014, o que indicava uma
relação do incentivo fiscal com a formalização do emprego doméstico. Ora, pensamos que não houve
alteração no cenário de emprego no Brasil que justifique se abrir mão de ferramenta tão importante!
Ao contrário, o fim da dedução do imposto de renda pode representar um aumento na taxa de
desemprego dos empregados domésticos, ou então o incremento do trabalho informal.
Na verdade, infelizmente o aumento da informalidade já foi constatado recentemente pela
Pesquisa Nacional de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) relativa ao trimestre encerrado em novembro de
2019, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa demonstra que 6,356
milhões de brasileiros trabalham nos serviços domésticos, mas que o contingente de formalizados caiu para o
menor patamar da série iniciada em 2012 – 1,757 milhão. Em um ano, 112 mil pessoas passaram a trabalhar
informalmente no setor 1.
Nesse contexto, este Parlamento não pode ficar inerte! Devemos buscar soluções efetivas
para o drama da informalidade vivenciado diariamente por milhões de brasileiros!
Neste projeto de lei, buscamos colaborar com a solução reinstituindo o benefício fiscal de
dedução, do IRPF devido, da contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico, nos
anos de 2020 a 2024. Observe-se que, por se tratar de reinstituição de benefício já extinto, optamos por
incluí-lo em novo inciso e parágrafo no art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, pois a boa técnica
legislativa não recomenda o reaproveitamento de incisos que perderam a vigência.
Cientes da existência de renúncia de receitas, estimamos a perda de arrecadação da medida,
bem com tomamos as providências para o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Para o ano-calendário de 2018 (exercício de 2019), último ano em que vigorou esse
benefício fiscal, a Receita Federal estimou, no Demonstrativos dos Gastos Tributários que acompanhou o
Projetos de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que a renúncia com a dedução da contribuição patronal do
empregador doméstico seria de R$ 674,07 milhões2. Atualizando esse valor pelo IPCA do período até
dezembro de 2019, estimamos que a renúncia de receitas no ano de 2019 (exercício de 2020) seria de R$
703,10 milhões3. Aplicando-se a correção da meta de inflação de 4%, 3,75% e 3,5% nos anos seguintes 4,
chegamos a uma estimativa de renúncia de receita de R$ 732,32 milhões em 2020 (exercício de 2021), de R$
759,79 milhões em 2021 (exercício de 2022), e de R$ 786,38 milhões em 2022 (exercício de 2023).
Com vistas ao cumprimento da LRF, além de estimarmos o impacto orçamentário-financeiro
do incentivo no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes (art. 14 da LRF), obrigamos o
Poder Executivo federal a incluir o montante da renúncia fiscal na Lei Orçamentária Anual – LOA, utilizando
fórmula semelhante à da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, originada do Congresso Nacional (PL nº
2.512, de 2007 e PLS nº 281, de 2005), e frequentemente adotada pelo próprio Poder Executivo, como na
Medida Provisória nº 795, de 17 de agosto de 2017.
Além disso, limitamos o benefício ao prazo de cinco anos, nos termos do art. 116, § 2º da Lei
nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2020.
Todas essas precauções fazem com que este projeto de lei deva ser considerado adequado
financeira e orçamentariamente.

1

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,numero-de-empregados-domesticos-no-pais-baterecorde,70003178662. Acesso em 17/3/2020.
2 Receita Federal. Demonstrativo dos Gastos Tributários PLOA 2018. Agosto 2017. p. 95. Disponível em
http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/previsoes-ploa/arquivos-e-imagens/texto-dgt-ploa-2018arquivo-final-para-publicacao.pdf. Acesso em 16/3/2020.
3 Correção pelo IPCA de dezembro de 2018 até dezembro de 2019: 4,4625%%. Fonte: calculadora do cidadão do Banco
Central.
4 https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-06/cmn-fixa-em-35-meta-de-inflacao-para-2022. Acesso em
16/3/2020.

Outubro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 30 143

Tendo em vista a relevância desta proposição, esperamos contar com o apoio de nossos
Nobres Pares para o seu aprimoramento e aprovação.

Sala das Sessões, em

de

JAQUELINE CASSOL
Deputada Federal – PP/RO

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.209, DE 2020
(Do Sr. Eduardo Costa)
Altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para permitir a cessão de créditos tributários próprios e sua
compensação com débitos relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil..
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 Esta Lei altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para permitir a cessão de
créditos tributários próprios e sua compensação com débitos relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 2º O art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes
modificações:
“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 do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo ou cedêlo a terceiros para compensação de débitos relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação com créditos próprios ou de terceiros de que trata o caput será
efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
......................................................................................................
§ 12. .............................................................................................
......................................................................................................
II – ................................................................................................
a) (Revogado);
............................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogada a alínea “a” do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
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JUSTIFICAÇÃO
A recente pandemia do Coronavírus (Covid19) terá efeitos imprevisíveis sobre a economia
mundial. Dados recentes apontam que a queda nos níveis da atividade econômica mundial será de, no mínimo,
três por cento apenas neste ano. Essa crise, acreditamos, terá efeitos mais danosos do que a tão conhecida
crise econômica de 1929 ou a crise financeira de 2007-2008.
Por essa razão, entendemos que é o caso de promover uma maior agilidade à utilização de
créditos tributários, possibilitando sua cessão a terceiros, inclusive como forma de reduzir a necessidade que
as empresas eventualmente possam vir a ter de recursos para viabilizar suas atividades.
Esse é o propósito do presente Projeto de Lei e esperamos ter o apoio das Senhoras Deputadas
e dos Senhores Deputados para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 27 de abril de 2020.

Deputado EDUARDO COSTA
PTB/PA
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PROJETO DE LEI N.º 2.210, DE 2020
(Da Sra. Jaqueline Cassol)
Altera o art. 29 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), a fim de fixar uma proporção
na destinação da remuneração do trabalho realizado pelo preso.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-9556/2018.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 29 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução
Penal, a fim de fixar uma proporção no rateio da remuneração do trabalho realizado pelo preso.
Art. 2º O art. 29 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 29..................................................................................
§ 1º O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:
a) à assistência à família, na proporção de 1/3 (um terço);
b) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a
manutenção do condenado, na proporção de 1/3 (um terço).
§ 2º Será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em
Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto
em liberdade.” (NR)

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

JUSTIFICAÇÃO
Este Projeto de Lei altera o art. 29 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução
Penal (LEP), a fim de fixar uma proporção no rateio da remuneração do trabalho realizado pelo preso.
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Tendo em vista que o trabalho do preso possui função ressocializadora e se apresenta como
fator de recuperação, disciplina e aprendizado para a futura vida profissional, sua realização é prevista como
um direito (art. 41, II, da LEP) e, ao mesmo tempo, um dever do condenado no curso da execução da pena
(art. 39, V, da LEP).
Em outras palavras, o trabalho, devidamente remunerado, é obrigatório ao preso na medida
de sua aptidão e capacidade. Tal obrigatoriedade, entretanto, não se confunde com trabalho forçado, que é
constitucionalmente vedado (art. 5º, XLVII, c, da CF).
Isso significa que, se o condenado recusar-se à sua execução, não poderá ser constrangido a
tanto, porém tal conduta implicará cometimento de falta grave (arts. 39, V, e 50, VI, da LEP), sujeitando-o às
sanções disciplinares previstas em lei.
Em relação à remuneração do trabalho do preso, estabelece o art. 29, §1º, da LEP, que do
produto da remuneração será feito o desconto dos valores necessários à assistência à família do condenado e
ao ressarcimento ao Estado pelas despesas realizadas com a sua manutenção, dentre outros.
Superados os descontos legais referidos no art. 29, §1º, da LEP, o restante da remuneração
deve ser depositado em caderneta de poupança para constituição do pecúlio em prol do segregado, que lhe
será disponibilizado quando posto em liberdade, para que possua meios de sobrevivência após esse fato,
ajudando o indivíduo, inclusive, a abrir seu próprio negócio, uma vez que é sabido por todos da discriminação
sofrida por ex-presidiários em conseguir uma vaga regular no mercado de trabalho.
No entanto, a LEP não disciplinou em que proporção será feita essa divisão da remuneração.
Diante disso, a presente proposição revela-se como uma medida necessária a fim de suprir
essa lacuna, razão pela qual contamos com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação do presente Projeto
de Lei.
Sala das Sessões, em

de

Jaqueline Cassol
Deputada Federal – PP/RO

de 2019.
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PROJETO DE LEI N.º 2.213, DE 2020
(Do Sr. Beto Pereira)
Revoga a alínea "b" do inciso I, do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para dispensar a exigência de
Certidão Negativa de Débito-CND, na alienação ou oneração, de bem imóvel ou direito a ele relativo.
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 Revoga-se a alínea “b” do inciso I, do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A revogação pretendida através do presente Projeto de Lei, visa facilitar a vida do empresário
quando da contração de empréstimos junto a Instituições bancárias.
É que a legislação, na forma como foi aprovada, impede a alienação ou oneração de bens
imóveis, quando a empresa não possui a Certidão Negativa de Débito (CND), junto ao Poder Público, impedindo
consequentemente o registro da cédula bancária e inviabilizando a concessão de crédito, quando esse depende
de garantia.
É um mecanismo perverso de cobrar tributos e que inviabiliza muitas empresas, uma vez, além
de impedi-lo de contratar com a administração, impede a realização de financiamentos e concessão de créditos
inclusive por instituições financeiras privadas.
Diante do exposto, apresentamos a presente proposta, no intuito de corrigir essa distorção,
esperando contato com o apoio dos nobres pares em sua aprovação.
Sala das Sessões, em 23 de abril de 2020.
Deputado BETO PEREIRA
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PROJETO DE LEI N.º 2.215, DE 2020
(Do Sr. Beto Pereira)
Altera a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995 para estabelecer o Sistema de Compensação de Energia Elétrica
(SCEE).
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6878/2017.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Seção III
Das Opções de Compra de Energia Elétrica por parte dos Consumidores, da Microgeração e Minigeração
Distribuída e do Sistema de Compensação de Energia Elétrica por parte dos
Consumidores
...................................................................................................
Art. 16-A. Fica estabelecido o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), no qual a energia elétrica
ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída
é cedida à distribuidora de energia local e posteriormente compensada com o
consumo de energia elétrica ativa da mesma ou de outra unidade consumidora."
Art. 16-B Para fins desta Lei, considera-se:
I – Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75
kW e que utilize fontes renováveis de energia elétrica ou cogeração qualificada,
conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição;
II – Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e
menor ou igual a 5MW e que utilize fontes renováveis de energia elétrica ou cogeração
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição.
III - TUSDg - Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSDg) referentes às centrais
geradoras.
IV - TUSD Fio B- Componente da Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição,
correspondente ao custo do serviço prestado pela própria distribuidora.
Art. 16-C. A adesão ao SCEE é facultada a todos os consumidores participantes do Ambiente de Contratação
Regulada, que deverão solicitar seu enquadramento nos termos da regulamentação da
ANEEL, em uma das seguintes modalidades:
I – Geração junto à carga: caracterizada pela instalação da microgeração ou minigeração distribuída no local
em que os créditos de energia elétrica serão utilizados;
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II – Autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma mesma Pessoa
Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua unidade consumidora
com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades
consumidoras nas quais a energia excedente será compensada;
III – Integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras: caracterizado pela utilização da
energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso individualizado
constitua uma unidade consumidora e as instalações para atendimento das áreas de
uso comum constituam uma unidade consumidora distinta, de responsabilidade de
condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento, com
microgeração ou minigeração distribuída.
IV – Geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores por meio de consórcio, cooperativa
ou associação voluntária entre pessoa física, pessoa jurídica, pessoa física e jurídica
que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em
local diferente das unidades consumidoras nas quais toda ou parte da energia elétrica
excedente será compensada.
Art. 16-D. Defini-se os critérios de operação e participação financeira para
implementação das modalidades de microgeração e minigeração distribuídas por
consumidores de energia.
I- Sempre que a modalidade escolhida pelo consumidor for outra que não a da geração junto à carga, caberá
ao microgerador e ao minigerador informar a distribuidora de energia local o
percentual da energia excedente que será destinado a cada unidade consumidora
participante do SCEE.
II - É assegurado ao microgerador e minigerador distribuído o direito de acesso às redes de distribuição de
energia elétrica, por meio de procedimento a ser definido pela ANEEL, que deverá
observar, na regulamentação do tema, a transparência, a simplicidade e a busca pela
solução menos onerosa e mais ágil ao microgerador e minigerador distribuído.
III - Os créditos de energia elétrica serão computados com todos as componentes da tarifa de energia elétrica,
não estando sujeita a nenhuma oneração de eventuais componentes tarifárias,
podendo ser compensado em sua integralidade no prazo de até 60 (sessenta) meses.
IV - É vedada a divisão de central geradora de um mesmo proprietário, que tenha como único objetivo se
enquadrar nos limites da minigeração distribuída, ou evitar encargos de conexão e de
disponibilidade que usualmente seriam devidos caso a instalação das centrais
geradoras fosse realizada em conjunto, cabendo à ANEEL estabelecer critérios
objetivos e padronizados para caracterizar tal divisão.
V - A distribuidora é responsável técnica e financeiramente pelo sistema de medição dos participantes do
SCEE.
VI - A não-observância pela distribuidora dos procedimentos para acesso de microgerador e minigerador
distribuído, nas condições e prazos definidos pela ANEEL, sujeitará a distribuidora a
penalidades a serem definidas pela ANEEL.
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VII - Eventuais créditos de energia ativa existentes no momento do encerramento da relação contratual do
consumidor devem ser mantidos em nome do titular pelo prazo estabelecido no caput,
exceto se houver outra unidade consumidora sob a mesma titularidade de pessoa
física ou jurídica, inclusive matriz e filiais ou dos herdeiros em caso de espólio,
atendida pela mesma distribuidora; sendo permitida, nesse caso, a realocação dos
créditos de energia restantes.
VIII - Quando da conexão de nova unidade consumidora com micro ou minigeração distribuı ́da:
§1º Os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição em função exclusivamente da
conexão de microgeração distribuı ́da serão integralmente arcados pela distribuidora,
não havendo participação financeira do consumidor.
§2º Os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição em função exclusivamente da
conexão de minigeração distribuı ́da fazem parte do cálculo da participação financeira
do consumidor.
IX - As unidades consumidoras com geração distribuída devem celebrar com a distribuidora de energia, além
dos contratos para fins de acesso na qualidade de unidade consumidora estabelecidos
na regulamentação vigente, apenas o seguinte:
I – O contrato de mútuo entre o consumidor e a concessionária é celebrado através do
relacionamento operacional de microgeração distribuída.
II - O contrato de mútuo entre o consumidor e a concessionária é celebrado acordo operativo de
minigeração distribuída, no caso de minigeração.

Art. 16-E. O faturamento de unidade consumidora participante do Sistema de Compensação de Energia
Elétrica deve considerar a totalidade da energia elétrica por ela consumida da rede de
distribuição, da qual deverá ser deduzida a energia elétrica injetada alocada a essa
unidade consumidora naquele mês e eventual crédito de energia elétrica acumulado
em ciclos de faturamento anteriores, respeitadas, quando for o caso, as relações de
compensação por posto tarifário.
I - O órgão regulador do setor elétrico deverá monitorar e publicar em seu sítio na internet a participação
percentual de penetração da geração distribuída no atendimento à carga de energia
elétrica por região de atendimento da concessionária e permissionária. Cada área de
cobertura deverá ter seu indicador percentual apresentado individualmente no sítio do
órgão regulador, demonstrando transparência no percentual de inserção da geração
distribuída por área de concessão.
II - Para as unidades consumidoras com microgeração distribuída que tiverem protocolado solicitação de
acesso enquanto a participação referida no § 1º deste artigo estiver inferior a 15%
(quinze por cento) da referida concessionária ou permissionária de protocolo do
mesmo, a compensação dos créditos de energia elétrica deverão incidir sobre todas as
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componentes da tarifa, expressas em reais por unidade de energia elétrica. Para
modalidade de Minigeração Distribuída Remota pura (sem carga). aplica-se a cobrança
de 50 % do valor da TUSDg estabelecido pelo órgão regulador.
III - Quando órgão regulador apresentar os percentuais de inserção de geração distribuída conforme § 1º
deste artigo, superiores a 15% (quinze por cento) do atendimento da carga de energia
elétrica da respectiva concessionária ou permissionária, ficará definido a cobrança de
50% do valor da componente tarifária TUSD Fio B, a ser aplicado na compensação dos
créditos de energia elétrica dos novos consumidores que aderirem ao sistema de
compensação de energia elétrica, e para modalidade de Minigeração Distribuída
Remota pura (sem carga) a cobrança de 100 % do valor da TUSDg estabelecido pelo
órgão regulador.
IV - As condições previstas no § 2º se estendem às unidades consumidoras que protocolarem solicitação de
acesso em até 30 (trinta) dias após a publicação prevista no § 1º que informar que foi
atingido o percentual referido no § 2º.
V - As condições de compensação de energia elétrica aplicáveis aos consumidores participantes do SCEE serão
mantidas por um período de 25 (vinte e cinco) anos, contados da data de entrada em
operação de cada sistema de microgeração ou minigeração distribuída.”
VI - Para as unidades com microgeração e minigeração distribuída deixa de ser
aplicado a chamada tarifa mínima e demanda de consumo, adota-se a cobrança da
TUSD Fio B e TUSDg conforme citado nos § 2º e § 3º.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Resolução Normativa nº 482/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), teve o grande
mérito de permitir o desenvolvimento da geração distribuída de energia elétrica para os próprios
consumidores de energia, tornando-os Prossumidores (produtores e consumidores). A sistemática adotada no
Brasil pela agência reguladora foi a denominada de net metering, ou medição líquida, por meio da qual os
consumidores são faturados pela diferença entre a energia elétrica absorvida e a injetada na rede de
distribuição em caráter de empréstimo gratuito (Mútuo).
CONSIDERANDO que a ANEEL realizou consulta via (SRD - Superintendência de Regulação dos Serviços
de Distribuição) no Memorando nº 0392/2011 encaminhado para AGU ( Advocacia Geral da União) no ano de
2012, antes da publicação da Resolução Normativa 482, visando embasar e dar lastro jurídico na consulta
pública em discussão, recebeu no PARECER N° 0108/2012/PGE- ANEEL/PGF/AGU posicionamento que trata-se
de relação de mútuo e não comercialização e compra e venda de energia.
Trecho do parecer:
“ Pergunta SRD Aneel => “ Essa relação caracteriza-se como comercialização de energia? “
“Resposta AGU: Esta relação não se caracteriza como comercialização de energia (compra e venda),
mas como um contrato de mútuo (empréstimo gratuito) conforme fundamentação acima exposta no parecer
da AGU”
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Diante do retorno PARECER N° 0108/2012/PGE- ANEEL/PGF/AGU, a Aneel deu procedimento a
publicação da REN 482 de 2012.
Dessa maneira, em 2013 com a resolução 482 em vigor, o Brasil começou a recuperar o atraso relativo
às principais economias mundiais, que utilizam intensamente essa moderna e sustentável geração de energia
solar por meio de painéis fotovoltaicos.
Segundo relatório emitido por da European Photovoltaic Industry Association EPIA em 2014, referente
ao ano de 2013, o mundo já tinha 138 GW de potência instalada, com destaque para Alemanha 35 GW, Itália
17 GW , China 18,6 GW, enquanto no Brasil está nascendo a Geração Solar.
O Brasil fechou em 2019 o total de 4,4 GW de potência fotovoltaica instalada, número muito inferior
ao da Alemanha que em 2013 que já tinha instalado 35 GW de potência. No Brasil este número de 4,4GW é
dividido entre 2,4 GW usinas centralizadas e 2 GW em geração distribuída.
Em comparação dos dados da Califórnia que possui 40 milhões de habitantes e produz 10 vezes mais
energia solar que o Brasil que possui 200 milhões de habitantes. A produção de energia solar per capita da
Califórnia é 60 vezes superior à brasileira¹. Hoje, a taxa de inserção na Califórnia é de 13% e, ainda assim, o
estado proporciona grandes incentivos para produção solar. Países como a Alemanha, Índia e Reino Unido já
possuem mais de um milhão de unidades consumidoras com geração distribuída, enquanto outros já
atingiram mais de dois milhões de unidades, o que é o caso da Austrália, China, Estados Unidos e Japão.
Considerando que o Brasil possui 85.000.000 de consumidores (oitenta e cinco milhões), valor este
que cresce cerca de 2.000.000 ao ano (dois milhões ao ano de novos consumidores cativos), mesmo no
cenário de tímido desempenho da economia nacional, enquanto que os consumidores com geração própria
são menos do que 170.000 (cento e setenta mil geradores-consumidores = 0,2% dos consumidores), é vital a
aprovação de lei para dar segura para que esta forma distribuída de geração de energia continue se
desenvolvendo, até mesmo para que o País possa recuperar o “terreno perdido” em ganhos de escala neste
setor para apresentar-se competitivo no cenário internacional;
Salienta-se que a geração distribuída ainda não representa nem 1% da matriz energética brasileira. Os
benefícios econômicos e energéticos da geração distribuída ocorrem principalmente para baixos níveis de
inserção solar (energia injetada em relação ao consumo total). Este limite pode variar conforme a matriz
energética de cada país, mas de acordo com estudos internacionais é normalmente superior a 10%.
Estudos da FGV - Fundação Getúlio Vargas mostraram que no caso do Brasil, esse limite seria de 16%.
A baixa taxa de inserção (respeitando esse limite) impossibilita o fluxo reverso nas subestações de energia, o
que limita o impacto da geração distribuída no âmbito local e garante a eficiência do sistema elétrico, este
estudo é reforçado pelo Economista Phd Rodrigo Pinto, considerado dentre os 12 mais influentes do mundo,
em sua tese “Resumo do Debate sobre Geração de Energia Solar Distribuída (GD)”
Ressaltamos que a geração distribuída agrega grandes benefícios, além da redução das faturas de
energia elétrica dos consumidores que investirem seus recursos na modalidade. A energia gerada a partir da
fonte solar aumenta a segurança energética no país e promove a redução das emissões de gases de efeito
estufa.
Ademais, essa geração distribuída, normalmente realizada nas áreas de maior consumo, alivia os
sistemas de transmissão e distribuição, evitando investimento na expansão das redes, com reflexos favoráveis
nas tarifas pagas por todos os consumidores.
Ocorre que, mesmo antes de serem atingidos os patamares de capacidade de micro e minigeração
distribuída observados em países que possuem condições de irradiação menos favoráveis que o Brasil, a
Aneel anunciou que pretende alterar as regras que disciplinam a modalidade, já a partir de 2020, reduzindo
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drástica e abruptamente sua atratividade. Pela proposta da agência, a energia elétrica injetada na rede da
distribuidora pelas instalações de geração distribuída dos consumidores passaria a compensar apenas uma
parte do montante cobrado pela energia absorvida da rede.
Pela proposta, a energia injetada pelo consumidor compensaria menos da metade do valor cobrado
pela energia consumida. Em nossa avaliação, caso implementada a proposta da Aneel, os consumidores
engajados no esforço de tornar mais sustentável a produção de energia elétrica no Brasil seriam prejudicados
significativamente, com grande redução do retorno dos investimentos realizados.
Além disso, com a medida, certamente haverá a elevação dos indicadores de desemprego e a retração
da atividade econômica, em vez da criação de milhares de postos de trabalho previstos com a continuação do
ciclo virtuoso já iniciado, mas que se pretende interromper. Segundo dados da iMSL (Instituto Movimento
Solar Livre) em 2019 foram gerados mais de 120 mil empregos no setor e, para 2020 a projeção dobrar esse
número, chegando a 240 mil empregos.
Ambientalmente os impactos seriam muito adversos, pois a capacidade dos painéis solares que
deixarão de ser instalados se alterada a regra serão substituídos, em parcela considerável, por centrais de
geração termelétrica que utilizam fontes fósseis, como gás natural e carvão mineral. Hoje essas fontes
representam mais de 19,7%* da matriz elétrica brasileira. (*fonte Aneel em 31-01-2020)
Para evitar que essa verdadeira catástrofe venha a se abater sobre o setor elétrico nacional,
apresentamos o presente projeto de lei, que pretende garantir que o montante de energia elétrica injetado
pelas instalações de micro e minigeração distribuída continue a compensar integralmente a energia absorvida
de rede da concessionária de distribuição.
No intuito de trazer segurança jurídica ao setor e perpetuar o crescimento sustentável da geração
distribuída propõe-se o presente Projeto de Lei.
Sala da Comissão, 27 de abril de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.216, DE 2020
(Dos Srs. Frei Anastacio Ribeiro e Assis Carvalho)
Acrescenta parágrafo único ao art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor que a atuação de profissionais dos Correios e Telégrafos
(serviços essenciais), sejam eles da distribuição e coleta, do tratamento ou do atendimento comercial enseje o
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-830/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 192........................................................................................
Parágrafo único – Em casos de decretação de estado de calamidade pública, a atuação
dos profissionais dos Correios e Telégrafos, sejam eles da distribuição e coleta, do
tratamento ou do atendimento comercial enseja o pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo. (NR)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
É fato notório que a Organização Mundial de Saúde declarou a existência de uma pandemia
mundial de coronavírus (Covid-19), demandando a tomada de providências em nível global para deter a
escalada de infecções.
É igualmente notória a circunstância de que a pandemia já atingiu o Brasil, com a existência
atualmente de casos de infecção em várias unidades da federação.
Em vista disso, cabem não só às autoridades governamentais, mas também às empresas, no
âmbito das relações de trabalho, a adoção de providências voltadas a reduzir o contato entre as pessoas e,
com isso, mitigar a circulação do vírus e, consequentemente, o risco de contágio.
Ocorre que os empregados dos Correios e Telégrafos, sejam eles da distribuição e coleta, do
tratamento ou do atendimento comercial estão correndo sérios riscos de vida inerente à profissão, pois
entram em contato direto com os destinatários finais de objetos postais sem qualquer proteção. Além de
serem vetores de disseminação do vírus através dos objetos postais advindos de várias partes do Brasil e do
mundo, por haver manipulação na triagem de encomendas diárias.
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Além disso, o serviço postal foi considerado como serviço essencial pelo Decreto nº 10.282,
de 20 de março de 2020 e tais profissionais, em razão da natureza essencial das suas atividades, permanecem
expostos nas ruas, nas agências, nos centros de distribuição, realizando seus serviços junto ã população.
Nesse sentido, propomos através deste projeto de lei que, enquanto o estado de calamidade
pública perdurar, tenham esses nobres profissionais direito ao pagamento de adicional de insalubridade em
grau máximo, em decorrência da própria natureza de suas atividades, por estar em contato direto com
destinatários finais de objetos postais.
Confiante que esse momento difícil será atravessado, este parlamentar pede o bom senso
dos nobres colegas para que a presente medida seja adotada e diante da importância e efetividade dos
efeitos que a medida tende a produzir, conclamo os nobres pares à aprovação da matéria.
Sala das Sessões, em 27 de abril de 2020.
Frei Anastácio Ribeiro
Deputado Federal

Outubro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 30 157

PROJETO DE LEI N.º 2.218, DE 2020
(Do Sr. Paulo Ramos)
Altera o Decreto o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 para INSERIR O RECOLHIMENTO
DOMICILIAR PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO, NO CASO DE CONDENADOS PELA
PRÁTICA DE CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-9896/2018.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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PROJETO DE LEI N.º 2.221, DE 2020
(Do Sr. Wolney Queiroz)
Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana; altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015; que institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras previdências; altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências; e altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre e dá outras providências.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DEÇ
VIAÇÃO E TRANSPORTES;
DESENVOLVIMENTO URBANO; 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 nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
XIV – transporte ciclo motorizado privado: serviço remunerado de transporte sob demanda, não aberto
ao público, para a realização de viagens individualizadas em veículos motorizados para os quais não é
necessária a habilitação para a condução, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, solicitadas
exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de
comunicação em rede;
XV – transporte autopropelido privado: serviço remunerado de transporte sob demanda, não aberto ao
público, para a realização de viagens individualizadas em veículos não motorizados, solicitadas
exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de
comunicação em rede;
XVI – transporte coletivo complementar: serviço de transporte de passageiros para a realização de
viagens com características operacionais sob demanda, solicitadas exclusivamente por usuários
previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, que será parte
integrante da rede de transporte público coletivo de passageiros da localidade.
Art. 5°....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Parágrafo Único. Para promoção dos princípios definidos neste dispositivo, o Poder Executivo avaliará
possível prevalência do modo metroferroviário na obtenção de recursos para sua implantação e
expansão no transporte de pessoas e cargas.
Art. 6º ................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VI – priorização de projetos de transporte público coletivo: (NR)
a) estruturadores do território urbano;
b) indutores do desenvolvimento urbano integrado;
c) de corredores exclusivos em vias urbanas;
d) de faixas preferenciais em vias urbanas;
..............................................................................................................................................
IX – tratamento tributário diferenciado que beneficie o usuário do transporte público coletivo de
passageiros, mediante redução dos custos dos tributos sobre os serviços;
X – recuperação dos investimentos realizados em infraestrutura de transporte público coletivo de
passageiros que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos, mediante instituição de contribuição
de melhoria.
Art. 8º.................................................................................................................................
............................................................................................................................................
XI – incentivo à utilização de receitas extratarifárias e alternativas a novos modelos de negócios
...................................................................................................
§ 4º A concessão de novos benefícios tarifários a uma classe ou coletividade de usuários nos serviços de
transporte público coletivo deverá ser custeada com recursos financeiros específicos previstos em lei,
sendo vedado atribuir o referido custeio aos usuários do serviço. (NR)
§ 5º A concessão de benefícios tarifários nos serviços de transporte público coletivo, sempre que
possível, deve considerar a capacidade econômica e financeira dos usuários beneficiados, visando
atender aqueles que realmente necessitem da assistência social do poder público. (NR)
§ 6º Os atuais benefícios tarifários serão revistos no prazo de sete anos, contados da data de entrada
em vigor desta lei, com objetivo de se adequarem ao teor expresso nos § 4º e 5º. (NR)
“Art. 11-A. ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
IV – não permitir a utilização de veículos de transporte coletivo, com capacidade superior a sete
passageiros, incluído o motorista.
Art. 11-B. .............................................................................. ..........................................
.........................................................................................................................................
V – submeter-se a exame toxicológico visando aferir o consumo de substâncias psicoativas que,
comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e que deverá ter janela de detecção mínima
de noventa dias.
Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros
sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público
responsável caracterizará transporte ilegal de passageiros, cabendo ao poder público adoção de
medidas coercitivas para repressão da atividade ilegal.
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Art. 11-C. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar os
serviços de transporte remunerados ciclo motorizado e autopropelido privados de passageiros previstos
nos incisos XIV e XV do art. 4º desta Lei, no âmbito dos seus territórios, bem como oferecer condições
de infraestrutura para a circulação desses veículos.
§ 1º Na ausência de infraestrutura viária exclusiva ou compartilhada para a circulação dos ciclos
motorizados e autopropelidos de que trata o caput, fica autorizada a circulação em calçadas e vias
públicas, observadas as normas previstas na Lei nº 9.503, de 1997.
§ 2º Na regulamentação e fiscalização dos serviços de que trata o caput, os Municípios e o Distrito
Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a
efetividade na prestação do serviço:
I – velocidade máxima dos veículos compatível com os locais de circulação;
II – previsão de locais para estacionamento dos veículos de modo a não obstruir a circulação de veículos
e pedestres em vias públicas, ciclovias ou calçadas;
III – não obrigatoriedade de disponibilização pelo prestador de serviço de equipamento de segurança de
uso pessoal do usuário.
Art. 11-D. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar os
serviços de transporte coletivo complementar urbano de passageiros previstos no inciso XVI do art. 4º
desta Lei, no âmbito dos seus territórios.
§ 1º Os serviços de que trata o caput serão prestados mediante concessão ou permissão, por meio de
licitação, conforme art. 175 da Constituição Federal e em consonância com o disposto no inciso VIII do
art. 6º desta Lei.
§ 2º Na regulamentação e fiscalização dos serviços de que trata o caput, os Municípios e o Distrito
Federal deverão observar a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço.
Art. 19-A. Além das atribuições previstas nos arts. 17 e 18, cabe aos Estados e aos Municípios inclusos
em região metropolitana ou em aglomeração urbana formalizada e delimitada na forma dos arts. 3º e 4º
da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o Estatuto da Metrópole, promover a
governança interfederativa, observadas as seguintes diretrizes:
I – integração do planejamento, gestão e desenvolvimento das operações dos sistemas de transporte
metropolitano e da ocupação do espaço urbano;
II – integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das redes de transporte
metropolitano público e privado.
§ 1º A governança interfederativa de que trata o caput será exercida por meio da autoridade
metropolitana, instituída por meio de lei estadual, observados os termos da Lei nº 13.089, de 2015.
§ 2º Os Estados e Municípios inclusos em região metropolitana ou em aglomeração urbana ficarão
impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que a
respectiva autoridade metropolitana tenha sido instituída.
Art. 21....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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V – plano de contingência para solucionar ou mitigar problemas incidentais que possam afetar a
mobilidade urbana. (NR)
Art. 22....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Parágrafo único. Na fiscalização e no combate ao transporte ilegal de passageiros, conforme previsto no
inciso VII, o poder público poderá estabelecer multas e sanções administrativas de apreensão e
recolhimento do veículo.
Art. 23..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
X – estabelecimento de mecanismo de financiamento do transporte público coletivo urbano e de caráter
urbano mediante um fundo interfederativo destinado à redução das tarifas pagas pela população
brasileira.
XI – promoção de parcerias público-privadas voltadas para a melhoria da infraestrutura.
§ 1º Na aplicação do teor do inciso V relativo aos estacionamentos de uso público e privado e de vagas
públicas, com pagamento pela sua utilização, caberá ao poder público responsável destinar parte da
receita auferida ao fundo previsto no inciso X, mediante o estabelecimento de taxas específicas.
§ 2º O acesso ao fundo de que trata o inciso X será regulamentado pelo Poder Executivo, que deverá
prever a adesão das transportadoras a uma planilha de custos aberta e transparente.
Art. 24. ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
III – as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias, ciclofaixas e espaços
compartilhados”; (NR)
.............................................................................................................................................
Art. 2º O art. 8º da Lei no 13.089, de 12 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas será́
exercida por meio da autoridade metropolitana e compreenderá em sua estrutura básica”: (NR)
............................................................................................................................................
Art. 3º A Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 47-B. Não haverá limite para o número de autorizações para o serviço regular de transporte
rodoviário interestadual e internacional de passageiros, salvo no caso de inviabilidade operacional,
técnica ou econômica. (NR)
§ 1º Na hipótese do caput, a ANTT poderá realizar processo seletivo público para outorga da
autorização, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, na forma do regulamento. (NR)
§ 2º Entende-se como inviabilidade econômica quando a demanda de passageiros for menor que o
mínimo necessário para a remuneração do operador.
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§ 3º A ANTT calculará, trimestralmente, o custo de operação por quilômetro e divulgará a demanda
mínima a que se refere o § 2º.”
Art. 4º O art. 16 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16..................................................................................................................................
Parágrafo Único. As rodoviárias deverão prover acessibilidade para embarque e desembarque dos
passageiros.”
Art. 5º Os Estados e Municípios inclusos em região metropolitana ou em aglomeração urbana já formalizada
data de promulgação desta Lei terão o prazo máximo de quatro anos para instituir a autoridade
metropolitana, findo o qual ficarão impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à
mobilidade urbana, conforme disposto no art. 19-A da Lei nº 12.587, de 2012.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Este projeto resgata as ideias apresentadas pelo Senador Acir Gurgacz, relator da MPV 906/2019, na
Comissão Mista, cujo PLV não pôde ser deliberado, em função da suspensão das atividades das comissões por
causa da pandemia do coronavírus. O esforço despendido pelo relator possibilitou a construção de mudanças
robustas no marco legal da mobilidade urbana, a qual foram incorporadas a este PL.
A MP 906 foi apresentada em novembro de 2019, com conteúdo voltado exclusivamente para o Plano
de Mobilidade Urbana. Sem a deliberação na Comissão, entrou na pauta do Plenário da Câmara, no dia 23 de
abril, com relatoria do Deputado Gustavo Fruet. O consenso exclusivamente em torno de mudanças no art. 24
da Lei nº 12.587/2012 – Plano de Mobilidade Urbana, permitiu sua votação sem emendas, sob pena da MP
“cair” e os municípios ficarem impedidos de receber recursos para qualquer melhoria de mobilidade.
No entanto, entendendo que não devíamos perder a oportunidade de debater um tema super
importante, decidi resgatar o conteúdo do relatório apresentado na Comissão Mista, excluindo as alterações
na Lei nº 12.587/2012, já incorporadas no PLV nº 7/2020, dando prosseguimento ao belíssimo trabalho do
senador Acir Gurgacz.
Sem dúvidas, o padrão de mobilidade da população brasileira vem passando por transformações
crescentes, principalmente nas últimas décadas, reflexo da urbanização e do crescimento desordenado das
cidades, com uso cada vez mais intenso do transporte motorizado individual pela população. A baixa
qualidade dos serviços e alto preço das tarifas reforçam o modelo individual de transporte no Brasil, que
inviabiliza um deslocamento eficiente e seguro para os passageiros.
Por outro lado, e rastreado pela tecnologia, novas modalidades de deslocamento vêm surgindo,
demandando do Poder Público políticas públicas e regulamentação urgente, sob pena de persistirem modelos
inadequados que deterioram a qualidade de vida e o tempo do cidadão brasileiro.
O Relatório do Senador Acir vai ao encontro destas questões e traz grandes contribuições à Lei nº
12.587, de 2012, integrando e aprimorando vários dispositivos legais, como a Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da
Cidade), Lei nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole), a Lei nº 10.098, de 2000, e a Lei nº 10.233, de 2001, que
gravitam, para mais ou para menos, em torno do tema da mobilidade urbana. Entre as diversas alterações,
destacamos:
• Inclusão de novos modelos de mobilidade: o PL inclui conceitos novos como transporte ciclo
motorizado privado, transporte autopropelido privado e transporte coletivo complementar, por
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aplicativos. Estes conceitos incorporam transportes motorizados ou não, como segways, hurrys,
patinetes, bicicletas e skates, elétricos ou não, entre outros, que emergem com força nas ruas e
calçadas das cidades do Brasil e do mundo. De acordo com o PL, estes serviços deverão ser
regulamentados e fiscalizados pelos municípios e DF, a quem cabem também a oferta de
infraestrutura.
• Priorização do transporte público coletivo no sistema viário. O PL privilegia a adoção de modais e
estratégias que impactem de forma positiva o sistema urbano coletivo, como o modal ferroviário, para
o transporte de cargas e pessoas, em função de uma malha viária já existente e condizente com a
dimensão territorial do País, e faixas preferenciais e corredores exclusivos para a circulação mais
rápida e segura de veículos coletivos.
• Criação da autoridade metropolitana para promover a governança interfederativa, prevista na Lei nº
13.089/2015. Este mecanismo inovador na nossa legislação visa submeter o sistema de transporte na
metrópole e aglomerações urbanas a uma autoridade unificada, buscando integrar planejamento,
gestão e tarifário entre os municípios que integram estas áreas.
• Aperfeiçoamento da política tarifária: a lei traz vários dispositivos para aperfeiçoar a política tarifária,
como planejamento e estudo para a concessão de benefícios tarifários de forma que seu custeio não
seja sustentado pelos usuários do serviço, devendo ser revisada a cada 7 anos. Também prevê a
exploração de receitas extra tarifárias, como publicidade e receitas imobiliárias. Hoje a receita advém
preponderantemente da tarifa pública.
• Criação de um fundo interfederativo para equilibrar as diferenças tarifárias existentes entre os
estados.
• Promoção de parcerias público-privadas para a melhoria da infraestrutura, com o intuito de ganhar
eficiência e transferir para a iniciativa privada a execução de projetos. .
Neste sentido, e certo de que o tema da mobilidade urbana precisa emergir de forma prioritária na
agenda política brasileira, conclamo os nobres deputados à sua aprovação.
Plenário, 27 de abril de 2020.
Deputado WOLNEY QUEIROZ
PDT/PE
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PROJETO DE LEI N.º 2.227, DE 2020
(Da Sra. Greyce Elias)
Altera o Estatuto do Garimpeiro para prever a criação de um cadastro único nacional e a emissão de carteira
de identificação.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5213/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 1º. O art. 11 da Lei nº 11.685, de 2 de julho de 2008, que institui o Estatuto do
Garimpeiro e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. Fica assegurado o registro do exercício da atividade de garimpagem em
cadastro único nacional a ser elaborado e mantido pelo Ministério das Minas e Energia e a
expedição de carteiras de identificação de garimpeiro.” (NR)

JUSTIFICATIVA
A elaboração de um cadastro único de garimpeiros facilitará a elaboração de políticas
públicas voltadas especificamente para esta categoria profissional. Em situações como o pagamento do auxílio
emergencial de R$600, o cadastro único tornaria o acesso ao benefício mais rápido e eficiente.
Sala das Sessões, em

Deputada GREYCE ELIAS
AVANTE/MG

de abril de 2020

Outubro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 30 167

PROJETO DE LEI N.º 2.228, DE 2020
(Do Sr. Pedro Cunha Lima)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de mecanismos de levantamento e divulgação da demanda por
vagas em creches nos Municípios e no Distrito Federal.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
EDUCAÇÃO;
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
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PROJETO DE LEI Nº

, DE 2020

(Do Sr. PEDRO CUNHA LIMA)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
criação de mecanismos de levantamento e
divulgação da demanda por vagas em
creches nos Municípios e no Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a criação de mecanismos de
levantamento e divulgação da demanda por vagas em creches no Distrito
Federal e nos Municípios.
Art. 2º O Distrito Federal e os Municípios, com apoio da União e
dos Estados, realizarão, anualmente, levantamento da demanda por creches
para crianças de até 3 (três) anos de idade.
Art. 3º O Distrito Federal e cada Município estabelecerão
normas, procedimentos e prazos para definição dos instrumentos de
levantamento da demanda, que poderá ser estabelecida a partir da
implementação de estratégias de busca ativa de crianças de até 3 (três) anos de
idade, a serem realizadas pelos municípios, envolvendo órgãos públicos de
educação, assistência social, saúde e proteção à infância, bem como
organizações da sociedade civil organizada.
§ 1º Os resultados do levantamento da demanda por vagas em
creches, bem como os métodos utilizados e os prazos concedidos para sua
realização, serão amplamente divulgados, inclusive por meio eletrônico.
§ 2º O Distrito Federal e cada Município organizarão listas de
espera com base no levantamento da demanda não atendida em creche, por
ordem de colocação e, preferencialmente, por unidade escolar, com divulgação
dos critérios de atendimento e acesso público aos nomes dos responsáveis
legais pelas crianças.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7904

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2228/2020
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2 de 5para o atendimento, a serem
§ 3º Os critérios de
priorização

definidos por cada ente federado deverão, entre outros aspectos, considerar a
situação socioeconômica familiar e condição de monoparentalidade das famílias.
Art. 4º Apurada a demanda não atendida por vaga em creche, o
Distrito Federal e cada Município realizarão planejamento da expansão da oferta
de vagas gratuitas na educação infantil.
§ 1º A ampliação da oferta de vagas ocorrerá preferencialmente
por meio da expansão da rede pública e deverá levar em consideração a
proximidade com a residência da criança.
§ 2º Subsidiariamente, a expansão da oferta de vagas na
educação infantil ocorrerá por meio de convênios com escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, conforme os requisitos exigidos pela legislação
educacional vigente para essas instituições, devendo atender aos parâmetros
nacionais de qualidade.
Art. 5º O repasse de recursos federais destinados a financiar a
expansão da infraestrutura física e a aquisição de equipamentos para a
educação infantil será condicionado ao levantamento da demanda por vagas em
creches, nos termos estabelecidos nesta Lei.
Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7904

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2228/2020
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JUSTIFICAÇÃO

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº
13.005/2014, após exaustivos debates e negociações, com consenso de
diferentes partidos e forças políticas no Congresso Nacional, estabelece como
meta ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% das crianças de até três anos até o final da vigência do Plano.
É sabido que a meta do PNE de atendimento de, ao menos,
metade da população de até três anos de idade é uma meta nacional —
expressa, portanto, uma “média” ideal para o País. No entanto, em muitas
localidades, a demanda por vagas em creche diverge desse percentual.
A creche representa um importante vetor do desenvolvimento
infantil, possibilitando às crianças receberem estímulos que produzirão impactos
ao longo de toda a vida. Para as famílias de menor renda, esses estímulos são
ainda mais importantes:
Crianças que crescem em ambientes desfavoráveis, expostas aos fatores de
risco previamente mencionados, tendem a se beneficiar ainda mais da
educação infantil. Quando a qualidade do ambiente familiar é comprometida,
o benefício de frequentar a creche ou pré-escola é mais evidente,
possivelmente porque a criança passa a receber na escola parte dos
estímulos que idealmente receberia em casa. Tal afirmação é bem
documentada em literatura internacional, quando programas de alta
qualidade

foram

implementados

para

população

em

risco,

como

anteriormente abordado neste documento. […] Sabe-se, porém, que a
oferta de creches é decisiva para as famílias que procuram permanecer
fora do limite de pobreza.1

Diante disso, destaca-se a estratégia 1.14 do PNE, que visa a
uma

atenção

maior

do

Poder

Público

para

com

as

crianças

socioeconomicamente mais vulneráveis:

1

Comitê Científico do Núcleo Ciência Pela Infância. O Impacto do Desenvolvimento na Primeira Infância
sobre a Aprendizagem. São Paulo: Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV), 2014. Série Estudos
do Comitê Científico – NCPI, nº 3. Disponível em: https://ncpi.org.br/wp-content/uploads/2018/07/OIMPACTO-DO-DESENVOLVIMENTO-NA-PRIMEIRA-INFaNCIA-SOBRE-A-APRENDIZAGEM.pdf.
Acesso em: 5 abr. 2020.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7904
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PL 2228/2020 POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
Página 4 de e5o monitoramento do acesso e da
1.14) fortalecer o acompanhamento
permanência das crianças na educação infantil, em especial dos
beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com
as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância.

O acesso à educação infantil também tem grande relevância
para as famílias monoparentais, considerando que as crianças desses lares
podem ficar desassistidas se não houver disponibilidade de vaga.
Não raro, essa vaga em creche é fundamental para viabilizar a
manutenção dos adultos responsáveis pela criança no mercado de trabalho,
garantindo a oportunidade de se manterem economicamente ativos.
Em síntese, a disponibilidade de vagas na creche deve atender
à demanda real de cada município e, para que isso ocorra, é fundamental que
os municípios conheçam a dimensão da demanda e as características da
população não atendida, para orientar o planejamento da expansão da oferta.
O levantamento da demanda por creches é benéfico em vários
aspectos. Garante o direito da criança à educação, contribui para o
desenvolvimento infantil de maneira integral e favorece o planejamento dos
gestores públicos. Para além desses elementos, proporciona, como efeito, a
geração de novas demandas a partir da possibilidade de as famílias
manifestarem o interesse pela matrícula das crianças em creches públicas e
promove a economia local e a empregabilidade dos adultos responsáveis pelas
crianças.
A proposição que ora apresentamos estabelece algumas
diretrizes gerais para a realização do levantamento da demanda manifesta por
vagas em creche nos Municípios e no Distrito Federal. A proposta não define os
mecanismos para a expansão da oferta, cabendo a cada ente, a partir da
realidade local, estabelecer como isso ocorrerá, inclusive se haverá construção
de novas creches, readequação de espaços públicos educacionais, ampliação e
reforma de creches já existentes ou, ainda, a adaptação de espaços ociosos em
escolas.
Além

disso,

foram

inseridas

diretrizes

relacionadas

à

organização das listas de
esperade elaboradas
com- DECOM
base -na
demanda manifesta.
Coordenação
Comissões Permanentes
P_7904
CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2228/2020

5

5

172 Sexta-feira 30

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

6

A

Outubro de 2020
2

PL 2228/2020 POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
Página pela
5 deex-Deputada
5
proposta foi originalmente apresentada
Pollyana Gama no

Projeto de Lei nº 8.722/2017, arquivado ao final da legislatura passada.
Embora o PNE atual inclua estratégias que tratem da demanda
por creches, entendemos que esses dispositivos não formam um conjunto
articulado de diretrizes capaz de oferecer resolutividade a um tema que ganhou
enorme dimensão nos últimos anos. A nosso ver, a edição desta norma legal
colaborará com os Municípios e com o Distrito Federal no sentido de enfrentar o
problema da falta de vagas em creches.
Diante da relevância do tema, solicitamos a colaboração dos
nobres colegas Parlamentares para a aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, em 27 de abril de 2020.

PEDRO CUNHA LIMA
Deputado Federal

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7904
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PROJETO DE LEI N.º 2.231, DE 2020
(Da Sra. Policial Katia Sastre)
Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para incluir o direito à
estabilidade no emprego para idosos, em caso de calamidade pública reconhecida.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA; 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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JUSTI FICATIVA
A Câmara dos Deputados, casa do povo, tem a o'bligação de
legislar e propor matélias de aperfeiçoamento do ordeMmento jurídico pátrio,
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!buscando sempre iresponder aos all5eios da população do Brasrll, por esse
motivo submeto o presernte projeto de l ei.
Percebe-se na sociedade, graças à clise oriunda da prolireração
do Corooavírus, que nosso ordenamento j uríd'ico ll!ão protege o trabalhador
idoso nesses períodos de calamidade pübtica, registre-se que o idoso no Brasil
já sofre discmirni111c1.ção oo mercado de trabalho, sendo por várnis vezes
substiru ido par mão de ,abra mais jovem e barata.

o

idoso durante periodos de epidemia fica a inda mais

vulnerável, visto que em regra é aquele q;ue possui a imullidade mais
comprometida e constantemente j,á possui um quadro dlíriico mais grave,
justamente por sua idade mais avançad!a.
Visto isso, Mda mais j usto do que nesses períodos de
instabrlid!ade ocorrer a proleção dos nossos idosos que aind!a.trabalham por meio
de uma estabilidade no emprego enquanto perdurar o estado de calamidade
pública e até oito,meses depois.
Ante o exposto e em resposta aos anseios da sociedade
lbras.rleira. pela proteção dos idosos, peço o apoio dos nobres colegas para a
aprovação e aperfeiçoamento do presente projeto de lei, buscando sempre o
aplimoramenlo do ordenamento juricliw para acompanhar as mudanças sociais.
Sala ,dJas Sessões, em

de abril de 2020.

Porioial Katia Saswe
Deputada Federal!
PUSP
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PROJETO DE LEI N.º 2.235, DE 2020
(Do Sr. Carlos Veras e outros)
Altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, que cria o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício GarantiaSafra, destinado a agricultores familiares vitimados pelo fenômeno da estiagem ou excesso hídrico, nas regiões
que especifica, para autorizar, em caráter excepcional, o recebimento do benefício em caso de decretação de
situação de emergência ou estado de calamidade pública em razão de epidemia ou de pandemia.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 6º, e 8º da Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º ....................................................................................
§ 2º O Benefício Garantia-Safra somente poderá ser pago aos agricultores familiares
residentes em Municípios nos quais tenha sido verificada perda de safra ou quando da
decretação, em âmbito federal, de situação de emergência ou estado de calamidade
pública em razão de epidemia ou pandemia que acarrete frustração parcial da produção ou
da comercialização, nos termos do art. 8º”. (NR)
“Art. 6º .....................................................................................
§ 1º No caso de ocorrência de frustração de safra em razão de estiagem, excesso hídrico
ou de decretação, em âmbito federal, de situação de emergência ou estado de calamidade
pública em razão de epidemia ou pandemia que acarrete frustração parcial da produção ou
da comercialização, sem que haja recursos suficientes no Fundo Garantia-Safra, a União
antecipará os recursos necessários para o pagamento dos benefícios, limitado às suas
disponibilidades orçamentárias, observados o valor máximo fixado por benefício e a devida
comprovação, nos termos dos arts. 8º e 9º desta Lei”. (NR)
“Art. 8º Farão jus ao Benefício Garantia-Safra os agricultores familiares que, tendo aderido
ao Fundo Garantia-Safra, vierem a sofrer perda em razão de estiagem ou excesso hídrico,
comprovada na forma do regulamento, de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do
conjunto da produção de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão, ou de outras culturas
a serem definidas pelo órgão gestor do Fundo, e em consonância com estudos e pesquisas
de acordo com a realidade e especificidades locais, sem prejuízo do disposto no § 3º, bem
como quando vierem a sofrer frustração parcial da produção ou da comercialização dos
produtos motivada por decretação, em âmbito federal, de situação de emergência ou
estado de calamidade pública em razão de epidemia ou pandemia.
§ 1º O Benefício Garantia-Safra será de, no máximo, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
anuais, por família, pagos em até 06 (seis) parcelas mensais em caso de perda em razão de
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estiagem ou excesso hídrico, e em 1 (uma) parcela em caso de decretação, em âmbito
federal, de situação de emergência ou estado de calamidade pública em razão de epidemia
ou de pandemia, observado o valor deliberado pelo Comitê Gestor.
.................................................................................................
§ 5º Em caso de decretação, em âmbito federal, de situação de emergência ou estado de
calamidade pública em razão de epidemia ou pandemia, será garantido o pagamento do
benefício garantia-safra quando da adesão ao benefício do ano-safra”. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Lei n. 10.420, de 2002, substancialmente alterada no ano seguinte em razão da conversão da
Medida Provisória n. 117, de 2003 (Lei n. 10.700, de 9 de julho de 2003), trata sobre o Fundo e o Benefício
Garantia-safra, instituídos com o seguinte objetivo:
[...] garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de
Municípios sistematicamente sujeitos a perda de safra por razão do fenômeno da
estiagem ou excesso hídrico, situados na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, definida pela Lei Complementar no 125, de 3
de janeiro de 20071. (art. 1º, caput)
Nos termos do art. 8º, caput, o benefício é concedido àqueles que, tendo aderido ao Fundo
Garantia-Safra, venham a sofrer perda de pelo menos 50% do conjunto da produção de feijão, milho, arroz,
mandioca ou algodão, ou de outras culturas a serem definidas pelo órgão gestor do Fundo, em razão de
estiagem ou excesso hídrico.
São agricultores e agricultoras vulneráveis, com renda média familiar mensal não superior a 1,5
salário mínimo (valores brutos, excluídos os benefícios previdenciários rurais), nos 12 (doze) meses
antecedentes à inscrição do programa. Os critérios preferenciais de adesão, nos termos da Resolução CGGS nº
2, de 10 de setembro de 2003, foram assim estabelecidos (em ordem de importância): família de menor renda
per capita; família sustentada por mulher; família com pessoas com necessidades especiais; família não
proprietária de imóvel rural. Em caso de empate, será selecionado o candidato mais idoso.
Estabelece-se, assim, como forma de auxílio aos agricultores familiares que residem em
localidade excessivamente afetadas por secas ou por enchentes, fenômenos naturais, externos e que fogem ao
controle do agricultor e da agricultora, a exemplo da dificuldade de comercialização da produção em tempo de
pandemia, o pagamento de parcelas que totalizem, no máximo, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por ano,
pagos em até 6 (seis) parcelas. O valor atual do benefício é de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),

1

Lei Complementar 125, de 2007:
“Art. 2o A área de atuação da Sudene abrange os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia e as regiões e os Municípios do Estado de Minas Gerais de que tratam as Leis nos 1.348, de 10 de fevereiro de 1951, 6.218, de 7 de julho de 1975,
e 9.690, de 15 de julho de 1998, bem como os Municípios de Águas Formosas, Angelândia, Aricanduva, Arinos, Ataléia, Bertópolis, Campanário, Carlos
Chagas, Catuji, Crisólita, Formoso, Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itambacuri, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas,
Ladainha, Leme do Prado, Maxacalis, Monte Formoso, Nanuque, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Pescador, Ponto dos Volantes,
Poté, Riachinho, Santa Fé de Minas, Santa Helena de Minas, São Romão, Serra dos Aimorés, Setubinha, Teófilo Otoni, Umburatiba e Veredinha, todos
em Minas Gerais, e ainda os Municípios do Estado do Espírito Santo relacionados na Lei nº 9.690, de 15 de julho de 1998, bem como o Município de
Governador Lindemberg”.
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conforme definição do Comitê Gestor do programa.
Vivenciamos, neste momento, uma situação também excepcional, relacionada à emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), com o reconhecimento de
estado de calamidade pública por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Os impactos não são sentidos na colheita, mas, sim, no processamento, transporte e na
comercialização dos alimentos.
As necessárias medidas de distanciamento e isolamento social, com o fechamento de escolas,
feiras livres e, ainda, com a impossibilidade de prática de outras formas de comercialização direta impactam
sobremaneira a agricultura familiar que, no Semiárido, enfrenta historicamente os mais diversos problemas de
ordem econômica, social, e edafoclimática, sentindo a situação de forma ainda mais drástica.
São pessoas que vivem nas regiões mais distantes e precárias da área rural (sem acesso à internet
e com sérias dificuldades de deslocamento), que dificilmente conseguirão acessar o auxílio emergencial.
Segundo dados do Censo Agro 2017 do IBGE, apesar do crescimento de 1.900% (de 2006 a 2017),
mais de 70% das propriedades rurais no Brasil não têm acesso à internet, em especial no Semiárido, que tem o
menor índice de acesso rural à internet.
A Portaria SPA/MAPA nº 11, de 6 de abril de 2020, a despeito de considerar o Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020, apenas flexibilizou os critérios para verificação de índice de perda de safra, o que
será ineficaz porque o problema maior, neste momento, não está associado à produção e, sim, à
comercialização, o que inviabilizaria a liberação do benefício com as atuais regras do programa.
Entende-se, assim, que a concessão do benefício Garantia-Safra, tendo em vista a situação atual
e os termos especificados no presente projeto, é medida eficaz, pois representa a garantia de renda mínima
para manutenção dessas famílias no meio rural, que já estão identificadas no cadastro específico operado pelas
prefeituras quando da adesão ao programa, o que facilitaria a identificação e evitaria a necessidade de realizar
nova demanda por aplicativo ou por deslocamento a agências bancárias.
A proposição é subscrita pelos coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa da Convivência
com o Semiárido.
Sala das Sessões,
Dep. Carlos Veras
PT/PE

de abril de 2020.
Dep. Bira do Pindaré
PSB/MA

Dep. Patrus Ananias
PT/MG
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PROJETO DE LEI N.º 2.251, DE 2020
(Do Sr. Cleber Verde)
Dispõe sobre Home office-acidente de trabalho, e por toda infraestrutura necessária e adequada à prestação
do trabalho remoto.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-8501/2017.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a responsabilidade objetiva dos riscos em acidente de trabalho e
dos custos utilizados na execução do trabalho no Home office.
“Art. 1º A empresa é responsável pelo acidente de trabalho e por toda infraestrutura
necessária e adequada à prestação do trabalho remoto.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
JUSTIFICATIVA
Grande parte dos profissionais brasileiros estão trabalhando no modelo home office, em
função da pandemia do coronavírus. Contudo, fato que poucos estão se preocupando e que pode ocorrer
mesmo com os colaboradores estando em casa, são os acidentes de trabalho.
São muitas as dúvidas relacionadas a esse tema, exemplo é como ficam os casos de doenças ou
acidentes de trabalho? Quem é responsável por essa situação, o trabalhador ou a empresa? E para empresa,
como se dá o controle? Saber se o funcionário está trabalhando ou não?
O home office começou a surgir no Brasil, ainda de forma tímida, por volta do ano de 2010 e a
partir de então a cada ano temos verificado um crescente número de empresas que têm autorizado tal
modalidade de trabalho. A partir de novembro de 2017, com a denominada “reforma trabalhista” o legislador
inseriu esta modalidade de trabalho na CLT, o chamado “teletrabalho”, passando a tratar do tema de modo
mais específico.
Sem dúvida alguma, além da necessidade que passamos, ao alocar um colaborador fora do
ambiente de trabalho da empresa, esta tem uma redução de custos com espaço, insumos, consumo de
energia elétrica, água, dentre outras, o profissional, por sua vez, não se vê obrigado a gastar tempo com
deslocamentos, transportes, etc..
Ao implementar esse sistema de trabalho as empresas devem se blindar também, pois ainda
continuarão a ter responsabilidade diante a estrutura e a saúde e bem-estar dos trabalhadores.
Outro ponto previsto na lei é que o empregador deverá instruir os empregados, de maneira
expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho.
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Muito se engana quem pensa que no home office não existem mais regras de medicina e
segurança do trabalho. Elas não só existem, como são de responsabilidade do contratante.
Isso pelo fato de que o contrato de trabalho deverá indicar o responsável pela aquisição,
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à
prestação do trabalho remoto e como será realizado o reembolso de despesas arcadas pelo empregado.
O empregador deve instruir o trabalhador, de maneira expressa e ostensiva, quanto às
precauções contra doenças e acidentes de trabalho, e fornecer um termo de responsabilidade a ser assinado
pelo empregado, comprometendo-se em seguir as instruções recebidas da empresa.
O empregado pode se lesionar em seu domicílio em decorrência da prestação de serviço, ao
não se utilizar de equipamentos ergométricos necessários para postura correta nas horas em que passa à
frente do notebook ou computador realizando as tarefas necessárias. Nesse caso a situação muda de figura e
a responsabilidade pode ser da empresa.
É fundamental que empresas portadoras de trabalhadores que atuem em casa determinem
firmemente seu horário de expediente. Façam isso no sentido de terem mais controle sobre a jornada laboral
dos seus trabalhadores, e assim, em caso de acidente terão menos dúvidas para determinar se foi acidente de
trabalho ou não.
A empresa deve atender as normas regulatórias do trabalho, mesmo em casos de home office,
e treinar o trabalhador para ter certeza de que esse está em um ambiente seguro.
Neste sentido, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposta.
Brasília, 28 de abril de 2020.
_________________________________
Deputado CLEBER VERDE
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PROJETO DE LEI N.º 2.252, DE 2020
(Do Sr. Gurgel)
Altera o art. 288 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, o art. 35 da Lei n°
11.343, de 23 de agosto de 2006, e o art. 2º da Lei n°12.850, de 2 de agosto de 2013.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1655/2007.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 288 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, o art. 35 da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, e o art. 2º da Lei n°12.850, de 2 de agosto de 2013,
para criar causas de aumento de pena e circunstâncias qualificadoras dos crimes associativos.
Art. 2° O art. 288 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 288. .....................................................................................
Pena - ..........................................................................................
§ 1º A pena aumenta-se de metade se a associação é armada ou se houver emprego
de outro meio insidioso ou cruel, ou, ainda, se houver a participação de criança ou
adolescente.
§ 2º Se do emprego de arma ou outro meio insidioso ou cruel resulta:
I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e
multa;
II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.” (NR)
Art. 3° O art. 35 da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 2º e 3º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:

“Art. 35. ........................................................................................
.....................................................................................
.................
§ 2º A pena aumenta-se de metade se há emprego de arma ou outro meio insidioso ou
cruel.
§ 3º Se do emprego de arma ou outro meio insidioso ou cruel resulta:
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I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e
multa;
II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.” (NR)
Art. 4° O art. 2º da Lei n°12.850, de 2 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º .........................................................................................
......................................................................................................
§ 2º As penas aumentam-se de metade se na atuação da organização criminosa houver
emprego de arma ou outro meio insidioso ou cruel.
§ 2º-A Se do emprego de arma ou outro meio insidioso ou cruel resulta:
I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e
multa;
II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.
............................................................................................” (NR)
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O crime de associação consiste em tipo que reconhece a comunhão de desígnios, habitual e
organizada, para a prática de crimes. Há incremento da potencialidade lesiva e da eficiência da atuação
criminosa pela distribuição de tarefas.
O principal fundamento para a sanção pelos crimes associativos é o elemento subjetivo do
agente que está consciente das condutas dos demais, delas participando e para elas concorrendo.
Cada associado contribui e viabiliza a ação dos comparsas, cujas condutas ocorrem graças ao
apoio uns dos outros, que têm pleno conhecimento dos meios empregados por todos no grupo, dos riscos e
dos potenciais resultados.
Uma associação, portanto, reflete um agir coletivo, em que a conduta de cada associado é
conhecida e combinada com a conduta dos demais, objetivando um resultado desejado por todos.
Assim, quando um grupo atua manejando armas, há consciência e combinação prévia acerca
do emprego destas por cada um, em prol de um objetivo comum a todos.
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O emprego de armas, até pelo prévio conhecimento e existência das mesmas, torna-se,
naturalmente, de ciência e responsabilidade de todos os agentes que, desde a associação combinaram o que
cada um poderia ou deveria fazer para bem desenvolver os interesses do grupo.
Por tais motivos, afigura-se legítimo e razoável que um indivíduo, ao aderir a determinado
grupo armado, tenha plena consciência do uso destas e das naturais consequências desse atuar reprovável, de
sorte que deverá responder, solidariamente, pelos atos deste grupo, pouco importando que, pontualmente,
surjam etapas onde se desenvolvam ações de cunho individual.
Se um grupo ou associação decide usar armas de fogo contra várias vítimas e cada elemento
do grupo as emprega contra uma das vítimas, no contexto de uma ação articulada coletiva, certo é que todos
devem responder por todos os delitos do grupo.
Ocorre que independentemente do bem jurídico secundário – sob o prisma de resultado e
não de valor – do crime, o bem jurídico primariamente atingido continua sendo a coletividade, haja vista a
gravidade da ação criminosa associada para toda sociedade.
Este é o fundamento para que o crime associativo, ainda que com resultado morte, seja
julgado pelo juízo comum, competente para o julgamento do crime de associação, à semelhança do que
acontece com o latrocínio.
Note-se que a lesão ou morte resultante do emprego de arma por associação criminosa
extrapola, para fins de processamento, valoração e julgamento a estreita competência do Tribunal do Júri.
Demanda esse fato-crime a análise do juiz profissional, pelo exame da pertinência e violação
do bem jurídico (segurança social), notadamente porque a lesão e/ou a morte, ainda que denotem resultado
previsto e consciente da ação criminosa, não é seu objetivo principal.
Aduza-se que os jurados, pessoas comuns, são selecionadas dentre os mais variados grupos
sociais. Ditos cidadãos são jogados em um cenário novo, com pessoas desconhecidas e recebem, em
estressantes períodos, por vezes superiores há 15 horas contínuas, forte carga probatória para analisar e
julgar as mais variadas questões, figurando dentre estas, intrincadas teses jurídicas que sequer conseguem
pacificação na doutrina e na jurisprudência especializadas.
O afastamento dos crimes praticados por ORCRIM´s e a prática de terrorismo está se
tornando corriqueiro, até para salvaguardar o cidadão-jurado de riscos, em países de primeiro mundo. Prova
isso a França que, em 1982 criou a “La Cour D’Assises Spéciale”, especializando-a em 1986 justamente para
levar tal criminalidade organizada a julgamento perante um colegiado de 7 Juízes Togados em primeiro grau e
9 destes em segundo grau.
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Seguindo também a dinâmica do latrocínio e da rixa, cada um dos seus agentes deve
responder por qualquer morte que resulte do conflito propiciado e/ou protagonizado pelo grupo: todos os
integrantes do bando que participam, comandam e/ou apoiam a ação, presentes ou não à cena do crime,
portando ou não armas, utilizando-as ou não, devem responder solidariamente pelo resultado, pois não se
pode esquecer que tal só se tornou possível em razão da eficiência de cada um dos integrantes no
desenvolvimento das suas tarefas.
A percepção da equivalência de importância, haja vista que a fatalidade resulta da ação
conjunta, implica a isonomia de tratamento jurídico e a corresponsabilidade. Todos os elementos,
independentemente de sua função na associação, sabem que o grupo detém e utilizará armas, estão cientes
de que haverá emprego com objetivo de lesão e/ou morte de vítimas e, mesmo assim, atuam, no que lhes
cabe, para que o grupo alcance esse objetivo lesivo e criminoso.
Os principais tipos associativos já contêm previsão de aumento de pena quando há
emprego, pelo grupo, de armas; isso deve ser mantido e ampliado.
Afigura-se fundamental que sejam inseridos termos, nos dispositivos existentes, prevendo
expressamente a pena para quando a ação da associação resultar lesão e/ou morte. Para tanto, adota-se o
texto já utilizado no tipo do latrocínio.
Ante o exposto, propõem-se alterações aos artigos que dispõem sobre associação no Código
Penal, na Lei de Organização Criminosa e na Lei de Prevenção e Combate ao tráfico ilícito de entorpecentes.
A presente proposição é fruto de sugestão apresentada pelo senhor Alexandre Abrahão Dias
Teixeira, Juiz de Direito com atuação na 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Por sua valorosa contribuição para a elaboração desta proposta, presto-lhe minhas homenagens.
As medidas ora sugeridas contribuirão para o aprimoramento da legislação penal, razão pela
qual conto com o apoio dos ilustres pares para a aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em

de

GURGEL
Deputado Federal
PSL/RJ

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.255, DE 2020
(Do Sr. Capitão Alberto Neto)
Altera o Decreto Lei 2848 de 07 de dezembro de 1940, “Dispõe sobre a incidência de aumento de pena caso a
lesão seja praticada contra profissional da área de saúde em tempos de pandemia ou sob decreto de calamidade
pública na saúde”, no combate ao Covid-19 e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-6749/2016.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Esta lei altera o Decreto Lei 2848 de 07 de dezembro de 1940, para inserir parágrafo
adicional no art. 129, nas causas de aumento de pena, quanto a lesão for praticada contra profissional da saúde,
no exercício de sua função ou em razão desta, em tempos de pandemia ou sob decreto de calamidade pública
na área da saúde.
Art. 2 O artigo 129 da Lei 2848 de 07 de dezembro de 1940, passa a vigora com a seguinte
alteração:
“Art. 129 .........................................................................
Aumento de pena
§13. Se a lesão for praticada contra profissional da saúde, no exercício de sua função ou em razão
desta, em tempos de pandemia ou sob decreto de calamidade pública na área da saúde, a pena é aumentada
de um a dois terços.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Este Projeto de Lei propõe a incidência de causa de aumento de pena em casos que profissionais
da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e afins, em razão de sua função ou no exercício de
suas funções, tenham sua integridade física ameaçada.
É bem sabido que a atual crise na saúde em razão da pandemia causada pelo Covid-19 causou no
SUS e até mesmo na rede hospitalar uma demanda superior a capacidade de atendimento, todos os países tem
enfrentado tal situação, visto que a dimensão da pandemia supera qualquer situação vivenciada na atualidade,
tendo paralelos somente nos livros de história.
Tal situação levou, além da União, diversos estados da federação e municípios a decretarem
estado de calamidade pública na saúde, devido a incapacidade de atender o grande número de pessoas
infectadas, situação esta, que já começa a acirrar os ânimos entre as pessoas e parentes que procuram o
atendimento emergencial, e em alguns casos, no momento ainda esporádicos, culminando em agressões de
toda a sorte.
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No intuito de coibir que este comportamento se torne corriqueiro na porta de hospitais e/ou
instituições de saúde, no escopo de garantir a integridade física e resguardar a linha de frente no combate ao
Covid-19, se fazem necessárias, medidas que importem na manutenção da ordem e do estado democrático de
direito.
Os profissionais da saúde atuam na linha de frente e se expõe a risco biológicos diversos, inclusive
a contaminação por Covid-19, tal situação já causa impacto psicológico e apreensão tanto nos profissionais
quanto em seus parentes, sem mencionar que uma agressão a qualquer destes, pode ocasionar o afastamento
do profissional de forma provisória ou até de forma permanente.
Portanto, fica evidente a necessidade urgente de medidas, não somente para garantir a
integridade física dos profissionais de saúde, mas também para resguardar a linha de frente do combate ao
Covid-19, visto que o quadro de profissionais disponíveis já é deficitário, muitos profissionais acabam se
contaminando durante o serviço, o que também causam afastamentos, e perder profissionais neste momento
de crise poderá, além de comprometer as ações de contenção da doença, ocasionar a morte de cidadãos por
falta de profissionais e atendimento qualificado.
Tendo em vista que o presente projeto de lei visa garantir a continuidade do combate ao Covid19, bem como a necessidade urgente de medidas para garantir a integridade física dos profissionais de saúde,
medida que irá permanecer mesmo após a contenção da pandemia, visto que o caos no sistema de saúde
pública, com a falta de insumos e leitos, acabam por ocasionar episódios de agressão contra os referidos
profissionais, conforme orienta a presente proposição, solicito aos meus nobres Pares, apoio para a aprovação
deste projeto de lei.
Sala das sessões, 24 de abril de 2020.
Deputado Federal CAPITÃO ALBERTO NETO
REPUBLICANOS/AM
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PROJETO DE LEI N.º 2.256, DE 2020
(Do Sr. Laercio Oliveira)
"Altera a Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o prazo previsto nos artigos 7º e 8°."
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 caput dos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 7º Até 31 de dezembro de 2022, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta,
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991:
..............................................................................” (NR)
“Art. 8º Até 31 de dezembro de 2022, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta,
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991:
..............................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A situação emergencial adversa que a sociedade brasileira vive, em decorrência da pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19), impôs ao Governo Federal a necessidade de adotar medidas que mitiguem as drásticas
consequências econômicas, em razão de as empresas terem sido obrigadas a fechar seus estabelecimentos e
promover o isolamento social.
Algumas Portarias do Ministério da Economia prorrogaram o prazo de recolhimento da contribuição
previdenciária (INSS), ou do pagamento de impostos federais de empresas enquadradas no Simples Nacional
por um período de três meses. No entanto, essas medidas não se figuram suficientes para se manter um
equilíbrio mínimo do mercado nacional.
Importa dizer que, se por um lado, o período de isolamento social não apenas influencia na interrupção
da produção, venda ou prestação de serviços, que gera quebra abrupta na receita das empresas em geral, por
outra via, cumpre salientar que referidas organizações ainda se mantêm vinculadas a diversos contratos civis e
encargos trabalhistas, como os de locação, de serviços prestados por concessionárias públicas, da folha de
pagamento de seus funcionários, e das obrigações tributárias principais e acessórias previstas em todas as
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esferas dos governos federal, estadual e municipal.
Outrossim, lembramos que boa parte do atendimento público também adotou medidas que visam a
conter a propagação do vírus e, neste sentido, postergou por no mínimo 90 (noventa) dias os prazos de entrega
de todas as obrigações principais e acessórias que estão sob a fiscalização da Secretaria Especial da Receita
Federal, tais como DCTF-mensal, EFD-Contribuições, ECD-Contábil, GFIP, RAIS, EFD-Reinf, SPED Fiscal, DIRPF e
DEFIS-Simples Nacional.
A presente proposta tem o fito de manter o equilíbrio mínimo do cenário atual e evitar que a crise
econômica seja ainda pior do que já temos percebido. As empresas têm, em sua grande maioria, feito a parte
que lhes cabe, ao manter as relações contratuais e a folha de pagamento de seus profissionais. Contudo, a
liquidez não existe mais, e para se manter o mínimo razoável das atividades produtivas, tendo por foco a
recuperação econômica gradual, faz-se indispensável uma contrapartida eficaz do Governo Federal.
É dever do Parlamento, como protagonista na garantia de segurança jurídica e na realização dos fins
superiores da República, elaborar e oferecer à sociedade alternativas legais, estabilidade, previsibilidade às
regras de Direito Previdenciário, em particular, no curso desta fase excepcional que desafia as estruturas
normativas preexistentes, e, por essa forma, viabilizar a sustentabilidade das empresas e a empregabilidade da
força de trabalho, alcançando os momentos seguintes ao Estado de Calamidade Pública.
Sob tais pressupostos e objetivos, a presente iniciativa limita-se a prorrogar até final de 2022 a vigência
da desoneração das folhas de pagamento, nos termos em que anteriormente foi concedida a diferentes setores
essenciais da atividade econômica, compreendidos nas disposições dos arts. 7º e 8º da Lei alteranda, à época
visando o enfrentamento e até superação do quadro recessivo por que passaram os setores produtivos e, agora,
exacerbado ante os efeitos adversos e abrangentes da pandemia, que se espalham pelo conjunto da atividade
econômica.
Sala das sessões, em

de

de 2020.

Deputado LAERCIO OLIVEIRA
PP/SE
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PROJETO DE LEI N.º 2.257, DE 2020
(Do Sr. Patrus Ananias e outros)
"Altera a",", que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, para instituir a Campanha Junho
Verde."
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a instituição da Campanha Junho Verde no âmbito da Política
Nacional de Educação Ambiental, estabelecida pela Lei nº 9.795, de 1999.
Art. 2º Acrescente-se, à Seção III, do Capítulo II da Lei nº 9.795, de 1999, o seguinte art. 13-A:
Art. 13-A. Fica instituída a Campanha Junho Verde, a ser celebrada anualmente como parte
das atividades da Educação Ambiental Não Formal.
§ 1º O objetivo da Campanha Junho Verde é desenvolver o entendimento da população acerca
da importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos e do
controle da poluição e da degradação dos recursos naturais, para as presentes e futuras
gerações.
§ 2º A Campanha Junho Verde será promovida pelo Poder Público federal, estadual e
municipal, em parceria com escolas, universidades, empresas públicas e privadas, igrejas e
entidades da sociedade civil e incluirá as ações voltadas para:
I – divulgação de informações acerca do estado de conservação do meio ambiente e das
maneiras de participação ativa da sociedade para a sua salvaguarda;
II – fomento à conservação e ao uso de espaços públicos urbanos por meio de atividades
culturais e de Educação Ambiental;
III – estímulo ao conhecimento e à preservação da biodiversidade brasileira e ao plantio e uso
de espécies nativas em áreas urbanas e rurais;
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IV – sensibilização acerca da redução do consumo e do reuso de materiais e capacitação
quanto à segregação de resíduos sólidos e à reciclagem;
V – divulgação da legislação ambiental brasileira e dos princípios ecológicos que a regem.
VI – estimular o debate sobre transição ecológica das cadeias produtivas
VII – divulgar e propor debates com a participação das Assembleia Legislativas Estaduais e
Câmara de Vereadores sobre as mudanças climáticas e seus impactos nas cidades e no rural.
Parágrafo único. A Lei irá utilizar o conceito de Ecologia Integral, que abrangem os problemas
atuais que inclua as dimensões humanas e sociais.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Quando o Papa Francisco lançou o “Laudato Si’ – sobre o cuidado da casa comum”, em 2015,
manifestou sua preocupação com a degradação ambiental, as ameaças das mudanças climáticas e o futuro da
humanidade. O documento é um apelo para que pessoas, empresas, governos, mídia, líderes políticos e
religiosos, todos enfim, apliquem esforços em ações de conservação ambiental e controle das emissões de gases
de efeito estufa. A encíclica inspira-se em um dos versos do Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis –
Laudato Si’ mi’ Signori (Louvado sejas, meu Senhor) –, que referencia a natureza como expressão das bençãos
divinas. O Papa Francisco clama pelo cuidado com a casa comum – o Planeta –, ressaltando a responsabilidade
humana de proteger a vida em todas as suas formas.
No Capítulo IV o documento trata do tema da Ecologia Integral, conceituando os diferentes
elementos , que inclua claramente as dimensões humanas e sociais . O Capítulo aborta a Ecologia ambiental,
econômica e social, ecologia cultural, ecologia da vida quotidiana, o princípio do bem comum e a justiça
inetergeneracional, colocando a necessidade da participação de todos neste debate de como estamos tratando
o nosso meio ambiente e suas consequências nas populações e nas comunidades.
Este projeto de lei advém da proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de que se
organize uma campanha em todo mês de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. O
objetivo da campanha é inserir o tema “meio ambiente” em lugar central da agenda socioeconômica,
considerando-se que a conservação dos recursos naturais é condição indispensável para a sobrevivência das
futuras gerações e exige profunda mudança de hábitos. Tal mudança somente será alcançada mediante ampla
e permanente campanha educativa.
Assim, propomos inserir a Campanha Junho Verde no âmbito da Lei nº 9.795/1999, que institui
a Política Nacional de Educação Ambiental. Essa Lei insere a construção de valores relacionados à proteção do
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meio ambiente no processo educativo formal e não formal. Assim como o Laudato Si’, pauta-se em enfoque
humanista, holístico, democrático e participativo e na concepção do meio ambiente em sua totalidade,
considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural.
Consideramos que a campanha aqui proposta constituirá mais um importante instrumento da
Política Nacional de Educação Ambiental, capaz de concentrar esforços na formação de uma sociedade mais
justa, tolerante e integrada à natureza – nossa casa comum.
Sala das Sessões, em
Nilto Tatto
Deputado Federal PT/SP

de

de 2020.
Patrus Ananias
Deputado Federal PT/MG
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PROJETO DE LEI N.º 2.258, DE 2020
(Do Sr. Roberto Alves)
Dispõe sobre a anistia de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral aos eleitores com renda de até um salário
mínimo que deixaram de votar em qualquer dos turnos das eleições realizadas até o pleito de 2018.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a anistia de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral aos eleitores
com renda de até um salário mínimo que deixaram de votar em qualquer dos turnos das eleições realizadas até
o pleito de 2018.
Art. 2º Ficam anistiados os débitos decorrentes de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral aos
eleitores com renda de até um salário mínimo que deixaram de votar em quaisquer dos turnos das eleições
realizadas até o pleito de 2018, inclusive, deixaram de justificar, nos termos do art. 7º, da Lei nº 4.737, de 1965.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade do voto para os maiores de dezoito e
menores de setenta anos. Por sua vez, a legislação eleitoral estabelece que o eleitor que deixar de votar e não
se justificar perante o juiz eleitoral até trinta dias após a realização da eleição, incorrerá em multa 1.
Ocorre que, com a recente crise econômica do país, sobretudo em decorrência dos efeitos da
pandemia da Covid-19, muitos brasileiros deixarão de votar no pleito de 2020 por não terem condições de
regularizarem seus títulos eleitorais e de pagar a multa decorrente de terem deixado de justificar o seu não
comparecimento a eleições anteriores.
Mais do que um dever cívico, o voto é um direito subjetivo de participação na vida política do
país. Este fato, combinado com os efeitos da crise econômica pela qual o país atravessa, legitima o intuito do
presente Projeto de Lei, qual seja, zerar o passivo eleitoral dos pleitos anteriores e buscar o fortalecimento da
democracia brasileira e maior participação popular na vida pública do país.
Assim, o presente Projeto de Lei tem o objetivo de anistiar os débitos decorrentes de multas
aplicadas aos eleitores que deixaram de votar em quaisquer dos turnos das eleições realizadas até o pleito de
2018, inclusive, e deixaram de justificar, nos termos do art. 7º, da Lei nº 4.737, de 1965.
Pelo exposto, pedimos o apoio dos nossos Pares para a aprovação do projeto de lei que ora
apresentamos.
Sala das Sessões, em

de

Deputado ROBERTO ALVES
REPUBLICANOS/SP

1

art. 7º, da Lei nº 4.737, de 1965.

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.265, DE 2020
(Do Sr. Danrlei de Deus Hinterholz)
Institui isenção do Imposto Territorial Rural - ITR para imóvel localizado em municípios que tenham declarado
estado de emergência ou calamidade pública e homologados pelas autoridades competentes.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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PROJETO DE LEI: COMPLEMENTAR N",

DE 2010

(Do Sr. DANRLEI)

'I!!,

i

e:

li

i

__J

o_

Institui isenção do Jmposto TemtooiaJ
Rural - ITR para imóvel localizado em
munidpios que tenham declarado estado de
emecgênci.a ou calamidade pública e
homologados pelas autoridades competentes_
O Congu$5o Nacional dtt1-et.ít:

Art. 1• ~ lei institui isenção do Imposto Teo:itoriill Rural para os imóveis
rurais que estejam. sob declaração de est!.do de aneFgência ou calamida.de públlica,
homologados pelas mtoridades oompetentes"
Art ..2º O art.. 3G d!a Lei nº 9.393, de 19 de d.=bro de 1996, passa a ~iigornr

.,,"

1

do segumte m.c.iil!o Ili:
"Art. 3• ----------------------------------------------------------------------------------------

m - o imóvel rural, quando loc.alizado, totill ou parcialmente, em
áJ;ea que esteja sol, declallção de estado de emergência ou cal11midade

públ!ica, por periodo igua] ou superior a 30 (trint11) dias, por llfo do poder
EKecuti.vo federal, est11dual ou municipal
a) A isenção prevista no caput se refere a propriedade indNi.du.al,
mesmo que seu titular mtegre ooopci;iiliva ou associação de
produtore&.
b) O gozo ,dii tsenção a que se refere este inruo se ,dara apeD115 no
ex.eKic:io em que pnblicado o ato do Poder Ex.ecutivo.
e) Se o :imposto fu,er sido pago antes dii pnhlic11ção do ato do
Poder Exerutivo, soen montante •devera ser compensado no
exerdc:io seguinte_= (NR)

Art ..3° F.sta Lei entra em v:igor na data dii Sl!la publ!ica.ção_

JUSilFICAÇÃO

No Estado do Rio G:node do Sui, someme no ano de 202,0,, mais de lrulita Illlll!ll.OÍpios
decl!a:rmun estado de en&gência em decon:âria de mna das maiores estiagens já registradas,

o que trouxe consigo danos subswi.cim a CIIJ)3cidiide produtiva das áreas agri.cul.táveis.

=·
=
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PROJETO DE LEI N.º 2.267, DE 2020
(Do Sr. Luis Miranda)
Altera a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, para incluir dentre as infrações sanitárias o não uso de
equipamento de proteção individual e dá outras providências.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso XI-A do art. 2º da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2º ...............................................................................
.............................................................................................
XI-A - intervenção no estabelecimento;
................................................................................... (NR)”
Art. 2º O art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, passa a vigorar acrescido dos
seguintes incisos XLIII e XLIV:
“Art. 10 ................................................................................
.............................................................................................
XLIII - deixar de fornecer gratuitamente equipamentos de proteção individual
adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, ou permitir
no estabelecimento a presença de pessoas sem esses equipamentos, sempre que as
medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes
e danos à saúde:
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e/ou multa;
XLIV - deixar de comunicar à autoridade sanitária competente a ocorrência de qualquer
infração sanitária prevista nesta lei.
Pena - advertência e/ou multa.
................................................................................... (NR)”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Este projeto de lei pretende combater a situação em que profissionais de saúde trabalham
sem equipamentos de proteção individual (EPI) adequados, sujeitando-os ao risco de contrair doenças
infectocontagiosas.
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Tal preocupação é mais que atual, em razão do número de profissionais de saúde que
contraíram COVID-19. Apenas para ter uma ideia da dimensão do problema, na Itália, onde já há transmissão
descontrolada da doença, as estatísticas mostram mais de 100 médicos mortos de COVID-191.
Assim, a proposta ora apresentada altera a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, para
considerar infração sanitária a falta de EPI, tornando sua ocorrência passível de advertência, intervenção,
interdição, cancelamento da licença e/ou multa.
A base da alteração proposta é o art. 166 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943) que estabelece:
Art. 166 - A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente,
equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de
conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam
completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.
Para este projeto de lei, foi necessário alterar essa redação, pois hoje em dia, com a chamada
“pejotização” do trabalho, muito dos profissionais de saúde trabalhando em hospitais ou em serviços de
urgência e emergência não são contratados como empregados.
Além disso, estendemos essa proteção aos pacientes, pois sempre há o risco de alguém
necessitar procurar um serviço de emergência por uma doença que não é contagiosa, por exemplo, uma crise
convulsiva, e acabar contraindo uma doença que é contagiosa.
Obviamente, não é necessário entregar máscaras cirúrgicas e luvas, para todos os pacientes,
desde que sejam adotadas “medidas de ordem geral ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes
e danos à saúde”. Por exemplo, reservar uma sala de espera exclusiva para pessoas com suspeita de doenças
infectocontagiosas, mantendo-as a uma distância segura uma das outras e realizando a higienização frequente
desse local.
Para que a medida proposta neste projeto de lei seja realmente efetiva, incluímos a obrigação
acessória de comunicar à autoridade sanitária competente a ocorrência de qualquer infração sanitária,
incluindo esta; pois muitas vezes há denúncias para os conselhos de classe, mas não são aplicadas as sanções
devidas por falta de competência desses órgãos.
Apenas para se ter uma ideia, o Conselho Federal de Enfermagem afirma ter recebido em um
período de 3 semanas mais 2.900 denúncias de falta de EPI e uso de materiais inadequados para atendimento
de pacientes2.
Desta forma, esses órgãos devem obrigatoriamente informar à autoridade sanitária a
ocorrência desses fatos. E essa regra não se aplica apenas aos conselhos de classe, mas a qualquer pessoa ou
1

UOL. Chega a 100 o número de médicos mortos de coronavírus na Itália [online]. Disponível em:
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/04/09/chega-a-100-o-numero-de-medicos-mortos-de-covid-19-naitalia.htm. Publicado em: 09/04/20. Acesso em: 13/04/20.
2
Conselho Federal de Enfermagem – COFEN. Denúncias por falta de EPIs entre profissionais de saúde aumentaram. Disponível em:
http://www.cofen.gov.br/denuncias-por-falta-de-epis-entre-profissionais-de-saude-aumentaram_78772.html. Publicado em:
07/04/20. Acesso em: 13/04/20.

198 Sexta-feira 30

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2020

órgão que tiver ciência da infração, inclusive pacientes e Serviços Especializados em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho devem fazê-lo.
Por fim, optamos em aperfeiçoar o inciso XI-A do art. 2º, também tendo em vista a atual
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, com a finalidade de garantir a aplicação da Lei.
Esse inciso prevê a “intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de
qualquer esfera”.
Contudo, entendemos que a intervenção deve ocorrer independentemente de receber
recursos públicos, pois caso contrário, as sanções mais severas poderiam paralisar atividades essenciais à saúde,
causando desabastecimento de medicamentos, produtos e insumos de interesse da saúde pública, bem como
desassistência de pessoas doentes.
Para não ficarmos reféns dessa situação, o Poder Público deve ter instrumentos legais para
intervir na empresa de modo a manter a continuidade de suas atividades e garantir o cumprimento da lei.
Assim, certo da relevância deste Projeto de Lei, peço o apoio dos meus nobres Pares para sua
aprovação.
Sala das Sessões, em

de Abril de 2020.

Deputado LUIS MIRANDA
(DEM-DF)
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PROJETO DE LEI N.º 2.273, DE 2020
(Dos Srs. Eduardo Bismarck e Léo Moraes)
Estabelece o aumento de pena em um terço para em fraudes relacionadas a auxílios emergenciais concedidos
durante o período de estado de epidemia ou pandemia declarada.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-1175/2019.
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, para
estabelecer o aumento de pena em um terço para em fraudes relacionadas a auxílios emergenciais concedidos
durante o período de estado de epidemia ou pandemia declarada.
Art. 2º O art. 299 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Falsidade ideológica
Art. 299. ......................................................................................
......................................................................................................
§1o Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou
se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de
sexta parte.
§2o A pena aumenta-se de um terço se o crime é cometido para recebimento de auxílios
pecuniários durante o período de estado de calamidade pública decorrente de epidemia
ou pandemia declarada.” (NR)
Art. 2º O art. 171 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a
vigorar acrescido do seguinte §6o:
“Estelionato
Art. 171 ........................................................................................
......................................................................................................
§6o A pena aumenta-se de um terço se o crime é cometido contra beneficiário de auxílio
pecuniário decorrente de calamidade pública, declarada na forma da Lei.” (NR)
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O Brasil está atravessando um período de grande gravidade e incertezas econômicas e sociais
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decorrentes pela pandemia do COVID-19, obrigando o Estado a tomar diversas medidas para garantir a
sobrevivência das pessoas mais vulneráveis por meio da concessão de auxílios pecuniários emergenciais.
Ocorre que muitos criminosos vêm se aproveitando dessa situação excepcional para obter
indevidamente esse auxílio, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em cadastros públicos.
Outrossim, criminosos, também, vêm se valendo das várias restrições são impostas à sociedade para praticar
crimes em desfavor de pessoas vulneráveis que recebe ajuda estatal.
Nesse cenário, apresento a presente proposição legislativa com a finalidade de estabelecer o
aumento de pena em um terço para em fraudes relacionadas a auxílios emergenciais concedidos durante o
período de estado de epidemia ou pandemia declarada, certo de que esta proposta representa necessário
aperfeiçoamento de nosso sistema penal.
Em vista desses argumentos, solicito o apoio dos nobres pares para aprovação dessa medida
que tanto contribuirá para a segurança de nossa população.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputado EDUARDO BISMARCK
PDT-CE
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PROJETO DE LEI N.º 2.275, DE 2020
(Do Sr. Léo Moraes)
Altera a Lei n° 6.259, de 30 de outubro de 1975, e a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para garantir às
pessoas que prestam serviços públicos e atividades essenciais a realização gratuita e periódica de exames
médicos e testes laboratoriais, durante as emergências de saúde pública, entre as quais aquela decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
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
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PROJETO DE LEI N°

, DE 2020

PL 2275/2020 POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
1 de 6
(Do Sr.Página
Léo Moraes)

Altera a Lei n° 6.259, de 30 de outubro de
1975, e a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para garantir às pessoas que
prestam serviços públicos e atividades
essenciais a realização gratuita e periódica
de exames médicos e testes laboratoriais,
durante as emergências de saúde pública,
entre as quais aquela decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de
2019.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei inclui o art. 13-A na Lei n° 6.259, de 30 de outubro de
1975, e o art. 5°-A na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 para garantir às
pessoas que prestam serviços públicos e atividades essenciais a realização
periódica de exames médicos e de testes laboratoriais, durante as emergências
de saúde pública de importância nacional e internacional, entre as quais aquela
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Art. 2° Inclua-se na Lei n° 6.259, de 30 de outubro de 1975, o seguinte
art. 13-A:
“Art. 13-A Durante emergências de saúde pública
decorrentes de doenças a que se refere o art. 7°, inciso I,
desta lei, os prestadores de serviços públicos e atividades
essenciais têm direito à realização gratuita e periódica de
exames médicos e de testes laboratoriais para essas
doenças, no Sistema Único de Saúde.
§ 1° Consideram-se essenciais os seguintes serviços
públicos e atividades:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e
hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado
de vulnerabilidade;
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6599

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2275/2020
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PL 2275/2020IIIPOSSUI
INTEIRO
TEOR EM FORMATO
DO WORD
- atividades
de segurança
pública DIFERENTE
e privada, incluídas
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a

vigilância, a guarda e a custódia de presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional
de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou
aplicativo;
VI - telecomunicações e internet;
VII - serviço de call center;
VIII - captação, tratamento e distribuição de água;
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo;
X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica,
incluído

o

fornecimento

de

suprimentos

para

o

funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e
dos sistemas de transmissão e distribuição de energia,
além de produção, transporte e distribuição de gás natural;
XI - iluminação pública;
XII - produção, distribuição, comercialização e entrega,
realizadas presencialmente ou por meio do comércio
eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e
bebidas;
XIII - serviços funerários;
XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de
equipamentos e de materiais nucleares;
XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos
vegetais e de doença dos animais;
XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de
origem animal e vegetal;
XVIII - vigilância agropecuária internacional;
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte
prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco
Central do Brasil;
XXI - serviços postais;
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6599
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XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e
de processamento de dados (data center) para suporte de
outras atividades previstas neste parágrafo;
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira;
XXV - produção e distribuição de numerário à população e
manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema
Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos
Brasileiro;
XXVI - fiscalização ambiental;
XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e
comercialização de combustíveis, gás liquefeito de
petróleo e demais derivados de petróleo;
XXVIII - monitoramento de construções e barragens que
possam acarretar risco à segurança;
XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com
vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por
meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações;
XXX - mercado de capitais e seguros;
XXXI - cuidados com animais em cativeiro;
XXXII - atividade de assessoramento em resposta às
demandas que continuem em andamento e às urgentes;
XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a
seguridade

social, compreendidas no

art.

194

da

Constituição Federal;
XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a
caracterização do impedimento físico, mental, intelectual
ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da
integração

de

equipes

multiprofissionais

e

interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos
previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho
de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência;

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6599
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Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade;
XXXVI - fiscalização do trabalho;
XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais
ou similares relacionadas com a emergência de saúde
pública;
XXXVIII

-

atividades

de

representação

judicial

e

extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas
pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação
regular e tempestiva dos serviços públicos;
XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza,
obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; e
XL - unidades lotéricas;
XLI - atividades e os serviços relacionados à imprensa;
XLII - outros serviços públicos e atividades definidas pelo
Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 2° Compete ao Ministério da Saúde especificar os
exames médicos e os testes laboratoriais referidos no
caput deste artigo, assim como definir a periodicidade
desses exames e desses testes”.
Art. 3° Inclua-se na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o seguinte
art. 5°:
“Art. 5°-A Durante a emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus de
que trata esta lei, as pessoas que prestam serviços
públicos e atividades essenciais nos termos do art. 3°, § 9°,
desta lei têm direito à realização gratuita e periódica de
exames médicos e de testes laboratoriais no Sistema Único
de Saúde, conforme regulamento expedido pelo Ministério
da Saúde.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6599
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expedir o regulamento a que se refere o caput deste artigo,
as pessoas que prestam serviços públicos e atividades
essenciais têm direito à realização de teste RT-PCR
(reverse-transcriptase polymerase chain reaction, em
inglês) ou de teste rápido para a detecção do coronavírus
da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), a
cada 14 dias, no Sistema Único de Saúde”.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Muitos brasileiros podem praticar o distanciamento social durante a
pandemia da doença do coronavírus (COVID-19), para resguardar sua saúde e
a de seus familiares, contudo os prestadores de serviços públicos e de atividades
essenciais1 não tiveram essa opção. Estes indivíduos precisaram continuar seu
trabalho, que se apresenta essencial para a sobrevivência, para a saúde e para
a segurança de toda população brasileira. Desse modo, esses profissionais
estão mais expostos ao risco de contaminação, agravado pela falta de
equipamentos de proteção individual (EPI).
A título de exemplo, crescem significativamente os números de casos
de contaminação e de óbitos relacionados com a COVID-19 entre os
profissionais na área da saúde. Com base em levantamento junto às secretarias
de saúde dos estados e das capitais, aos conselhos de medicina e de
enfermagem e às fundações hospitalares, o Diário Catarinense encontrou que
mais de 8.000 profissionais na aérea da saúde estavam afastados de suas
funções em 16 de abril deste ano, seja porque apresentavam sintomas da
COVID-19, seja porque integravam grupo de risco2. Conforme o Conselho
1 Este projeto de lei baseia-se na definição de serviços públicos e atividades essenciais
no art. 3° do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e no art. 3° do Decreto nº 10.288, de
22 de março de 2020, que regulamentam o art. 3°, § 9°, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.
2
Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/noticias/pais-tem-mais-de-8-milprofissionais-da-saude-afastados-em-meio-a-pandemia-de-coronavirus>. Acesso em: 27 abr.
2020.
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de Enfermagem afastados por suspeita da COVID-19 e pelo menos 49 mortes
pela doença3.
Entre os prestadores de serviços públicos e de atividades essenciais, o
número de contaminados deve aumentar de modo considerável, dada a
proximidade do pico da pandemia. Muitos desses casos não serão detectados,
pois se apresentam assintomáticos, aumentando a propagação da COVID-19 no
país. Em face desse cenário, mostra-se imprescindível a testagem ampla dos
prestadores de serviços públicos e de atividades essenciais, a fim de resguardar
a saúde desses profissionais, de suas famílias e da população em geral – medida
que, por meio deste projeto de lei, propomos no curso da presente pandemia,
assim como nas futuras emergências de saúde pública.
Considerando a conveniência e a oportunidade política desta proposição
legislativa, rogamos o apoio dos nobres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões,

Deputado LÉO MORAES
Podemos/RO

3 Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/fiscalizacao-identifica-4-602-profissionaisafastados-por-suspeita-de-covid-19_79347.html>. Acesso em: 27 abr. 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.276, DE 2020
(Do Sr. Weliton Prado)
Altera o Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para aumentar a pena dos crimes
hediondos.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4556/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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PROJETO DE LEI N.º 2.284, DE 2020
(Do Sr. Alexandre Frota)
Dispõe sobre a identificação pessoal dos usuários de rede social e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4925/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° As contas individuais de rede social, que se utilizam da internet, seja ela qual for, só
poderão ser autorizadas após a devida identificação de seu usuário, em cadastro que deverá ser mantido em
sigilo.
§ 1° A identificação de que trata o caput deste artigo se dará pela apresentação de documento
oficial com foto ao titular da rede social em que o usuário fizer sua inscrição.
§ 2° Só poderão utilizar as redes sociais aquelas pessoas que se registrarem em cadastro
próprio de cada uma delas e apresentarem os documentos exigidos.
Art. 2° Ficam proibidas em todo o território nacional a existência de contas de rede social sem o
cumprimento desta Lei.
Art. 3° As contas já existentes terão que ser identificadas no prazo máximo de 6 (seis) meses,
caso não ocorra a identificação dos responsáveis, deverão bloquear imediatamente a utilização da conta.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICTIVA
Com o advento das redes sociais, a divulgação de notícias tomou proporções inimagináveis, sua
velocidade e alcance aumentaram sobremaneira.
A sociedade brasileira não pode conviver mais com a possibilidade do anonimato nas redes
sociais.
A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, mas veda o anonimato,
obviamente quis o legislador dar garantias tanto a quem expressa sua opinião quanto àquele que porventura
venha a ser atingido por esta liberdade de expressão.
As redes sociais devem ter a responsabilidade de garantir a vedação constitucional do
anonimato, da mesma forma que garante a liberdade de expressão.
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Não há liberdade sem a devida responsabilidade, não podemos limitar esta liberdade, mas
temos que responsabilizar seus autores, não podemos mais conviver com a dificuldade de saber quem é a
pessoa, seja física ou jurídica.
Há a necessidade urgente desta medida, pois, diversos crimes veem sendo cometidos
diariamente nas redes sociais e seus autores contam com a dificuldade do poder público na sua identificação.
Por todo exposto, certo do apoio dos demais parlamentares para a aprovação do presente
projeto de lei como medida de justiça.

Sala de sessões 29 de abril de 2020

ALEXANDRE FROTA
PSDB/SP
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PROJETO DE LEI N.º 2.285, DE 2020
(Do Sr. Alexandre Frota)
"Altera o artigo 12, item V da",", para revogar algumas carências em plano de saúde e dá outras
providências."
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1942/2007.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 12, item V da Lei 9.656 de 03 de junho de 1998 passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as
respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
......................................................................................
“ V – a carência será fixada:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo, desde que o tratamento de pré natal
não tenha sido realizado com o respectivo plano de saúde.
b) O contratos de prestação de serviços dos planos de saúde não terão qualquer outra carência,
excetuada a do item “a” acima.”
Art. 2° - Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
As carências dos planos de saúde não deveriam existir, de vez que não é possível saber o
momento em que o contratante terá uma doença ou uma complicação de saúde.
Não é razoável definir um período no qual a pessoa não tem o direito a usufruir de seu contrato
de prestação de serviços, ademais em se tratando de casos de saúde.
As empresas de plano de saúde exercem um papel fundamental para a população que dela se
socorre para manutenção de sua saúde, e obviamente para a prevenção de doenças.
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Os contratos de prestação de serviços no país em regra admitem a imediata utilização dos
mesmos, não há que se diferenciar os casos de planos de saúde.
Procuramos manter uma única carência, do parto, em que o pré natal não tenha sido realizado
com a assistência do referido plano, pois não se trata de doença e sim de uma condição onde, guardadas as
peculiaridades de cada um, é uma escolha feita pelo casal e ainda há a aceitação da empresa de plano de
saúde da condição de gravidez da futura parturiente.
Certo de contar com o apoio de meus nobres colegas deputados federais, a aprovação deste
projeto de lei é medida de justiça social.

Sala das Sessões em,

de abril de 2020

Alexandre Frota
Deputado Federal
PSDB/SP
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PROJETO DE LEI N.º 2.286, DE 2020
(Do Sr. Alexandre Frota)
Estabelece a proibição suspensão de contratos de plano de saúde, bem como sua utilização, por atrasos no
pagamento das prestações inferiores a 60 (sessenta) dias.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4201/2012.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica proibida a suspensão dos contratos de prestação de serviços de saúde, planos e
seguro saúde, por atraso no pagamento das prestações inferiores a 60 (sessenta dias), bem como a prestação
de serviços pactuada.
§ 1° Caso haja utilização dos serviços neste período de atraso do pagamento das parcelas e o
contratante não venha quitá-las, fica a empresa contratada autorizada a executar a dívida, devidamente
corrigida, acrescida de juros e multa contratual.
§ 2° Em não havendo utilização dos serviços no período de atraso das prestações, fica a critério
das partes contratantes a continuidade da prestação de serviços sem qualquer modificação em suas cláusulas,
autorizada a cobrança de correção monetária, juros e multa contratual.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
JUSTIFICATIVA
O atraso de pagamento de prestadores de serviços ocorre não por vontade do contratante e
sim, em regra, por um problema financeiro pontual.
Ocorre que o inadimplente não escolhe o momento em que irá adoecer, portanto suspender a
prestação de serviços não é a medida mais adequada.
Obviamente não estamos querendo que as empresas de plano de saúde façam caridade e
permitam, por um longo período que o contratante continue a utilizar dos serviços de saúde contratados.
Porém não é justo não atender o contratante em caso de atraso pontual, ou seja, se o atraso
for superior a 60 dias e caso tenha utilizado o serviço, a empresa contratada terá o direito de ressarcimento
das parcelas acrescidas das cominações legais.
Este projeto de lei não tem o condão de fazer caridade com quem quer que seja, apenas tem a
intenção de não abandonar quem, porventura, atrasou a pontualidade de seus pagamentos.
O contrato de prestação de serviços de saúde deverá prever as condições da cobrança de
multa, correção monetária e juros caso o contratante venha a utilizar os serviços contratados, no caso da não
quitação dos pagamento e desistência do contrato.
Certo de contar com o apoio de meus nobres colegas deputados federais, a aprovação deste
projeto de lei é medida de justiça social.
Sala das Sessões em,

de abril de 2020
Alexandre Frota
Deputado Federal
PSDB/SP
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PROJETO DE LEI N.º 2.290, DE 2020
(Do Sr. Marreca Filho)
Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para incluir a visão
monocular como impedimento de função do corpo.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1694/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, passa a vigorar acrescido do
seguinte §3º:
“Art. 2º ..........................................................................................
......................................................................................................
§3º A visão monocular será classificada como impedimento de função do corpo, para
fins do critério previsto no inciso I do §1º deste artigo, na forma do regulamento.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência define a pessoa com deficiência como
aquela que “tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas”.
Esta definição está alinhada que o estabelecido pela Convenção Sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência, cujo texto foi aprovado em 2006 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A grande
inovação foi tornar a avaliação multidisciplinar, considerando não só a doença ou alteração
orgânica/funcional, mas também fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, entre outros.
O poder público, entretanto, ainda não conseguiu aderir a essa nova definição em suas
avaliações. Em muitos casos, considera-se apenas o diagnóstico médico, com base no Decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, que é bastante ultrapassado.
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As pessoas com visão monocular, por exemplo, frequentemente são impedidas de usufruir
dos direitos das pessoas com deficiência, mesmo quando possuem outros impedimentos ou limitações.
Entretanto, o Judiciário já reconhece essa possibilidade, algo que já foi pacificado na Súmula nº 377 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A visão monocular é caracterizada por cegueira ou quase cegueira de um dos olhos, tendo
visão normal ou subnormal no outro. Embora seja menos limitante que a cegueira bilateral, na monocular
ocorre redução do campo visual, e restrições para a visão de profundidade. Por este motivo, pessoas com essa
alteração não podem ser motoristas profissionais de veículos pesados, nem pilotar aviões, por exemplo.
Com base no exposto, propomos este projeto de lei, para eliminar essa divergência, ao
trazer para o Estatuto da Pessoa com Deficiência a definição de visão monocular como causa de impedimento
de função do corpo. Desta forma, as pessoas com essa limitação poderão usufruir dos direitos previstos para
as com deficiência, se cumpridos os demais requisitos, após avaliação multidisciplinar.
Considerando que essa alteração legislativa poderia beneficiar milhares de brasileiros,
trazendo mais justiça para o sistema de avaliação das pessoas com deficiência, pedimos o apoio dos colegas
parlamentares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em

de

Deputado MARRECA FILHO

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.299, DE 2020
(Da Sra. Flávia Morais)
Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a Lei n.º 9.870, de 23 de novembro de 1999, para dispor
sobre o cumprimento do calendário escolar em situações de calamidade pública.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-680/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 24 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 3º:
“Art. 24 ………………..
…………………………
§ 3º Em caso de suspensão de aulas em virtude de estado de
calamidade pública ou provocada por evento extraordinário, deve-se assegurar aos alunos o
cumprimento da carga horá ria mínima anual e o acesso aos conteúdos curriculares previstos
para cada etapa da educação básica, sendo autorizada a readequação do calendário escolar,
desde que em acordo com os alunos e/ou seus responsáveis e a autoridade local competente.”
Art. 2º O art. 1º da Lei n.º 9.870, de 23 de novembro de 1999, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 8º:
“Art. 1º ………………..
…………………………
§ 8º A readequação do calendário escolar prevista no § 3º do art. 24
da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, não enseja acréscimo no valor anual contratado
nem aditivo financeiro de nenhuma espécie.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
As medidas de isolamento social, necessárias para conter o ritmo de contágio do surto
de covid-19, têm forte impacto sobre a vida escolar de nossas crianças. Acreditamos que dessa experiência
devemos tirar alguns aprendizados e aprimorar nossos instrumentos legislativos. Nesse sentido, apresento este
Projeto de Lei, que tem por finalidade garantir a todos os estudantes o cumprimento da carga horária, do
número de dias letivos e o pleno acesso aos conteúdos curriculares de sua etapa de ensino.
A primeira alteração que sugerimos é deixar expresso em lei que a suspensão de aulas
em virtude de estado de calamidade pública não desobriga as escolas de cumprirem o calendário letivo,
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permitindo-se sua readequação, desde que ouvidos e respeitados os alunos e seus responsáveis, bem como a
autoridade local competente.
Finalmente, precisamos garantir que a eventual readequação do calendário escolar não
onere os alunos ou seus responsáveis. Nesse sentido, incluímos dispositivo na Lei n.º 9.870, de 23 de novembro
de 1999, para vedar qualquer aumento nas mensalidades, bem como outras formas de aditivo financeiro,
vinculado a adaptações do calendário causadas pela ocorrência de eventos extraordinários ou situações de
calamidade pública.
Tenho certeza que os nobres pares terão a sensibilidade necessária para a gravidade do
tema e conto com seu apoiamento.
Sala das Sessões, em

de

FLÁVIA MORAIS
Deputada Federal — PDT/GO

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.311, DE 2020
(Da Sra. Paula Belmonte e outros)
Acrescenta o §4º ao art. 24-A da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para determinar
a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de medida protetiva por parte do agressor.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5114/2013.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Fica acrescido o §4º ao art. 24-A da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, com a
seguinte redação:

“Art.24-A................................................................................................
§ 4º O disposto no caput ensejará a decretação da prisão preventiva do agressor, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal.” (NR)

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Nos últimos três anos, 12 mil mulheres foram vítimas de feminicídio e quase 900 mil solicitaram
algum tipo de medida protetiva em todo o Brasil. Somente no estado do Rio de Janeiro, no mês de julho de
2019, foram registrados mais de 30 mil pedidos de socorro para mulheres pelo número 190 da Polícia Militar.
Assim, um dos maiores avanços legislativos no combate à violência doméstica, foi a criação e
edição da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecidamente como Lei Maria da Penha, em alusão à
mulher, símbolo nacional da luta das mulheres contra a opressão e a violência, Senhora Maria da Penha.
Embora seja considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma das três leis
mais avançadas do mundo, no que diz respeito ao combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar
contra a mulher, em que pese a dureza dos procedimentos e das sanções previstas na referida lei, há ainda a
necessidade de um aprimoramento e enrijecimento de medidas protetivas com vistas a coibir e combater
efetivamente a violência doméstica, dando maior segurança às vítimas ao longo de todo o procedimento
judicial.
Não obstante a previsibilidade legal de aplicação de medidas protetivas urgentes, até mesmo
com a diligência de uma célere análise de resposta por parte da autoridade judicial, é comum deparar-se com
aqueles agressores que descumprem essas medidas e, consequentemente, as vítimas voltam a sofrer outras
retaliações em face da demora do regular processo judicial, até sua finalização com a condenação (ou não) do
indiciado/réu.
Muitas das vezes o Estado tem conhecimento acerca do descumprimento de medidas
protetivas urgentes decretadas pela Autoridade Judicial, por parte do agressor, e que desde o início já dão
sinais de que a vítima está em perigo, entretanto, a eventual decretação de uma prisão preventiva decorrerá
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de uma hercúlea discussão acerca do seu cabimento ou não ao caso concreto. Então, uma previsão taxativa,
de forma hodierna, poderá coibir e até mesmo representar uma maior proteção à essas vítimas.
Considerando que no estado democrático de direito, que hoje se encontra pautado no
ordenamento jurídico pátrio, a prisão preventiva (medida cautelar), prevista no artigo 312 do Código de
Processo Penal, é uma exceção à regra, devendo, sempre que possível, ser aplicada às medidas cautelares
diversas à prisão, a presente alteração legislativa visa trazer de forma taxativa uma hipótese clara e
incontestável de decretação de prisão preventiva.
Neste contexto, a previsão de decretação de prisão preventiva em face do descumprimento de
medidas protetivas urgentes, no âmbito da Lei Maria da Penha, em casos de violência doméstica, é de suma
importância como forma de frear, coibir e ao menos mitigar os efeitos e os riscos que muitas das vítimas são
obrigadas a conviver de forma constante, às sombras do seu algoz (agressor), em que pese terem sido
aplicadas medidas protetivas urgentes. É comum que vítimas de violência doméstica venham a aumentar
estatísticas de violência doméstica com vítima fatal mesmo com medidas protetivas urgentes decretadas e
vigentes, as quais desde sua decretação já denotavam de que o agressor não iria cumpri-las.
É nesse contexto que, diante da relevância do tema, solicito o apoio dos parlamentares para a
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões,

de

de 2020.

Deputada Federal PAULA BELMONTE
(Cidadania/DF)
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PROJETO DE LEI N.º 2.312, DE 2020
(Da Sra. Paula Belmonte)
Estabelecbre a oigatoriedade de exibição da Bandeira Nacional Brasileira, atendidas as normas de forma e
apresentação dos Símbolos Nacionais, em filmes, programas de televisão, séries, telenovelas e outros
conteúdos audiovisuais cuja produção tenha sido financiada ou patrocinada com o uso de recursos públicos ou
oriundos de empresas estatais.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA;
CULTURA; 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 As obras cinematográficas, os programas audiovisuais exibidos em emissoras de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), os conteúdos da comunicação audiovisual de acesso condicionado
e outros conteúdos audiovisuais cuja produção tenha sido financiada ou patrocinada com o uso de recursos
públicos ou de empresas estatais deverão apresentar, ao longo de no mínimo 2% (dois por cento) de sua
duração, cenas que contenham a Bandeira Nacional Brasileira.
Parágrafo único. A exibição da Bandeira Nacional Brasileira prevista no caput deverá se dar de
forma clara, facilmente identificável pelo público, atendidas as normas sobre a forma e a apresentação dos
Símbolos Nacionais de que trata a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971.
Art. 2o Nos casos em que, devido às peculiaridades do roteiro da obra audiovisual, a exibição
da Bandeira Nacional Brasileira possa prejudicar a sua narrativa e a sua verossimilhança, será dispensado o
cumprimento das regras previstas no art. 1o.
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei ensejará a devolução integral dos recursos
públicos ou oriundos de empresas estatais recebidos a título de financiamento ou patrocínio para a produção
da obra audiovisual, com a devida correção monetária, nos termos do regulamento.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Uma nação sem cidadãos que amam a pátria está fadada ao fracasso. O sentimento de amor
pela sua terra, pelas suas origens e pelo seu povo é fundamental para o desenvolvimento de qualquer País. Em
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tempos nos quais há uma perda dos valores nacionais, que se veem esmagados pela enxurrada de ideologias
estrangeiras, é essencial que possamos resgatar o patriotismo - força motriz dos laços de solidariedade que
impulsionam o crescimento econômico e social.
No século XX, com a emergência da indústria cultural, pudemos observar o papel exercido
pelos meios de comunicação na construção da identidade nacional e do sentimento de patriotismo. Talvez o
exemplo mais exuberante deste tipo de construção seja o da indústria cinematográfica americana. Lá, os filmes
em que se exalta a pátria são inúmeros, e continuam a ser produzidos em abundância, contribuindo para a
exaltação do patriotismo norte-americano. E uma característica comum, compartilhada por diversas dessas
obras audiovisuais, é a presença constante da bandeira nacional.
No Brasil, infelizmente essa prática é pouco corriqueira. São raros os filmes, as novelas, as
séries e outros tipos de conteúdos audiovisuais que exaltem a nação brasileira e os seus símbolos. Esta
disfunção fica ainda mais evidente quando constatamos que boa parte da produção audiovisual brasileira se dá
com um forte incentivo estatal: são, portanto, obras que muito recebem do Brasil, mas que pouco lhe dão
retorno em termos de exaltação dos símbolos nacionais.
Assim, como forma de contribuir para o patriotismo brasileiro, apresentamos o presente
projeto de lei. Seu texto estabelece a obrigatoriedade de exibição da Bandeira Nacional Brasileira, atendidas as
normas de forma e apresentação dos Símbolos Nacionais, em filmes, programas de televisão, séries, telenovelas
e outros conteúdos audiovisuais cuja produção tenha sido financiada ou patrocinada com o uso de recursos
públicos ou oriundos de empresa estatal. Trata-se de uma medida muito simples, que não implicará qualquer
dispêndio governamental, mas que em muito poderá contribuir para a construção de uma sociedade mais
patriota.
Concluímos, portanto, com o chamado para que os nobres colegas Parlamentares nos ajudem
a aprovar, o quanto antes, esta proposição, que por certo ajudará na formação de um Brasil mais honrado de
si mesmo.
Sala das Sessões, em

de

Deputada PAULA BELMONTE

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.313, DE 2020
(Da Sra. Paula Belmonte)
Acrescenta o §4º no art. 2º da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968 (Lei de Alimentos), para determinar que o
credor menor seja substituído processualmente no polo ativo da ação de alimentos por seu responsável.
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. 1ª. Esta Lei Acrescenta o §4º no art. 2º da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968 (Lei de
Alimentos), para determinar que o credor menor seja substituído processualmente no polo ativo da ação de
alimentos por seu responsável.
Art. 2º. O Art. 2º da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968 (Lei de Alimentos) passa a vigorar
acrescido da seguinte redação:
“Art.2º.......................................................................................................................
..........................................
§4º O credor, menor, será substituído processualmente por seu representante
legal, que figurará no polo ativo da ação de alimentos e dirigir-se-á ao juiz
competente, qualificando-se, e exporá as necessidades do credor menor,
provando a obrigação de alimentar do devedor nas especificidades do art. 2º
(NR). ”
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de projeto de lei que acrescenta o §4º no art. 2º da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968 (Lei de
Alimentos), para determinar que o credor menor seja substituído processualmente no polo ativo da ação de
alimentos por seu responsável.
Como inaugura o art. 18 do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome
próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Entretanto, para os casos de ações de alimentos,
tal dispositivo figura parcialmente contrário ao disposto no art. 227 da Constituição Federal, que determina a
Proteção Integral da criança e do adolescente como dever do Estado em patamar de prioridade absoluta aos
direitos e interesses infanto-juvenis.
É fato que as ações de alimentos sugerem um posicionamento litigioso delicado, uma vez que figuram o
chamado binômio da necessidade versus possibilidade, ou seja, o necessário à subsistência de quem pleiteia, o

226 Sexta-feira 30

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2020

que inclui, por exemplo, lazer, cultura, vestimenta, educação, entre outros vetores corolários do Princípio da
Dignidade da Pessoa humana, e em especial por, na maioria dos casos, serem necessitadas crianças, e, de outro
lado, a possibilidade de prestar o auxílio devido do alimentante, cuja obrigação é determinada pelo art. 1694
do Código Civil.
O Instituto dos alimentos transcende à comum ideia de que este estaria atrelado apenas à prestação
pecuniária de fornecer o sustento do credor. O Instituto revela, principalmente em se tratando de criança, a
possibilidade do subsídio do que for preciso para sua instrução e seu desenvolvimento, e, por isso, esta criança,
sujeito em formação, não tem legitimidade suficiente para determinar suas necessidades e, principalmente, a
precificação destas em relação ao polo oposto.
Sob tal perspectiva, a representatividade direta da criança ou do adolescente no polo ativo permeia
situação de nocividade com o genitor alimentante, uma vez que o não pagamento pode inclusive gerar prisão.
Isto é, há de fato capacidade de decisão deste ou desta menor para provocar o judiciário pleiteando a prisão de
seu genitor ou sua genitora nos termos do rito disposto no art. 528 do CPC?
Colocar um menor incapaz neste contexto é determinar a vulnerabilidade de sua exposição, além de
gerar um conflito na esfera psicológica familiar que pode ser irreversível a curto, médio e longo prazo, além do
evidente prejuízo na manutenção da relação fraternal entre filho e genitores.
As crianças e adolescentes devem ser protegidos das adversidades do meio jurídico, conferindo paz aos
envolvidos e permitindo que o bom relacionamento e o tratamento amigável prosperem.
Por isso, por vezes, a tradicional forma de lidar com conflitos deve ser reformulada, de maneira que, nas
relações de família do sistema judiciário, por exemplo, “o direito seja visto sob uma ótica baseada nas ordens
superiores que regem as relações humanas”, como explana o Juiz Sami Storch.
Neste sentido, o responsável legal, por ser alicerce da estruturação cotidiana desta criança, e para
preservá-la das mazelas do litígio, deve figurar no polo ativo da ação de alimentos em substituição legal a este
credor menor, absorvendo para si toda e qualquer obstrução legal.
É nesse contexto que, diante da relevância do tema, contamos com o apoio dos parlamentares
para a aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões,

de

PAULA BELMONTE
Deputada Federal (Cidadania/DF)

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.314, DE 2020
(Da Sra. Paula Belmonte)
Determina a criação de espaços lúdicos nos equipamentos públicos destinados exclusivamente ao atendimento
de crianças e adolescentes vítimas de todo tipo de violência, e dá outras providências.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica determinado que todo equipamento público destinado ao atendimento de
crianças e adolescentes, vítimas de qualquer tipo de violência, disponbilizem espaços lúdicos para que sejam
acomodadas durante o período em que estiverem sendo atendidas.
Parágrafo único. O caput deste artigo também se aplica em todos os equipamentos
públicos destinados ao atendimento de vítimas de violência doméstica.
Art. 2º. Os entes federativos terão o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir da
publicação desta Lei, para providenciar os espaços lúdicos.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei tem como objetivo determinar a criação de espaço lúdico reservado
especificamente para o acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de violência.
É inegável que os equipamentos públicos destinados ao atendimento de vítimas de violência são
locais que merecem uma maior atenção por parte das autoridades públicas, devendo os gestores propiciar
oportunidades de forma serem minorados os maléficios efeitos acarretados pela violência sofrida, ainda mais
quando se trata de vítimas crianças e adolescentes.
Não se pode olvidar a imensa importância em proteger a formação psicossocial das crianças e
dos adoescentes, cujos reflexos acompanharão por toda a vida, inclusive adulta. Assim, a criação de espaços
lúdicos em delegacias de polícia especializadas no atendimento à crianças e adolescentes, Casa da Mulher
Brasileira, Centro de Atendimentos à crianças e adolescentes vítimas de violência, Varas especializadas no
atendimento à crianças e adolescentes, entre outros equipamentos públicos, se revela como um diferencial
essencial no trato destas vítimas.
Então, acredita-se que com parcos recursos fincaneiros, estes espaços lúdicos podem ser criados
em todos os entes federativos que possuam equipamentos públicos para atendimento destas vítimas de
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violência, propiciando a mitigação dos efeitos maléficos e traumáticos já sofridos quando violentados, até
porque, muitas vezes as “dores” perduram ao longo do próprio atendimento.
O pleito aqui perquirido representa a necessidade em garantir o cumprimento do artigo 227 da
Constituição Federal que preconiza a chamada PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA, do adolescente e do
jovem, determinando ser dever “da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
Sendo assim, utilizando o normativo constitucional como base e no sentido de engajar para que
a prioridade sobre a primeira infância seja sempre pauta de preferência e excelência no Brasil, e para justificar
a necessidade do objeto aqui perquirido, é importante falar também sobre a Lei nº 13.960/2019, de minha
autoria, que institui o Biênio da Primeira Infância do Brasil no período de 2020-2021, além, e não menos
importante, da Lei nº 13.257/2016, isto é, o Marco Legal da Primeira Infância, normativos que justificam a
urgência do objeto do presente Projeto de Lei.
Neste sentido, diante do exposto e da importância do tema aqui apresentado, rogo apoio dos
parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

PAULA BELMONTE
Deputada Federal - Cidadania/DF
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PROJETO DE LEI N.º 2.315, DE 2020
(Dos Srs. Weliton Prado e Ricardo Izar)
Altera o art. 121 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para aumentar a pena do
feminicídio.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-517/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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PROJETO DE LEI N.º 2.316, DE 2020
(Dos Srs. Weliton Prado e Ricardo Izar)
Altera a Lei nº 10.289, de 20 de setembro de 2001, que institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de
Próstata, para incluir a cobertura, por planos de saúde, do exame PET-SCAN em pacientes com esta doença.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-1897/2011.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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PROJETO DE LEI N.º 2.317, DE 2020
(Do Sr. André Figueiredo)
Dispõe que a decretação da falência determina a rescisão do contrato de trabalho, permitindo ao trabalhador
movimentar sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e requerer o seguro-desemprego
de imediato.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 2º O programa do seguro-desemprego tem por finalidade prover assistência
financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa
causa, inclusive a indireta, e de decretação de falência; e ao comprovadamente
resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo;
...........................................................................(NR)
Art. 2º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 20................................................................................
XXIII – decretação de falência da empresa, nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005;
.........................................................................................(NR)
Art. 3º A Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 77-A. A decretação da falência determina a rescisão do contrato de trabalho com
a respectiva anotação do desligamento na Carteira de Trabalho e Previdência (CTPS),
física ou eletrônica.”
JUSTIFICAÇÃO
Os especialistas em economia são praticamente unânimes na análise de que haverá recessão
global em 2020. Os países mais ricos e as empresas com mais recursos de caixa certamente têm maiores
possibilidades de uma rápida recuperação dessa queda. No entanto, a expectativa em relação aos países mais
pobres e às médias e pequenas empresas é de uma recuperação lenta, sendo que muitas empresas poderão
não suportar esse baque.
No Brasil, que já vinha em forte crise econômica, infelizmente muitas empresas que estavam
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em recuperação judicial e outras que vinham em situação financeira precária irão falir diante da redução de
suas atividades provocada pelas medidas de distanciamento social, única solução conhecidamente possível para
barrar o avanço descontrolado da contaminação da população com o vírus.
Embora o trabalhador que perde o emprego pela falência do empregador tenha seu contrato
rescindido como se fosse por dispensa sem justa causa, a rescisão do contrato de trabalho demora a se
concretizar para que ele possa usufruir de seu direito à movimentação de sua conta vinculada no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao seguro-desemprego.
Além disso, o trabalhador não tem o desligamento automaticamente registrado em sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para ser contratado por outra empresa, caso consiga
imediatamente uma nova colocação no mercado de trabalho.
Se antes da pandemia do coronavírus, a impossibilidade de usufruir desses direitos a curto
prazo já representava um prejuízo para o trabalhador, agora então é uma questão de sobrevivência.
Diante disso, sugerimos que os trabalhadores possam ter acesso imediatamente a esses
direitos apenas com a decretação da falência da empresa, nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005.
Para tanto, propomos alterar a Lei n° 7.998, de 1990, que dispõe sobre o seguro-desemprego;
a Lei nº 8.036, de 1990, que regula o FGTS e a Lei nº 10.101, de 2005, que trata da falência, determinando que
a decretação da falência é ato suficiente para o requerimento do seguro-desemprego, o saque dos recursos no
FGTS e a anotação do desligamento na CTPS.
Ante o exposto, pedimos aos ilustres Pares a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em

de

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.319, DE 2020
(Dos Srs. Junio Amaral e Major Fabiana)
Estabelece a vedação da suspensão de atos administrativos praticados pelo Presidente da República, por meio
de decisão cautelar monocrática.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2568/2015.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O Supremo Tribunal Federal somente poderá suspender cautelarmente atos
administrativos praticados pelo Presidente da República, se a decisão for proferida por maioria absoluta do
seu Plenário.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de projeto de lei com a finalidade de garantir a independência e a separação dos
poderes da União.
O Presidente da República é a autoridade máxima do Poder Executivo e responsável pelo
destino da Nação.
No entanto, cada dia mais se vê o Poder Judiciário se intrometendo indevidamente nas
prerrogativas do mandatário e comandante supremo do país.
Recentemente, o Presidente da República foi impedido de nomear o Delegado de Polícia
Federal Alexandre Ramagem para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal.
Absurdo! Porque a Lei nº 13.047/2014 claramente estabelece que o cargo de DiretorGeral, privativo de delegado de Polícia Federal integrante da classe especial, é um cargo de livre
nomeação pelo Presidente da República.
Afinal, não é o Presidente da República quem preside o país?

240 Sexta-feira 30

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 2020

Assim, não se pode assistir impassível a essas decisões monocráticas cautelares do STF
que simplesmente, numa canetada, retiram toda a autoridade do Presidente da República, eleito por 57,7
milhões de eleitores.
Trata-se, portanto, de medida necessária à defesa da autoridade e das prerrogativas do
chefe do Poder Executivo Federal, razão pela qual conto com o apoio dos Ilustres pares para a aprovação
do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em

Deputado JUNIO AMARAL
PSL/MG

de

de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.321, DE 2020
(Do Sr. Santini)
Obriga as companhias de transportes aéreo, ferroviário e rodoviário de passageiros a disponibilizar máscaras
cirúrgicas descartáveis a seus passageiros.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-678/2020.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 13 da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, passa a vigorar acrescido do
seguinte:

“Parágrafo único. As companhias de transportes aéreo, ferroviário rodoviário e
aquaviário de passageiros são obrigadas a disponibilizar a seus usuários e trabalhadores encarregados de
recepcionar, atender e servir passageiros máscaras cirúrgicas acompanhadas de folhetos explicativos sobre seu
uso e sua função, sempre que a medida for indicada pela autoridade sanitária. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A disseminação mundial do COVID-19, de tornou evidente o que os especialistas em
controle de doenças já sabiam e previam: o importante papel que os meios de transporte podem desempenhar
na transmissão de doenças, em especial os aviões.
Apesar dos avisos e recomendações das autoridades sanitárias, pessoas com sintomas
de doenças entram diariamente em ônibus, trens, barcos e aviões. Por melhor que seja preparado o pessoal
que os recebe e atende em terminais e nos próprios meios de transportes, é praticamente impossível identificar
todos os casos e impedi-los de viajar.
Em situações de epidemia declarada, isso é ainda mais difícil. Um número muito maior
de pessoas, sem sintomas e desconhecendo sua condição de portador, viaja longas distâncias disseminando
agentes infecciosos para pontos distantes do Planeta.
Como o principal meio de transmissão de agentes de doenças respiratórias são os
aerossóis produzidos pela respiração, tosse e espirros de uma pessoa portadora ou doente e aspirados pelas
pessoas sadias, o uso de máscaras cirúrgicas tem sido recomendado como meio de diminuir a disseminação de
algumas dessas doenças.
Para reduzir o risco de transmissão do COVID-19, as autoridades sanitárias do nosso País
e de organismos internacionais, Organização Mundial da Saúde, estão recomendando o uso de máscaras por
todas aquelas pessoas encarregadas de prestar atendimento e assistência a doentes e pessoas suspeitas de
serem portadoras do vírus da pneumonia asiática.
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Essa providência é como bem sabemos residentes nas regiões mais duramente afeta das
pela doença, na Ásia um meio de proteção da população em geral e dos usuários de transportes coletivos, em
especial.
Essa é a razão que nos move a apresentar este projeto de lei, certos de contar com o
apoio de nossos pares para o seu aprimoramento.
Sala das Sessões,

de abril de 2020.
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PROJETO DE LEI N.º 2.332, DE 2020
(Da Sra. Flávia Morais)
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica; e a Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências,
para incluir como direito dos passageiros o cancelamento do bilhete de passagem por telefone e pela internet
e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5858/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro
de Aeronáutica; e a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências, para incluir como direito dos passageiros o cancelamento do bilhete de passagem por
telefone e pela internet e dá outras providências.
Art. 2º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes alterações:
CAPÍTULO II
Do Contrato de Transporte de Passageiro
SEÇÃO I
Do Bilhete de Passagem
“Art. 227. ....................................................................................
Art. 228. .....................................................................................
Parágrafo único - As companhias aéreas e as empresas que comercializam bilhetes de
passagens aéreas deverão possibilitar aos passageiros o cancelamento do bilhete por via telefônica e
pela internet. (NR)
Art. 229. .....................................................................................
Parágrafo único. Se o cancelamento da viagem ocorrer por motivo de força maior,
inclusive nos casos em que for decretado estado de calamidade pública, o transportador poderá optar
pelo reembolso integral do valor já pago do bilhete ou pelo oferecimento do serviço em outra data
sem a cobrança de quaisquer valores adicionais.”
Art. 229-A. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão
ser informadas ao passageiro com antecedência mínima de 96 (noventa e seis horas), sendo
obrigatória a reacomodação ou o reembolso nos casos em que as mudanças resultem em alteração do
horário de partida ou de chegada superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora
nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não
concordar com o horário após a alteração.
Parágrafo único. A reacomodação ou o reembolso deverão ser feitos sem a cobrança de
quaisquer valores adicionais, sendo obrigatória a devolução integral dos valores pagos a mais caso haja
diferença de tarifa em benefício do passageiro. (NR)
..................................................................................................
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Art. 3º O artigo 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte
parágrafo:
“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
......................................................................................
§ 6º O cancelamento do contrato de adesão poderá ser requerido pelo consumidor por
via telefônica e pela internet.” (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Ainda que com variações, a demanda e a oferta de transporte aéreo de passageiros têm apresentado
aumento nos últimos anos. Com isso, cresceu também o número de empresas que comercializam bilhetes
aéreos, aumentando os problemas nas relações de consumo, intensificados pela tendência de grandes
companhias de centralizar as operações de atendimento ao consumidor, comprometendo, assim, a qualidade
desse atendimento.
Sobre esse aspecto, a Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica, não deixa explicito os meios pelos quais o passageiro pode efetuar o cancelamento do seu
bilhete aéreo, tampouco a Lei nº 8.078, de 1990, que é um dos mais importantes instrumentos para a defesa
da relação de consumo.
É notório que em muitas situações, as áreas de atendimento ao público tendem a dificultar a
solicitação de cancelamento do contrato. Dessa forma, a regulação tem o objetivo de facilitar a vida do
consumidor e, certamente, uma das formas mais simples para se cancelar um serviço é por via telefônica ou,
para aqueles que detêm acesso, pela internet.
Propomos ainda a inclusão na Lei nº 7565/1986 da obrigatoriedade de as companhias realocarem ou
reembolsarem os passageiros nos casos de alterações feitas pela empresa. Apesar da Resolução nº 400, de
2016, da ANAC dispor sobre esse caso, acreditamos ser importante trazer essa obrigatoriedade para a lei,
ampliando a antecedência com a qual o passageiro precisa ser informado e deixando claros seus direitos.
Além disso, é fundamental ainda deixar explícito na lei que em casos de força maior, se as companhias
optarem pelo reembolso ao passageiro, ele terá que ser do valor integral já pago. Tendo, no entanto, a opção
de oferecer o serviço em outro momento, sem a cobrança de valores adicionais.
Por isso, apresentamos a presente proposta com a alteração na Lei nº 7.565/1986, que trata
especificamente da questão do cancelamento de bilhetes aéreos, da realocação e do reembolso integral em
caso de alterações e cancelamentos por parte da companhia, e, também, a alteração no Código de Defesa do
Consumidor, Lei nº 8.078/1990, abrangendo os cancelamentos a serem feitos por consumidores que aderirem
a contratos. Entendemos que a inclusão desses direitos, na lei, é a forma mais adequada de se proteger os
usuários desses serviços.
Pelos fatos aqui elencados, solicitamos o apoio dos nobres pares para a APROVAÇÃO deste projeto de
lei.
Sala das Sessões,
Deputada Flávia Morais
PDT – GO

de 2020.
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RESPOSTAS RECEBIDAS A REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
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REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO - RESPOSTAS RECEBIDAS
29/10/2020
RIC 844/2020 - do Sr. Capitão Alberto Neto - Requer do Excelentíssimo Ministro da Infraestrutura, Senhor
Tarcísio Gomes de Freitas, informações sobre a licitação que possui, como objeto, a contratação integrada
de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras para
reconstrução do lote C da Rodovia BR-319/AM, com 51,8 km de extensão (km 198,2 ao km 250).
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 493/2020/ASPAR/GM, de 21 de setembro de 2020, do
Ministério da Infraestrutura.)
RIC 913/2020 - do Sr. Henrique Fontana - Requer informações ao Exo. Senhor Tarcísio Freitas – Ministro de
Estado da Infraestrutura acerca dos estudos apresentados pela empresa Transnorte - Transporte
Aquaviário à ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), que justificaram os aumentos das
passagens da travessia entre os municípios de São José do Norte e Rio Grande no Rio Grande do Sul a
partir do inicio da vigência da regulação desta Agência até o presente momento, bem como cópia dos
processos administrativos que tratam deste mesmo assunto.
(Recebimento de resposta conforme Ofício nº 468/2020/ASPAR/GM, de 18 de setembro de 2020, do
Ministério da Infraestrutura.)
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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
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Vice-Líderes:
Alexandre Padilha , Gleisi Hoffmann , Odair Cunha ,
Patrus Ananias , Alencar Santana Braga , Rogério Correia ,
Pedro Uczai , Bohn Gass , Maria do Rosário , Natália
Bonavides , Airton Faleiro , Vicentinho , Rui Falcão e
Helder Salomão .
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 ,
Aline Gurgel , Silas Câmara , Vinicius Carvalho , Maria
Rosas e João Campos .
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:
Edmilson Rodrigues , Marcelo Freixo e Fernanda
Melchionna .
PSC
Líder: André Ferreira
Vice-Líderes:
Glaustin da Fokus (1º Vice), Aluisio Mendes e Euclydes
Pettersen .
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
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PTB
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
Manuel Marcos - REPUBLICANOS
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
Célio Studart - PV
Denis Bezerra - PSB
Deuzinho Filho - REPUBLICANOS
Dr. Agripino Magalhães - PROS
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
Roberto Pessoa - PSDB
Ronaldo Martins - REPUBLICANOS
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
Dr. Sinval Malheiros - PODE
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
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): David Chaves Simões de Oliveira

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
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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
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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
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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.

Outubro de 2020

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

Outubro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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
Kim Kataguiri
Joaquim Passarinho
Laercio Oliveira
Juarez Costa
Neri Geller
Lafayette de Andrada
Osires Damaso
Leur Lomanto Júnior
Otto Alencar Filho
Lucas Redecker
Roberto Pessoa
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
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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
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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 (Licenciado)
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 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
PSL

Luiz Lima
PT
Erika Kokay
PP
André Fufuca
REPUBLICANOS
Hugo Motta
PSDB
Mariana Carvalho
PSB
Jhc
PDT
Tabata Amaral
DEM
Luis Miranda
PTB
Luisa Canziani
PSOL
Sâmia Bomfim
PCdoB
Orlando Silva
Secretário(a): -
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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)
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
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Alessandro Molon
Arlindo Chinaglia
Marcelo Freixo
Margarida Salomão
Paulo Teixeira
1 vaga

Jhc
Natália Bonavides
Rui Falcão
3 vagas

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
Haroldo Cathedral
Felipe Francischini
João Carlos Bacelar
Kim Kataguiri
João Marcelo Souza
Luizão Goulart
Luisa Canziani
Marcelo Aro
Luiz Lima
Pedro Paulo
Margarete Coelho
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)
Maria Rosas
11 vagas
Pedro Cunha Lima
Professora Dorinha Seabra
Rezende
8 vagas
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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
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
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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
Roberto Pessoa
Sidney Leite
Vermelho
Vitor Lippi
Vicentinho Júnior
Wellington Roberto
Vinicius Farah
(Dep. do PODE ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a 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
Marcelo Freixo
Felipe Rigoni vaga do DEM
Marcelo Nilo
Fernanda Melchionna
Paulo Pimenta
Gervásio Maia
Reginaldo Lopes
José Ricardo
Tadeu Alencar
Joseildo Ramos
Zé Neto
Paulo Teixeira
Rodrigo Coelho vaga do PODE
(Dep. do CIDADANIA ocupa
a vaga)
NOVO
Alexis Fonteyne
Paulo Ganime
Secretário(a): Carlos Eduardo Leal
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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
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
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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
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
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(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
vaga do PMN
Eduardo Braide
Capitão Wagner (Licenciado)
Flávia Morais
Eduardo Bismarck vaga do
REPUBLICANOS

Renata Abreu (Licenciado)
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"
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
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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
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218

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"

Outubro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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)
Chico D'angelo
3 vagas
Eduardo Braide vaga do PMN
Fábio Henrique
Marcelo Calero vaga do
REPUBLICANOS

Pastor Eurico
PT/PSB/PSOL/REDE
Alexandre Padilha
Luciano Ducci
Marcelo Freixo
Natália Bonavides

Afonso Florence
Alencar Santana Braga
Gervásio Maia
Sâmia Bomfim
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Talíria Petrone vaga do PDT
2 vagas

Paulo Teixeira
Rafael Motta
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
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)
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Paula Belmonte
Pompeo de Mattos
Sergio Vidigal
2 vagas
PT/PSB/PSOL/REDE
Carlos Zarattini
Margarida Salomão
Paulo Teixeira
Tadeu Alencar
2 vagas
NOVO
Tiago Mitraud

Leda Sadala
4 vagas

6 vagas

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)
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

Outubro de 2020

(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
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

Outubro de 2020
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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,
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)
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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
1 vaga
NOVO
Paulo Ganime
Lucas Gonzalez
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
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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
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Aureo Ribeiro
Daniel Coelho vaga do
REPUBLICANOS

Eduardo Bismarck vaga do PSB
Fábio Henrique
Gustinho Ribeiro
Igor Timo
Lucas Vergilio vaga do PT
Marlon Santos
Orlando Silva

Enrico Misasi
Gil Cutrim
Léo Moraes
Mauro Benevides Filho
Uldurico Junior
2 vagas

Outubro de 2020

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
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

Outubro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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 (Licenciado)
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
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)
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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
Alencar Santana Braga
Alexandre Padilha
Bira do Pindaré
Célio Moura
Carlos Zarattini
Elias Vaz
João H. Campos
Nelson Pellegrino
(Licenciado)
Marília Arraes
2 vagas
1 vaga
NOVO
Lucas Gonzalez vaga do PSDB
1 vaga
Vinicius Poit
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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
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

Outubro de 2020

PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PATRIOTA/CIDADA
NIA/PROS/AVANTE/PV/DC
Augusto Coutinho
Eduardo Bismarck
Capitão Wagner (Licenciado)
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
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

Outubro de 2020

João Maia
Joaquim Passarinho
Kim Kataguiri
Lucas Redecker
Márcio Marinho
Mauro Lopes
Nelson Barbudo
Neri Geller
Otoni de Paula

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Laercio Oliveira
Lafayette de Andrada
Luiz Carlos
Marco Bertaiolli vaga do SOLIDARIEDADE
Silvio Costa Filho
Vinicius Carvalho vaga do PDT
Wellington Roberto
Zé Vitor
(Dep. do PATRIOTA ocupa a
vaga)
5 vagas

Paulo Abi-ackel
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

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
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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
3 vagas
NOVO
Paulo Ganime
Adriana Ventura
Secretário(a): Pedro Furtado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6273
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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
Gustavo Fruet
Diego Garcia
Léo Moraes
Eduardo Bismarck
Marcelo Calero
Jesus Sérgio
Orlando Silva
Paula Belmonte
Tiago Dimas
2 vagas
Túlio Gadêlha
PT/PSB/PSOL/REDE
Jhc
6 vagas
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Marcelo Freixo
Rodrigo Coelho
3 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
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:
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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
NOVO
Alexis Fonteyne
Marcel Van Hattem
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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
REPUBLICANOS
Vavá Martins
PSD
Delegado Éder Mauro
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
PSB
Ted Conti

Secretário(a): Alber Vale de Paula
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (061) 3216-6277

PDT
Sergio Vidigal
DEM
Norma Ayub
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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
PSL

Delegado Pablo
Dra. Soraya Manato
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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

PT
Alexandre Padilha
Jorge Solla

Suplentes
PSL

Dra. Soraya Manato
PT

PL
Capitão Fábio Abreu
Marcelo Ramos

Helder Salomão
PP
Evair Vieira de Melo

PP
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.
Hiran Gonçalves
Pedro Westphalen
REPUBLICANOS
João Roma
PSD
Alexandre Serfiotis
PSDB
Mariana Carvalho
PSB
Aliel Machado
Rodrigo Coelho
PDT
Chico D'angelo
DEM
Dr. Zacharias Calil
Hélio Leite
PROS
Carla Dickson
CIDADANIA
Carmen Zanotto
Paula Belmonte
PV
Leandre
Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa

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)
Titulares

Suplentes
PSL

Carla Zambelli
Chris Tonietto
PT
Pedro Uczai
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Professora Rosa Neide

Paulo Guedes
Reginaldo Lopes
Rogério Correia

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

REPUBLICANOS
Gilberto Abramo
PSD
Diego Andrade
Júnior Ferrari
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
PSL

Alê Silva
Junio Amaral
Léo Motta
PT
Leonardo Monteiro
Padre João
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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
PATRIOTA
Dr. Frederico
Fred Costa
Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
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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: Eduardo Bismarck (PDT)
Sub-Relator: Tiago Mitraud (NOVO)
Sub-Relator: João H. Campos (PSB)
Sub-Relator: Luisa Canziani (PTB)
Sub-Relator: Professor Israel Batista (PV)
Sub-Relator: Aliel Machado (PSB)
Titulares
Carlos Veras
Maria do Rosário
Rejane Dias
PP
Átila Lira
Franco Cartafina
Jerônimo Goergen
MDB
Moses Rodrigues
PSDB
Rose Modesto
PSB
Aliel Machado
Camilo Capiberibe
Denis Bezerra
Elias Vaz
Felipe Carreras
Felipe Rigoni
Gervásio Maia
Jhc
João H. Campos
Mauro Nazif
Rodrigo Agostinho
Rodrigo Coelho
Rosana Valle

PTB
PODE
Diego Garcia
Renata Abreu (Licenciado)
PSOL
Edmilson Rodrigues
Marcelo Freixo
CIDADANIA
Marcelo Calero
Paula Belmonte
NOVO
Tiago Mitraud
Vinicius Poit
PATRIOTA
Marreca Filho
PV
Professor Israel Batista
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
Coordenador: Capitão Alberto Neto (REPUBLICANOS)
PDT

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
Luisa Canziani

Suplentes
PT
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Suplentes
PSL

Coronel Tadeu
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Delegado Pablo
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Coordenador: Nicoletti (PSL)
PL

Capitão Augusto

Titulares

REPUBLICANOS
Capitão Alberto Neto
PROS
Capitão Wagner (Licenciado)

Suplentes
PSL

Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201

Coronel Chrisóstomo
Delegado Pablo
Delegado Waldir
Eduardo Bolsonaro
Felício Laterça
General Girão
Nicoletti
PSDB
Roberto Pessoa

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
EFETIVAS RELACIONADAS À SITUAÇÃO DOS
MORADORES DOS RESPECTIVOS BAIRROS.
Coordenador: Jhc (PSB)
Relator: Marx Beltrão (PSD)
Sub-Relator: Tereza Nelma (PSDB)
Titulares

PODE
José Medeiros
Secretário(a): Pedro Augusto Batista Furtado
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6273

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES QUE VISAM APURAR AS
RESPONSABILIDADES PELO DERRAMAMENTO DE ÓLEO
Suplentes

PP
Guilherme Derrite
PSD
Marx Beltrão

Coordenador: João Daniel (PT)
Titulares

PSB

Afonso Florence
Carlos Veras
João Daniel
Reginaldo Lopes

PTB

Aguinaldo Ribeiro
Margarete Coelho

PSDB
Tereza Nelma
Jhc
Rodrigo Agostinho

Suplentes
PT

PP

Nivaldo Albuquerque
AVANTE
André Janones
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

REPUBLICANOS
Benes Leocádio
Márcio Marinho
Silvio Costa Filho
PSD
Domingos Neto (Licenciado)
Marx Beltrão
PSB
João H. Campos
Rafael Motta
PDT
Idilvan Alencar
DEM
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Efraim Filho
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REDE
PTB

Joenia Wapichana

Pedro Lucas Fernandes
PODE

Secretário(a): Paulo Novais
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6252

Eduardo Braide
PROS
Capitão Wagner (Licenciado)
PCdoB
Daniel Almeida
CIDADANIA
Daniel Coelho
PV
Célio Studart

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)

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

Titulares

Suplentes
PSL

Alê Silva
Aline Sleutjes
COMISSÃO EXTERNA DESTINA A AVALIAR E
MONITORAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS, A
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

PP
Afonso Hamm
PSD
Marx Beltrão
PDT
Afonso Motta
Flávia Morais
Flávio Nogueira
Leônidas Cristino
Sergio Vidigal
SOLIDARIEDADE

PSB

Augusto Coutinho
Lucas Vergilio
Tiago Dimas
Zé Silva

PDT

Léo Moraes

Pedro Cunha Lima
Felipe Rigoni
Jhc
Tabata Amaral
CIDADANIA
Alex Manente
Arnaldo Jardim
Daniel Coelho
Marcelo Calero
Paula Belmonte

PODE
CIDADANIA
Paula Belmonte
NOVO
Lucas Gonzalez

NOVO
Adriana Ventura
Gilson Marques
Paulo Ganime
Tiago Mitraud

PL
Júnior Mano

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

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
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CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E
O FEMINICÍDIO NO PAÍS
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PSDB
Pedro Cunha Lima
PSB

Coordenadora: Flávia Arruda (PL)
Titulares

Suplentes
PT

Alessandro Molon
Camilo Capiberibe
Gervásio Maia
Rodrigo Agostinho

Rejane Dias

PDT
PL

Idilvan Alencar
Túlio Gadêlha

Flávia Arruda
PP

SOLIDARIEDADE

Margarete Coelho

Dr. Leonardo
PSDB

PSOL

Rose Modesto
Tereza Nelma

David Miranda
Ivan Valente
Marcelo Freixo

PSB
Rosana Valle

PV
PTB

Célio Studart
Professor Israel Batista

Emanuel Pinheiro Neto
PSOL
Áurea Carolina
Sâmia Bomfim

Secretário(a): Sílvia Valéria Lima Mergulhão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215

AVANTE
Greyce Elias
PV
Leandre

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS

Secretário(a): Sara Teixeira Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6202

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR E
PROMOVER ESTRATÉGIA NACIONAL PARA ENFRENTAR
AS QUEIMADAS EM BIOMAS BRASILEIROS
Coordenadora: Professora Rosa Neide (PT)
Titulares

Suplentes

Coordenadora: Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE)
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

PT
Alencar Santana Braga
Alexandre Padilha
Célio Moura
Merlong Solano
Nilto Tatto
Paulo Teixeira
Professora Rosa Neide
Rubens Otoni
Vander Loubet

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo I, Sala 2109
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ANALISAR O
MARCO LEGAL CONCERNENTE AO LICENCIAMENTO
AMBIENTAL BRASILEIRO E APRESENTAR PROPOSTAS
QUANTO AO SEU APERFEIÇOAMENTO
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Coordenador: Kim Kataguiri (DEM)
Titulares

Titulares
Suplentes

PSL
Felipe Francischini
PT
Nilto Tatto
PL
Zé Vitor
PP
Neri Geller
MDB
Sergio Souza
REPUBLICANOS
Lafayette de Andrada
PSD
Ricardo Guidi
Stefano Aguiar
PSDB
Shéridan
PSB
Rodrigo Agostinho
DEM
Kim Kataguiri
PTB
Paulo Bengtson
PSOL
Talíria Petrone
Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A PROMOVER
ESTUDOS SOBRE O COMBATE À POBREZA

Titulares

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.

Secretário(a):
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Suplentes

Livros digitais

gratuitos
Livros impressos

a preços

acessíveis

livraria.camara.leg.br

Siga a EDIÇÕES CÂMARA nas redes sociais

Fale com a Câmara

0800 0 619 619
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