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RESUMO 

 

O projeto “Deputados-celebridades: eles valem seu voto?” é uma pesquisa sobre a 

atuação das celebridades eleitas para a Câmara Federal em 2010. São aqui chamados de 

celebridades aqueles deputados que se destacaram em suas profissões e ganharam 

notoriedade, fama e renome nacional por meio da mídia. Estão neste rol atores, cantores 

e esportistas. O objetivo do trabalho é analisar a atuação parlamentar destes deputados 

nos primeiros dois anos de seus mandatos. Esta análise terá como base as atividades 

exercidas pelo parlamentar na Casa, sua assiduidade nas sessões plenárias e reuniões 

das comissões, a indicação de emendas ao Orçamento da União, as proposições 

apresentadas e os gastos da verba indenizatória. Para a realização deste projeto foi 

realizado levantamento dos dados referentes à atuação destes deputados no Portal da 

Câmara, em estudos realizados por órgãos de fiscalização e acompanhamento da 

atividade parlamentar e com as assessorias dos deputados estudados.  

 

Palavras-chave: Deputados Federais, Celebridades, Câmara dos Deputados, Verba 

Indenizatória, Proposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABASTRACT 

The present work: “Celebrity – Legislators: are they worth your vote? ” it`s a research 

about the  elected celebrities’  performance for the in 2010. In the present work those 

representatives that are have had some fame and or been known through the media. In 

this group there are: actors, singers and athletes. The goal of this work is to analyze 

these parliamentarians’ performance in the first two years of their mandate.  This 

analyzes will be based on the activities performed by the legislator  in the House of 

Representative, their attendance at plenary sessions and committee meetings  the 

appointment of amendments to the Union budget, the proposals presented and the 

spending of money damages. For the achievement of the present work, a survey has 

been carried out  related to the actions of MPs in the House of Representatives , in 

studies conducted by the supervisory and monitoring of parliamentary activity and the 

staff  Members. 

 

 Keywords: Representatives, Celebrities, House of Representatives, Claimed 

indemnification, Propositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 11 

1.1Celebridades ....................................................................................................................... 12 

1.2 Representação Parlamentar .............................................................................................. 15 

1. CRITÉRIO PARA A ESCOLHA DOS PARLAMENTARES ALVO DO PRESENTE TRABALHO ........ 16 

2.1 Uso da verba indenizatória ............................................................................................... 18 

2.2 Assiduidade ....................................................................................................................... 19 

2.3 Emendas ao orçamento .................................................................................................... 21 

1.4 Proposições ................................................................................................................. 24 

2. ACELINO “POPÓ” FREITAS ................................................................................................... 26 

3.1 Biografia ............................................................................................................................ 26 

3.2 Atividades Parlamentares ................................................................................................. 27 

3.3 Proposições ....................................................................................................................... 30 

2.4 Assiduidade ................................................................................................................. 33 

3.5 Emendas ............................................................................................................................ 33 

3.6 Uso da verba indenizatória ............................................................................................... 37 

3. DANRLEI DE DEUS HINTEROLZ ............................................................................................ 39 

4.1 Biografia ............................................................................................................................ 39 

4.2 Atividades Parlamentares ................................................................................................. 40 

4.3 Proposições ....................................................................................................................... 42 

4.5 Assiduidade ....................................................................................................................... 45 

4.6 Emendas ............................................................................................................................ 46 

4.7 Uso da verba indenizatória ............................................................................................... 47 

4. JEAN WYLLYS ....................................................................................................................... 48 

5.1 Biografia ...................................................................................................................... 48 

5.2 Atividades Parlamentares ........................................................................................... 49 

5.3 Proposições ................................................................................................................. 53 

5.4 Assiduidade ................................................................................................................. 64 

5.5 Emendas ............................................................................................................................ 65 

5.6 Uso da verba indenizatória ............................................................................................... 71 



 
 

5. MARCELO AGUIAR ............................................................................................................... 73 

6.1 Biografia ............................................................................................................................ 73 

6.2 Atividades parlamentares ................................................................................................. 74 

6.3 Proposições ....................................................................................................................... 75 

5.4 Assiduidade ................................................................................................................. 81 

5.5 Emendas ...................................................................................................................... 81 

6.7 Uso da verba indenizatória ............................................................................................... 84 

6. ROMÁRIO ............................................................................................................................ 85 

7.1 Biografia ............................................................................................................................ 85 

7.2 Atividades Parlamentares ................................................................................................. 87 

7.3 Proposições ....................................................................................................................... 92 

6.4 Assiduidade ................................................................................................................. 99 

7.5 Emendas ............................................................................................................................ 99 

7.6 Uso da verba indenizatória ............................................................................................. 102 

7. STEPAN NERCESIAN ........................................................................................................... 103 

8.1 Biografia .......................................................................................................................... 103 

8.2 Atividades Parlamentares ............................................................................................... 104 

8.3 Proposições ..................................................................................................................... 109 

7.4 Assiduidade ............................................................................................................... 118 

8.6 Uso da verba indenizatória ............................................................................................. 124 

8. TIRIRICA ............................................................................................................................. 125 

9.1 Biografia .......................................................................................................................... 125 

9.2 Atividades Parlamentares ............................................................................................... 126 

9.3 Proposições ..................................................................................................................... 128 

8.4 Assiduidade ............................................................................................................... 131 

8.5 Emendas .................................................................................................................... 132 

9.6 Uso da verba indenizatória ............................................................................................. 134 

9. CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 137 

10. Referências .................................................................................................................... 148 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO  

 

A cada nova eleição no Brasil, mais e mais “celebridades” têm tentado uma 

vaga na política. Apresentadores de TV, jogadores de futebol, cantores, dançarinas e até 

atrizes pornôs são algumas das profissões dos famosos que já se candidataram a cargos 

do Executivo ou do Legislativo nas esferas municipal, estadual e federal e distrital. A 

explicação para este fenômeno pode estar na forma como o sistema eleitoral funciona 

hoje, com a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário, que definem quais partidos 

terão direito a cadeiras no parlamento e quantas serão. Para garantir mais vagas, as 

siglas lançam candidatos-celebridades, que, por serem populares, se tornam puxadores 

de votos,  

Em 1989, o apresentador de TV e empresário Silvio Santos foi lançado 

candidato à Presidência da República, pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB), mas 

não chegou a participar do pleito, pois sua candidatura foi impugnada alguns dias antes 

da eleição por problemas no registro da sigla.  

Na década de 80 também os cantores Agnaldo Timóteo e Moacyr Franco e a 

atriz global Bete Mendes foram candidatos. Ambos concorreram a uma vaga na Câmara 

Federal. Timóteo foi eleito em 82 e novamente em 94, Moacyr Franco em 83 e a atriz 

em 83 e 87.  

Nos Estados Unidos um ator de Hollywood chegou ao cargo máximo da da 

vida pública. Ronald Reagan esteve no comando do país entre os anos de 1981 a 1989. 

Considerado um dos presidentes mais importantes da história do país, Reagan foi 

radialista e ator antes de entrar na política. De 1937 a 1965 fez mais de 60 filmes, tendo 

sido catapultado para o estrelato em 1942, com o longa Kings Row. Após servir o 

exército na II Guerra Mundial e regressar para os EUA, entrou na política. Antes de ser 

presidente, foi governador da Califórnia. 

Mais recentemente, em 2003, um dos mais famosos atores do cinema 

americano, Arnold Schwarzenegger, também foi eleito para governar a Califórnia. 

Membro do Partido Republicano desde a década de 1980, chegou a assumir cargos no 

governo de George Bush antes de se tornar governador
1
. 

                                                           
1
 Disponível em: http://noticias.terra.com.br/brasil/fotos/0,,OI174932-EI306,00-

Veja+vitorias+e+fracassos+de+famosos+que+tentaram+a+politica.html Acessado em abril de 2012 

http://noticias.terra.com.br/brasil/fotos/0,,OI174932-EI306,00-Veja+vitorias+e+fracassos+de+famosos+que+tentaram+a+politica.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/fotos/0,,OI174932-EI306,00-Veja+vitorias+e+fracassos+de+famosos+que+tentaram+a+politica.html
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No Brasil, no entanto, poucas das celebridades que se candidatam têm um 

histórico político. Em 2008, por exemplo, a cantora Gretchen concorreu à prefeitura de 

Itamaracá (PE), pelo PPS. Fez apenas 343 votos
2
. Outro caso foi da administradora de 

empresas, Luciana Ribeiro Cruz, que largou a carreira para se tornar atriz pornô.  Em 

2010, após estrelar alguns filmes adultos, tentou se eleger deputada federal pelo PTN de 

São Paulo, mas também não chegou lá. 

A falta de experiência política, no entanto, não deixou de fora outros 

postulantes a cargos públicos, oriundos do mundo dos espetáculos. Em 2006 o estilista e 

apresentador de TV Clodovil Hernandes foi o terceiro deputado federal mais votado de 

São Paulo, com mais de 500 mil votos e em 2010 o palhaço Tiririca tornou-se o 

deputado federal mais votado do país, com o apoio nas urnas de mais de 1,3 milhão de 

eleitores paulistas. 

Assim como Clodovil Hernandes, o cantor Frank Aguiar também foi eleito 

deputado em 2006. Em 2010 o número de celebridades na Câmara aumento 

significativamente. Além de Tiririca, ou Francisco Everardo Oliveira Silva, elegeram-se 

os jogadores de futebol, Romário (ex-Seleção Brasileira) e Danrley (ex-Grêmio); o ex-

BBB Jean Wyllys; o cantor evangélico e ex-ator, Marcelo Aguiar e o ator Stepan 

Nercessian. O boxeador Acelino Popó ficou na suplência, mas, no início da atual 

legislatura, assumiu a vaga do deputado Mário Negromonte, que foi chefiar o Ministério 

das Cidades.  Popó permanece na Câmara Federal até os dias atuais. 

 

1. DEPUTADOS E CELEBRIDADES 

1.1 Celebridades 

 

Desde antes de Cristo se tem notícias do culto aos ídolos. Conforme o 

sociólogo britânico Chris Rojek, a busca por notoriedade vem de muito antes da criação 

das técnicas publicitárias. Alexandre, O Grande, seria o responsável por encomendar a 

primeira campanha de culto à personalidade. Conforme o autor, os reis e os políticos 

estavam sempre preocupados em deixar claro que suas ações tinham o aval divino. 

Muitos reis, inclusive, afirmavam possuir parentesco com os deuses. Para o autor, o 

fervor devotado às celebridades, atualmente, tem origem na queda dos deuses, na 

ascensão de governos democráticos e das sociedades seculares (2008, p. 11).  

                                                           
2
 Dado TER/PE 
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O despontar da celebridade como uma preocupação pública é 

resultado de três grandes processos históricos inter-relacionados. 

Primeiro, a democratização da sociedade; segundo, o declínio da 

religião organizada; terceiro, a transformação do cotidiano em 

mercadoria. (2008, p. 15) 

A partir do século XVII, com o desenvolvimento da sociedade moderna e a 

queda da crença popular do poder e dos direitos divinos dos reis, a idolatria à realeza foi 

transferida para as celebridades. A ideologia do poder monárquico foi substituída pela 

ideologia do homem comum. Rojek diz que conforme a crença em Deus mingou, as 

celebridades tornaram-se imortais e a ideologia do homem comum acabou por legitimar 

o sistema político e sustentou o comércio e a indústria, transformando celebridades em 

mercadoria, uma vez que os consumidores desejam possuí-las. 

Em 1616, quando William Shakespeare morreu, dos 25 ‘livros noticioso’ 

publicados na Inglaterra, quase 30% eram dedicados a celebridades. (TRAQUINA, 

2001, p.192). Informações deste tipo tinham tanto destaque e geravam tanto interesse 

quanto notícias sensacionalistas como assassinatos. 

Nos anos 50, Andy Wahrol, um dos mais influentes artistas culturais do século 

XX, contribuiu para massificação da imagem de aristas já famosos ao colocar nos 

rótulos das latas de sopa Campbell fotos de ícones americanos como Marilyn Monroe, 

Elvis Presley e Marlon Brando. Wahrol colocou nas prateleiras dos supermercados os 

rostos das estrelas, que poderiam ser levados para casa por qualquer consumidor que 

pudesse pagar por uma lata de sopa (MEDEIROS, 2009) 

Em 1967 Guy Debord traz o conceito de “sociedade do espetáculo”, na qual 

suas vedetes são imbuídas de todas as qualidades humanas e seus estilos de vida 

representam a “alegria de viver”. Para Debord, o sistema de comunicação de massa, em 

especial a televisão, transforma tudo (política, cultura, economia) em uma atividade 

midiática. E define a sociedade do espetáculo como um prolongamento do conceito de 

“indústria cultural” (ADORNO e HORKHEIMER, 1943), afirmando que a produção 

cultural se transformou em um ramo do capitalismo, pois seu processo de produção 

segue os métodos industriais numa produção em massa. 
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Em 1977, em Cultura de massas no século XX, o antropólogo e sociólogo 

francês Edgar Morinusa usou o termo olimpianos para denominar as celebridades, 

associando o universo destas à mitologia e aos deuses do Olimpo. Mais tarde, em 1989, 

em As Estrelas: Mito e Sedução no Cinema, ele recupera a história do início do cinema, 

mostrando que até o início dos anos 30 as estrelas eram inacessíveis e, depois desta 

data, tornam-se mais próximas, ficando quase “à disposição de seus admiradores.” 

(MORIN, 1989, p.20).  Para Morin, as estrelas de cinema tornaram-se um elo entre um 

mundo fantasioso e a vida comum.  

Os novos olimpianos são, simultaneamente, magnetizados no 

imaginário e no real, simultaneamente, ideais inimitáveis e 

modelos imitáveis; sua dupla natureza é análoga à dupla 

natureza teóloga do herói-deus da religião cristã: olimpianas e 

olimpianos são sobre-humanos no papel que eles encarnam, 

humanos na existência privada que eles levam. A imprensa de 

massa, ao mesmo tempo investe os olimpianos no papel 

mitológico, mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair 

delas a substância humana que permite a identificação”. 

(MORIN, 1977:107) 

 

Nos dias atuais, a televisão é o principal meio de construção de celebridades, 

processo reforçado pelo rádio, por revistas, jornais, sites, blogs e redes sociais. A 

evolução e multiplicação dos tipos de mídias tornou esse processo ainda mais rápido e 

possibilitou que mais celebridades, momentâneas ou não aparecessem. Mas, para ser 

famoso, não basta estar na mídia, é preciso continuar aparecendo frequentemente. 

Rojek divide celebridades em três categorias: conferida, adquirida e atribuída. 

O status de celebridade conferida decorre da linhagem de sangue, como reis, rainhas, 

príncipes e princesas.  

A celebridade adquirida é aquela que ganhou reconhecimento devido às suas 

realizações, são indivíduos com raros alentos. Neste caso, enquadram-se seis dos sete 

deputados-celebridades analisados neste estudo. Romário e Danrely, famosos por suas 

carreiras como grandes jogadores de futebol; Acelino Popó, por sua carreira de 

boxeador com pouquíssimas derrotas; Stepan Nercessian, pelo sucesso como ator, 
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consolidada por atuar principalmente na emissora de maior audiência do país; Tiririca, 

por seu estrondoso sucesso como cantor ao lançar a música Florentina e, 

posteriormente, como comediante; e Marcelo Aguiar, em especial por sua carreira como 

cantor evangélico. 

A terceira categoria de celebridades elencada por Rojek é a atribuída, que são 

aquelas resultantes da concentrada representação de um indivíduo como digno de nota 

ou excepcional por intermédios culturais.(2008, p. 20). Rojek também chama este tipo 

de celetoide, que se refere aquelas celebridades momentâneas geradas pela mídia e 

explica, que, apesar de efemeridade ser condição irrevogável do status de celetoide, 

alguns conseguem assumir certo grau de longevidade. Neste caso, se enquadra, de certa 

forma, o deputado Jean Wyllys. Professor universitário na época, em 2005 ele 

participou e venceu um reality show na emissora de maior audiência no país. Ao final 

trabalhou por um curto período em outro programa do mesmo canal de televisão. . 

Entretanto, apesar de ter se tornado celebridade atribuída, Jean Wylly conseguiu manter 

sua notoriedade, graças a sua militância e defesa da causa LGBTS. 

1.2 Representação Parlamentar 

O que faz um deputado federal? Esta pergunta foi repetida inúmeras vezes na 

televisão e no rádio durante a campanha eleitoral do palhaço Tiririca. E ele próprio 

respondia: “Não sei, mas vote em mim que eu te conto”. 

De acordo com a Constituição Federal, o deputado é o representante do povo, 

eleito por voto direto. Seu mandato é de quatro anos, podendo o candidato concorrer a 

sucessivas reeleições. 

Os deputados federais têm como principais responsabilidades elaborar leis e 

fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Também cabe a eles a autorização para 

instauração de processo contra o Presidente e Vice-Presidente da República e os 

Ministros de Estado; a tomada de contas do Presidente da República, quando não 

apresentadas no prazo constitucional (BRASIL, 2011). 

Mas a atividade parlamentar vai além. A um deputado cabe colocar na agenda 

política o debate sobre as questões que afetam o país e sua população, ouvir as pessoas, 

se aprofundar nestes temas e buscar soluções. Eles também ajudam o executivo a definir 
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como será investido o dinheiro público e fiscalizar a forma como isto é feito. Os 

parlamentares são ainda responsáveis por apurar fatos de relevante interesse para a vida 

pública e a ordem constitucional, legal, econômica, social e polícia do País, por meio 

das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI)
3
 (NETTO, 2011), mas a principal 

função de um deputado é representar aqueles que o elegeram.  

Na ciência política são apontados três modelos da função representativa e do 

papel dos representantes políticos: a representação como relação de delegação, 

confiança e como “espelho” ou representatividade sociológica.( ARCHANJO, 2011) 

No primeiro caso, o representante recebe um mandato imperativo, no qual ele 

deve exercer ou manifestar de modo exato a vontade do representado. Já a representação 

por confiança pressupõe a autonomia do representante, pois seus eleitores confiariam 

plenamente na sua capacidade de representá-los. Por último, a representação como 

“espelho” tem o significado de representatividade, semelhança ou de proporcionalidade 

da parte (representante/deputado) com o todo (representados/eleitor). 

Temos então que o voto serve para legitimar a ação parlamentar, mas com o 

ônus da responsabilidade. Ou seja, ao mesmo tempo em que o parlamentar recebe o 

poder de manifestar-se sem intermediários físicos, o desempenho desta função fica 

preso aos limites próprios da representação, em especial, a responsabilidade de fazer 

presente quem está ausente (ARCHANJO, 2011). 

2. CRITÉRIO PARA A ESCOLHA DOS PARLAMENTARES ALVO DO 

PRESENTE TRABALHO 

 

Foram selecionados aqueles deputados que conquistaram reconhecimento 

midiático e social em nível nacional como celebridades. São parlamentares que tiveram 

suas carreiras, vidas pública e privada acompanhadas e divulgadas constantemente pela 

mídia e que passaram a ser admirados e consumidos como produtos pelas pessoas 

comuns. Fazem parte deste estudo apenas os deputados que estiveram na atuação do 

                                                           

3
 Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10 maio 2012. 
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mandato durante todo o período analisado, que compreende o início da 54ª legislatura, 

em 01 de janeiro de 2011, até 30 de novembro de 2012. Excluiu-se desta análise 

deputados que foram ou são famosos apenas em suas cidades ou estados. 

Os itens que serão analisados para avaliar o desempenho do parlamentar são 

atividade parlamentar, assiduidade, proposições, indicação de emendas ao orçamento e 

utilização da verba indenizatória.  

Tratando da atividade parlamentar, pretende-se mostrar as ações dos deputados 

nas das comissões, nas audiências públicas e nas atividades fora da Casa, mas nas quais 

eles estejam atuando como representantes do povo. A assiduidade permitirá avaliar a 

participação dos parlamentares nos compromissos regimentais da Câmara e nos quais 

eles são obrigados a estarem presentes em, pelo menos, 1/3 das sessões. O uso da verba 

indenizatória de que forma os parlamentares gastam o dinheiro a que tem direito para a 

manutenção do mandato. Lembrando que estes recursos são provenientes do pagamento 

de impostos pela população e a moderação nos gastos indica preocupação com o 

dinheiro dos cidadãos. 

A apresentação de proposições é descartada por algumas instituições que 

avaliam o desempenho dos parlamentares. A Arko Advice, que desde 1994 elabora o 

ranking da “Elite Parlamentar, por exemplo, considera que “apresentar projetos de  lei 

que não são debatidos ou sequer considerados e que, ao final da legislatura, serão 

remetidos ao arquivo morto não pode ser prova de eficiência de um parlamentar”. Já o 

Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), tem uma classificação 

específica no seu ranking “Os Cabeças do Congresso” para aqueles deputados com 

maior e mais efetiva produção legislativa  os premia na categoria “Formuladores”. 

Neste trabalho, apresentaremos as proposições dos deputados estudados, pois elas 

indicam, ao menos, qual as áreas de maior interação do parlamentar e que tipos de 

proposições usa para isso. 

A apresentação de emendas ao Orçamento da União também é um item crítico. 

Especialistas divergem sobre o tema. Grande parte defende que as emendas representam 

uma ação política com cunho eleitoreiro e paroquial, ou seja, que atende apenas as 

regiões onde o parlamentar faz votos. Figueiredo e Limongi (2002, p.304) ressaltam: 
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A participação dos legisladores brasileiros no processo de 

elaboração do orçamento ocupa posição de destaque [...]. As 

emendas individuais dos parlamentares, ao orçamento, são 

vistas, em certa medida como [...] o instrumento por meio do 

qual os interesses especiais dos eleitores são atendidos. 

Obviamente, políticos agem dessa forma na expectativa de esses 

benefícios vierem a ser convertidos em votos. 

Para outros, as emendas são um instrumento da democracia e dão a chance de 

unidades de menor expressão receber recursos em situação de igualdade com outras 

unidades de maior expressão econômica, política e eleitoral. A prática, no entanto, 

mostra que a indicação das emendas gera grande movimentação de lideranças políticas 

nos gabinetes, ganha bom espaço de divulgação na mídia e gera prestígio ao 

parlamentar junto às comunidades beneficiadas pelos recursos.  

Não serão avaliados neste estudo votações e discursos, pois são itens que, por 

sua densidade e extensão, mereceriam ser tratados individualmente em um estudo 

específico. 

 

2.1 Uso da verba indenizatória
4
 

A cota para exercício da atividade parlamentar é uma verba destinada pela 

Câmara para reembolsar os deputados por gastos decorrentes de seu trabalho. Inclui 12 

categorias de gastos. São elas: Assinatura de publicações; Combustíveis e lubrificantes; 

Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos; Emissão Bilhete Aéreo; Fornecimento de 

alimentação do parlamentar; Hospedagem, exceto do parlamentar no Distrito Federal; 

Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações; Passagens Aéreas e 

fretamento de aeronaves; Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar; 

Divulgação da atividade parlamentar (exceto nos 120 dias anteriores à data das eleições 

de âmbito federal, estadual, municipal ou distrital, para os que forem candidatos); 

Serviços Postais; e Telefonia.  

                                                           
4
 Disponível em http://www2.camara.leg.br/noticias/assessoria-de-imprensa/cota-parlamentar 

Acessado em 09 de agosto de 2012 

http://www2.camara.leg.br/noticias/assessoria-de-imprensa/cota-parlamentar
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Cada deputado pode gastar um valor máximo mensal. Como o preço das 

passagens varia de acordo com o estado do parlamentar, os valores da cota também têm 

variação. Os que moram no Distrito Federal dispõem de pouco mais de R$ 23 mil e os 

de Roraima, cerca de R$34 mil. Esta verba, não pode ser gasta com hospedagem do 

parlamentar no Distrito Federal (pois eles já recebem o auxílio-moradia), nem ser 

utilizada por aquele que estiver licenciado do cargo. A cota não utilizada num mês é 

acumulada para o mês seguinte (dentro do mesmo exercício financeiro). Assim, se um 

parlamentar economizou em um mês pode extrapolar o valor limite de gastos em outro. 

As notas fiscais comprovando os gastos podem ser apresentadas até 90 dias após a 

prestação do serviço ou a entrega do bem adquirido. Apenas as despesas com 

combustíveis e serviços de segurança têm limite mensal, de até R$ 4.500,00 cada 

rubrica. Se o valor for ultrapassado, apenas o valor limite é ressarcido. 

O especialista em transparência governamental e pesquisador da Fundação 

Getúlio Vargas, Fabiano Angélico, faz críticas sobre o uso da verba indenizatória pelos 

parlamentares. Para ele existem “gastos com muita margem para a arbitrariedade, como 

'consultorias' e ninguém sabe para quê servem essas consultorias". Para o pesquisador, 

também existem gastos desnecessários e redundantes: 

“(...) como a 'divulgação do mandato'. O contribuinte não 

deveria financiar esse tipo de coisa, uma vez que a Câmara dos 

Deputados já tem uma enorme estrutura de comunicação 

institucional, que inclui TV Câmara, Rádio Câmara entre 

outros", disse
5
. 

 

2.2 Assiduidade 

 

O regimento interno da Câmara Federal, alterado em novembro de 2012, define 

que as Sessões Deliberativas Ordinárias da Casa serão realizadas "apenas uma vez por 

                                                           
5
 Opinião dada à reportagem do Site UOL Notícias, no dia 04/11/2011 para a matéria intitulada 

“Deputado campeão de reembolso gasta 43 vezes mais que colega”. Disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2011/07/11/deputado-campeao-de-reembolso-
gasta-43-vezes-mais-que-colega.htm Acessado em 09 de novembro de 2012. 

http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2011/07/11/deputado-campeao-de-reembolso-gasta-43-vezes-mais-que-colega.htm
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2011/07/11/deputado-campeao-de-reembolso-gasta-43-vezes-mais-que-colega.htm
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dia, de terça a quinta-feira, iniciando-se às quatorze horas”
6
. Conforme o art. 55 da 

Constituição Federal, “perderá o mandato o Deputado ou Senador que deixar de 

comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Casa a 

que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada” (BRASIL, 2012, pág 24).  

Isto significa que os deputados federais são obrigados a registrar presença em 

plenário nas terças, quartas e quintas-feiras. Se não comparecerem, precisam apresentar 

justificativa. Parlamentares que faltam a sessões plenárias reservadas a votação sem 

apresentar justificativa implica em desconto no salário e, como determina a votação, até 

a perda do mandato.  

Em 2011, conforme levantamento do site Congresso em Foco (especializados 

em fiscalizar e divulgar a atuação parlamentar), os 584 parlamentares que exerceram 

mandatos durante algum período (eleitos e suplentes) faltaram a 8.573 sessões. Destas, 

7.815 (91%) foram justificadas e 758 (9%) não justificadas. 

Dados da Câmara Federal apontam que em 2012 o deputado João Lyra (PSD-

AL), foi o mais faltoso. Das 76 sessões deliberativas realizadas, o parlamentar 

compareceu em apenas 14
7
. Nas Comissões das quais participa o parlamentar também 

registrou baixa frequência, comparecendo a apenas duas das 28 reuniões
8
. Em 2011 a 

deputada Nice Lobão (PSD-MA) foi a que menos registrou presença. Das 107 sessões, 

compareceu a apenas 19
9
. Já nas 88 reuniões de comissões das quais participa a 

deputada esteve em apenas três
10

. Em contrapartida, outros deputados, como Tiririca, 

por exemplo, não faltaram a nenhuma sessão plenária nem reunião de comissão neste e 

no último ano. 

                                                           
6
 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/legin/fed/rescad/2012/resolucaodacamaradosdeputados-

19-17-outubro-2012-774411-publicacaooriginal-137907-pl.html Acessado em 20 de novembro de 2012 
7
 Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/RelPresencaPlenario.asp?nuLegislatura=54&nuMatricula
=167&dtInicio=01/02/2011&dtFim=20/11/2012 Acessado em 20 de novembro de 2012 
8
 Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/RelPresencaComissoes.asp?nuLegislatura=54&nuMatric
ula=167&dtInicio=01/02/2011&dtFim=20/11/2012&id=530006 Acessado em 20 de novembro de 2012 
9
 Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/RelPresencaPlenario.asp?nuLegislatura=54&nuMatricula
=78&dtInicio=01/01/2011&dtFim=30/12/2011 Acessado em 20 de novembro de 2012  
 
10

 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/RelPresencaComissoes.asp?nuLegislatura=54&id=52093
0&dtInicio=01/01/2011&dtFim=20/11/2012 Acessado em 20 de novembro de 2012 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/rescad/2012/resolucaodacamaradosdeputados-19-17-outubro-2012-774411-publicacaooriginal-137907-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/rescad/2012/resolucaodacamaradosdeputados-19-17-outubro-2012-774411-publicacaooriginal-137907-pl.html
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/RelPresencaPlenario.asp?nuLegislatura=54&nuMatricula=167&dtInicio=01/02/2011&dtFim=20/11/2012
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/RelPresencaPlenario.asp?nuLegislatura=54&nuMatricula=167&dtInicio=01/02/2011&dtFim=20/11/2012
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/RelPresencaComissoes.asp?nuLegislatura=54&nuMatricula=167&dtInicio=01/02/2011&dtFim=20/11/2012&id=530006
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/RelPresencaComissoes.asp?nuLegislatura=54&nuMatricula=167&dtInicio=01/02/2011&dtFim=20/11/2012&id=530006
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/RelPresencaPlenario.asp?nuLegislatura=54&nuMatricula=78&dtInicio=01/01/2011&dtFim=30/12/2011
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/RelPresencaPlenario.asp?nuLegislatura=54&nuMatricula=78&dtInicio=01/01/2011&dtFim=30/12/2011
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/RelPresencaComissoes.asp?nuLegislatura=54&id=520930&dtInicio=01/01/2011&dtFim=20/11/2012
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/RelPresencaComissoes.asp?nuLegislatura=54&id=520930&dtInicio=01/01/2011&dtFim=20/11/2012


21 
 

Mesmo com índices de comparecimento inferiores a um terço das reuniões, 

ambos os parlamentares não perderam seus mandatos, pois a maioria de suas faltas foi 

justificada. Os dois, no entanto, se mantêm no cargo e continuam recebendo salários e 

podendo utilizar também a verba indenizatória e o auxílio moradia. Graças a esta 

prerrogativa, os parlamentares faltosos podem continuar no cargo sem dar a vaga a um 

suplente, que poderia ter uma atuação mais efetiva, justificando o recebimento do 

salário e a aplicação do dinheiro gasto pela Câmara para a manutenção dos mandatos. 

Outros parlamentares, no entanto, não registraram nenhuma falta. É o caso do 

deputado Tiririca, que, desde o início do mandado em 2011, teve 100% de frequência. 

 

2.3 Emendas ao orçamento
11

 

As emendas são o instrumento pelo qual o autor propõe alterações a um projeto 

de lei, entre eles o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), enviado pelo Executivo 

ao Congresso anualmente. Por meio das emendas os parlamentares podem acrescentar, 

suprimir ou modificar determinados itens (rubricas) de alocação de recursos públicos. 

Estas emendas permitem aos parlamentares indicarem as unidades da Federação e 

instituições para receberem recursos da União. 

Existem quatro tipos de emendas feitas ao orçamento: individual, de bancada, 

de comissão e da relatoria. As emendas individuais são de responsabilidade exclusiva 

dos parlamentares. De acordo com a Resolução 1/06 do Congresso Nacional, cada 

parlamentar pode apresentar até 25 emendas individuais. No exercício de 2012 o valor 

total para cada deputado federal é de R$ 15 milhões, sendo que R$ 2 milhões devem ser 

destinados obrigatoriamente para a saúde. 

Apesar de não ser consenso entre os pesquisadores, via de regra, o que se 

percebe é que a indicação de emendas é uma maneira dos parlamentares estabelecerem 

uma conexão com seu eleitorado. Para Barry Ames, as emendas individuais ao 

orçamento são essenciais para a campanha de reeleição dos parlamentares e acrescenta 

que elas ajudam a garantir a manutenção de antigos eleitores e a atrair novos. Outros 

                                                           
11

 VESELY, Thiago. Estratégias para Elaboração de Emendas ao Orçamento da União. Brasília, Câmara 
dos Deputados, 2012. (Comunicação oral). 
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autores que corroboram este pensamento são Pereira e Muller (2002). Para eles, as 

emendas proporcionam um grande retorno eleitoral, pois quanto mais emendas são 

executadas, maiores as chances do parlamentar se reeleger. Para os autores, esta não 

seria a única, mas a mais importante estratégia de reeleição.   

A indicação de emendas ao orçamento é uma prerrogativa que permite ao 

parlamentar utilizá-la conforme lhe for conveniente e necessário. Com a 

disponibilização de recursos a redutos eleitorais é possível estabelecer uma conexão 

eleitoral, com a formação de base de apoio e ainda trocas eleitorais e políticas. Para 

David Mayhew, é importante que o parlamentar apresente emendas que beneficiem o 

seu distrito, as distribuindo à comunidade por meio de benfeitorias, principalmente na 

forma de obras. Mas o autor pondera que, não basta apenas conseguir a verba, é preciso 

que a obra seja executada. E acrescenta que tão importante quanto estes dois passos 

anteriores é necessário que ambas as ações cheguem ao conhecimento do eleitorado e 

que esse eleitorado tenha clareza que o benefício chegou à comunidade graças a atuação 

do parlamentar. 

A segunda atividade deve se chamar alocação de recursos, 

definida aqui como a ação que irá gerar a crença em um ator (ou 

atores) político relevante de que alguém é pessoalmente 

responsável por realizar alguma ação do governo, ou uma de 

suas unidades, que seja considerada desejada. (Mayhew, 1974, 

ps. 52 e 53) 

 

Para integrar o PLOA, cada emenda tem um código, que possibilita saber de 

qual órgão (ministério ou secretaria) virá a verba; se ela será destinada diretamente para 

um município, para um estado ou para uma instituição; se o recurso servirá para pagar 

despesas correntes (manutenção ou aquisição de materiais, por exemplo) ou se será para 

investimento (construção ou ampliação). 

Quando uma emenda é destinada para um município ou instituição específica, 

ela é chamada de emenda carimbada. Nela já consta o nome da cidade ou entidade a 

qual o recurso se destinará e, caso este destinatário esteja impedido de receber o 

dinheiro (por inadimplência ou falta de documentação, por exemplo), a emenda não 

poderá ser executada e o valor é perdido. Por isso muitos parlamentares preferem 
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elaborar emendas mais genéricas, indicando no texto que os recursos irão para 

“municípios do estado X”. Isto permite ao parlamentar mudar o destinatário do recurso, 

caso um dos indicados não possa receber o valor. Em contrapartida, “carimbar” uma 

emenda permite ao parlamentar comprovar que indicou emenda a determinado 

município ou instituição com os quais pode ter firmado compromisso. E, caso a emenda 

não seja executada, o parlamentar pode culpar a União por ter contingenciado ou não 

repassado o recurso.  

Outra estratégia na hora da elaboração das emendas é destinar os recursos para 

programas de despesas obrigatórias da União. Em 2012 o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e o Caminhos da Escola (para aquisição de ônibus escolares), por 

exemplo, são de despesas obrigatórias, por tanto, os recursos de emendas destinadas a 

eles precisam obrigatoriamente serem executadas. Esta também é uma boa estratégia 

quando o parlamentar é de oposição. A liberação de emendas também se torna mais 

fácil se colocadas em ministérios e secretarias com bons índices de execução. No Brasil 

são 24 os ministérios e nove as secretarias. O índice geral de execução de emendas 

individuais nestes órgãos é de 30%, mas alguns superam estes números. Como é o caso 

do Ministério da Agricultura, com 86% de execução. Esportes e Turismo, têm índice 

médio de 70%. Já Saúde e Cidades costumam executar 50% das emendas individuais 

indicadas.  

Todas estas estratégias podem garantir a um deputado uma maior execução de 

suas emendas. Isto significa que mais recursos indicados por ele chegará aos seus 

eleitores, trazendo reconhecimento e aumentando as chances de uma reeleição. 

Pensando nisso, o parlamentar pode ainda usar duas outras formas de valorizar a 

destinação de suas emendas. Uma é indicando recursos para investimentos e não 

despesas correntes. Investimentos são obras, como construção de creches e postos de 

saúde, por exemplo. São estruturas perenes, que podem, inclusive, receber o nome do 

deputado que indicou recurso para a sua construção. Ou seja, carregam a marcam e 

mantêm na memória das pessoas o nome do parlamentar. A outra estratégia é a 

destinação de emendas para vários setores, como esporte, saúde, educação, assistência 

social, cultura, etc. Assim, na hora da campanha eleitoral, o parlamentar pode afirmar 

que se preocupa com todas as áreas, tanto é que as suas indicações de emendas 

contemplam vários setores sociais. 
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1.4 Proposições 

 

Por meio de proposições, um deputado federal tem a prerrogativa de emendar, 

alterar, revogar e derrogar leis. De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. Apesar dessa 

ampla definição, os tipos de proposição considerados principais são: Propostas de 

Emenda à Constituição (PEC), Projetos de Lei Complementar (PLP), Projetos de Lei 

Ordinária (PL), Projetos de Decreto Legislativo (PDC), Projetos de Resolução (PRC) e 

Medidas Provisórias (MPV). Há ainda mais tipos de proposição apreciados pela 

Câmara, tais como: pareceres, emendas, propostas de fiscalização de controle e 

indicações.
12

 

Anualmente o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) 

elabora um ranking com os “100 Cabeças do Congresso”. São parlamentares que: 

“Entre os atributos que caracterizam um protagonista do 

processo legislativo, destacamos a capacidade de conduzir 

debates, negociações, votações, articulações e formulações, seja 

pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura da 

realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para 

conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e 

projetá-las para o centro do debate, liderando sua repercussão e 

tomada de decisão. Enfim, é o parlamentar que, isoladamente ou 

em conjunto com outras forças, é capaz de criar seu papel e o 

contexto para desempenhá-lo
13

. 

Conforme classificação do Portal Transparência Brasil 

(www.excelencias.org.br), os projetos dos parlamentares são classificados em categorias 

temáticas, divididas em: relevantes e irrelevantes. Os analistas que trabalham neste 

importante projeto de fiscalização pública consideram irrelevantes os seguintes tipos de 

proposições: Homenagens a pessoas e instituições; Batismos de logradouros, salas etc.; 

                                                           
12

 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/perguntas-frequentes/processo-
legislativo##0 Acessado em 20 de novembro de 2012 
13

 Disponível em: http://www.diap.org.br/images/stories/elite_2012.pdf Acessado em 10 de outubro de 
2012 

http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/perguntas-frequentes/processo-legislativo
http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/perguntas-frequentes/processo-legislativo
http://www.diap.org.br/images/stories/elite_2012.pdf
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Simbologia; Cidades-símbolo, Cidades-irmãs; Pedidos de convocação de sessões 

solenes e especiais para comemorações e homenagens; Datas comemorativas; Criação 

de honrarias. 
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3. ACELINO “POPÓ” FREITAS 

3.1 Biografia
14

 

 

O primeiro oponente de Acelino Freitas com certeza foi a pobreza. Quarto filho 

de uma família de pugilistas, ganhou da mãe, dona Zuleica, o apelido de Popó, por 

conta do som que fazia ao mamar. Era fome de vida e de vitórias. Foi alfabetizado por 

uma vizinha, na Baixa de Quintas, periferia baiana, onde viveu até os 20 anos com a 

família, num barraco de 6m2. 

O irmão Luíz Cláudio foi quem mais o incentivou a virar lutador. Aos 14 anos 

começou a treinar para o esporte que o tornaria quatro vezes campeão mundial.  Foi 

campeão Baiano em 1989, campeão Norte-Nordeste em 90, e Campeão Brasileiro em 

1992, com apenas 17 anos. Em 1995, foi convocado para a seleção Brasileira para 

disputar os Jogos Pan-Americanos. Foi medalha de prata e entrou para o boxe 

profissional. 

Em 15 anos de carreira nunca havia perdido uma luta, até que em 2004 foi 

derrotado pelo coração. O fim do segundo casamento refletiu negativamente nos 

resultados sobre os ringues e, em 7 de agosto de 2004, na primeira defesa do seu título 

dos Peso pena contra o Americano Diego Corrales, Acelino Popó perdeu a 

invencibilidade e o cinturão da categoria Peso Leve da World Boxing Organization.  

Mas Popó se reergueu e, nos três anos seguintes, acumulou mais títulos. Aos 18 

anos de carreira e 32 de vida, o boxeador de 1,65m resolveu deixar os ringues. Em 28 de 

Abril de 2007, sofreu sua segunda derrota em luta de unificação de títulos da categoria 

Peso Leve. Popó, campeão peso leve da WBO, enfrentou Juan Diaz, campeão mundial 

peso leve da World Boxing Association. Abandonou a luta no nono round e anunciou a 

aposentadoria. 

Tornou-se empresário, filantropo e foi cursar Direito. Abriu academias de boxe 

e fundou o Instituto Acelino Popó Freitas (IAPF), criado com a finalidade de promover 

a inclusão social e contribuir para o desenvolvimento e transformação das realidades de 

crianças e jovens carentes brasileiros. 

Em 2010 foi convidado pelo Partido Republicano Brasileiro a disputar uma 

vaga na Câmara Federal. No período da campanha foi acusado de mandar matar o 

                                                           
14

 Informações fornecidas pela assessoria do parlamentar 
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namorado da sobrinha, mas o processo foi arquivado por falta de provas.  Este problema 

impediu que ele fizesse uma campanha ostensiva e só nos últimos 45 dias antes da 

eleição é que o boxeador foi às ruas. Mesmo assim, fez 60.338 fez, número que o 

deixou na primeira suplência do partido. Com a nomeação do deputado Mário 

Negromonte para o Ministério da Cidade, Popó foi diplomado deputado federal nos 

primeiros meses da legislatura e permanece no cargo até hoje. 

Apesar de aposentado do esporte que o consagrou, em 2011 o então já 

deputado resolveu subir mais uma vez no ringue, atendendo pedido de um dos seus 

filhos, que ainda não tinha o visto lutar profissionalmente. Desafiado por outro 

brasileiro, em junho de 2012, foi a Punta Del Este e derrotou Michael Oliveira. O 

opositor agora quer revanche e uma possível luta pode acontecer no final deste ano, 

desta vez no Brasil. 

 

3.2 Atividades Parlamentares
15

 

 

Popó assumiu como suplente em 3 de fevereiro de 2011. É filiado ao Partido 

Republicano Brasileiro (PRB) desde 2010. Em fevereiro de 2012 tornou-se um dos 

vice-líderes da legenda na Câmara.  

É membro titular da Comissão de Educação e Cultura, foi membro titular da 

Comissão Especial que analisou o PL 2330/11 (Lei Geral da Copa, aprovada em junho 

de 2012). Ainda é membro suplente da Comissão de Turismo e Desporto e da Comissão 

Especial que analisa a PEC 037/11 (Define a competência para a investigação criminal 

pelas polícias federal e civis). 

Presidente da Frente Parlamentar Mista de Esportes do Congresso Nacional, 

esta é a sua principal bandeira. Seu mais importante projeto é o PL 2.051/11, que 

regulamenta as Artes Marciais Mistas, o MMA (em inglês Mixed Martial Arts). Esta 

modalidade esportiva, que vem ganhando força no Brasil nos últimos anos e já 

movimenta um mercado de mais de U$ 1 bilhão, ainda não é regulamentada no país, 

gerando insegurança jurídica para quem promove e participa de tais eventos. 

O deputado apresentou ainda o PL 2112/11, que inclui nas normas gerais de 

desporto (Lei Pelé) medidas cautelares para preservar a saúde do atleta profissional de 

                                                           
15

 Informações fornecidas pela assessoria do parlamentar 
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luta. Aalteração proposta pelo parlamentar exige que nas competições profissionais de 

luta seja apresentado parecer médico - baseado em exames físicos, clínicos e 

neurológicos - que ateste sua integridade física e mental do atleta que houver sofrido 

nocaute no último combate profissional.  A participação do atleta em nova disputa 

ficaria condicionada e este laudo médico. O PL também estipula multa para as entidades 

que não cumprirem tal regra. E ainda o PL 2052/11, que altera a Lei 9.615/98, que 

dispõe sobre normas gerais de desporto, para incluir a atribuição de o Conselho 

Nacional do Esporte de aprovar as normas de segurança adotadas nos esportes de 

combate praticados de forma profissional ou não-profissional, e suas alterações, com as 

peculiaridades de cada modalidade. 

Pensando no futuro incerto dos atletas profissionais, o deputado apresentou 

ainda o PL 2111/11, para isentar os desportistas que representarem o Brasil em 

competições internacionais do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos. 

A justificativa do parlamentar é que, encerrada a carreira, o desamparo do atleta 

brasileiro se agrava, pois os que não lograram sucesso financeiro com o esporte se veem 

obrigados a disputar postos de trabalho com cidadãos que se dedicaram ao estudo 

enquanto eles se ocupavam exclusivamente do esporte. Muitos ficam sem condições 

financeiras para pagar as taxas de inscrição em concursos públicos.  

Embaixador da Copa do Mundo, em Salvador, Popó  apresentou requerimento 

para que a Comissão de Turismo e Desporto fizesse visita técnica a Salvador, para 

acompanhar o andamento das obras na capital baiana, que será uma das cidades sedes. 

A visita foi feita em agosto, dentro da programação do Fórum Legislativo para debater 

os desafios, metas e elaborar estratégias para a realização dos jogos da Copa. O 

deputado ainda propôs a realização de Audiência Pública com os Representantes do 

Grupo Executivo do Mundial. Também foi dele a iniciativa de promover audiência 

pública com os Governadores das Cidades Sede dos Jogos da Copa das Confederações 

em 2013 e da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014.  

O deputado baiano presidiu também a audiência pública para discutir as 

transmissões de lutas de MMA em canais abertos de televisão e outra para estabelecer o 

Dia Nacional do Boxe. Nesta última também foram discutidos assuntos polêmicos 

relacionados à modalidade, destacando as alterações pretendias pela Associação 
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Internacional de Boxe de alterar as regras de classificação para os jogos de 2016, 

propondo que lutadores profissionais possam competir com amadores. 

Os dois projetos dos quais Popó foi relator também são ligados a área 

esportiva. Foi dele a relatoria do PL 1702/2011, que determina a obrigatoriedade de 

matrícula em instituição de ensino aos atletas com menos de 18 anos e que não tenham 

concluído o ensino médio, vinculados a entidades desportivas profissionais  ou 

entidades de prática desportiva formadoras de atleta, bem como beneficiários da Bolsa-

Atleta. O deputado foi favorável à proposição, mas apresentou algumas emendas para 

melhorar a projeto.  O outro PL relatado foi o 1295/2011, que dispõe sobre a isenção do 

Imposto de Importação incidente sobre a importação de artigos olímpicos. Também 

com parecer favorável. 

Popó também trabalha pelo esporte fora do Congresso, apesar de ser da Bahia, 

o parlamentar aproveita sua estada em Brasília para disseminar o boxe na Capital 

Federal. Em parceria com a Secretaria de Esportes do DF, ele está levando o esporte que 

o sagrou campeão do mundo para as áreas de vulnerabilidade social. O objetivo do 

programa é formar atletas profissionais e mudar a realidade de crianças e jovens 

carentes, eliminando as possibilidades de envolvimento com as drogas e outras 

atividades ilícitas.  

Também leva para as salas de aula o Programa Social “Bate Papo com Popó 

nas Escolas”.  O deputado conta aos estudantes sua trajetória de vida e sua carreira, 

principalmente das lutas contra as represálias sociais até se tornar campeão mundial 

quatro vezes. Em Brasília, o ex-pugilista pretende implantar um Núcleo de Boxe no 

Centro de Atendimento Juvenil Especializado (CAJE), onde também realizou o “Bate 

Papo”. 

Fora da área esportiva, o deputado apresentou o PL 734/11, que cria o 

Programa “Viver de bem” – Sem Estigma e Preconceito no Brasil. A proposição 

pretende dar visibilidade aos direitos humanos dos grupos populacionais marginalizados 

pela discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, 

gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero.  

E ainda solicitou a instalada Comissão Especial destinada a proferir parecer 

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 2007 que pretende dar aos 
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servidores ocupantes de cargo público em comissão direito ao seguro-desemprego, em 

caso de desemprego involuntário, ao fundo de garantia do tempo de serviço, ao aviso 

prévio proporcional ao tempo de serviço, a proibição de qualquer discriminação no 

tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência e à 

igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 

trabalhador avulso
16

. 

 

3.3 Proposições
17

  

Nos primeiros 22 meses de mandato o deputado Acelino Popó foi autor de seis 

projetos de lei (PL). Quais sejam: 

PL 2112/11 - Altera a Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998, que dispõe sobre 

normas gerais de desporto e dá outras providências, para incluir medidas cautelares para 

preservar a saúde do atleta profissional de luta. 

PL 2111/11 - Isenta os atletas que representarem o Brasil em competições 

internacionais do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos.  

PL 2052/11 - Altera a Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998, que dispõe sobre 

normas gerais de desporto, para incluir a atribuição de o Conselho Nacional do Esporte 

aprovar as normas de segurança adotadas nos esportes de combate praticados de forma 

profissional ou não-profissional, e suas alterações, com as peculiaridades de cada 

modalidade. 

PL 2051/11 - Regulamenta as Artes Marciais Mistas, o MMA (em inglês 

Mixed Martial Arts).  

PL 734/11 - Autoriza o Poder Público a criar o Programa “Viver de bem” – 

Sem Estigma e Preconceito no Brasil. A proposição pretende dar visibilidade aos 

direitos humanos dos grupos populacionais marginalizados pela discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, gênero, sexo, 

orientação sexual e identidade de gênero.  

                                                           
16

 Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=529995 
Acessado em 03 de novembro de 2012. 
17

 Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=530659&Limite=N 
acessado em 03 de novembro de 2012 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=529995
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=530659&Limite=N
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PL 733/2011 - Disciplina o inciso III do art. 19 e o caput do art. 226 da 

Constituição Federal, que tratam da vedação ao Poder Público de criar distinções e 

preferências entre brasileiros e da especial proteção do Estado à família.  

Além dos Projetos de Lei, nos primeiros 22 meses de mandato, o deputado 

apresentou doze requerimentos
18

. Quais sejam: 

REQ 3976/11 - Requer que seja instalada Comissão Especial destinada a 

proferir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 2007 que pretende 

dar aos servidores ocupantes de cargo público em comissão direito ao seguro-

desemprego, em caso de desemprego involuntário, ao fundo de garantia do tempo de 

serviço, ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, a proibição de qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 

deficiência e à igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 

permanente e o trabalhador avulso
19

. 

REQ 36/10/11 - Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 

atletas medalhistas nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara no México. (Aguardando 

despacho do Presidente da Câmara) 

REQ 3028/11 - Requer a inclusão na Ordem do Dia do PL Nº 7.699 de 2006 

que "Institui o estatuto do portador de Deficiência e dá outras providências 

REQ – 3027/11 - Requer a inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 300/2008 que 

"Altera a redação do parágrafo 9º do artigo 144 da Constituição Federal". 

REQ 3026/11 - Requer a inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 190/2007, que 

Determina que a Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF) 

disporá sobre o Estatuto dos Servidores do Judiciário. 

REQ 3025/11 - Requer a convocação de Sessão Solene na Câmara dos 

Deputados para comemorar o centenário da criação do Krav Magá. (Deferido) 

                                                           
18

 Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=530659&Limite=N 
Acessado em 03 de novembro de 2012 
19

 Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=529995 
Acessado em 03 de novembro de 2012. 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=530659&Limite=N
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=529995
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REQ 2164/11 - Requer a retirada de assinatura aposta no Requerimento de 

Instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregularidades 

nas atividades da Confederação Brasileira de Futebol - CBF. 

REQ 742/11 - Requer voto de pesar em face de Tairone Silva. (Arquivado) 

REQ 79/11 - Requer a realização de Fórum Legislativo para debater os 

desafios, metas e elaborar estratégias para a realização dos jogos da Copa do Mundo 

2014 em Salvador/BA. (Arquivado) 

REQ 30/11 - Requer a realização de Audiência Pública com os Representantes 

do Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA 2014 - GECOPA, vinculado ao 

CGCOPA (Comitê Gestor da Copa do Mundo FIFA 2014). (Pronta para a pauta) 

REQ 20/11 - Requer a realização de Audiência Pública com os Governadores 

das Cidades Sede dos Jogos da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo 

FIFA Brasil 2014. (Pronta para a pauta) 

Popó foi ainda relator de três projetos de lei
20

. Quais sejam: 

PRL 1 CEC => PL 3192/2012 - Institui 2013 como o Ano Nacional do 

Esporte Feminino. (Parecer favorável) 

PRL 1 CEC => PL 1702/2011 - Determina a obrigatoriedade de matrícula em 

instituição de ensino aos atletas com menos de 18 anos e que não tenham concluído o 

ensino médio, vinculados a entidades desportivas profissionais  ou entidades de prática 

desportiva formadoras de atleta, bem como beneficiários da Bolsa-Atleta. (Parecer 

favorável, com emendas) 

PRL 1 CTD => PL 1295/2011 - Dispõe sobre a isenção do Imposto de 

Importação incidente sobre a importação de artigos olímpicos. (Parecer favorável, 

apensado na forma do substitutivo) 

E ainda um substitutivo: 

SBT 1 CTD => PL 1295/2011 - Dispõe sobre a isenção do Imposto de 

Importação incidente sobre a importação de artigos olímpicos. 

                                                           
20

 Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=530659&Limite=N 
Acessado em 03 de novembro de 2012. 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=530659&Limite=N
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E autor de uma Indicação, assinada por ele e dezenas de outros deputados: 

INC 1854/2011 - Sugere ao Ministro das Relações Exteriores a adoção de 

medidas relativas ao reconhecimento da República Árabe Saaráui Democrática (Saara 

Ocidental) como Estado, bem como a instalação de Escritório de Representação deste 

Estado no Brasil. (Aguardando Remessa ao Arquivo na Primeira Secretaria) 

Das proposições apresentadas pelo deputado Acelino Popó, 15 são 

consideradas relevantes e duas irrelevantes. 88,23% de propostas relevantes. 

 

a. Assiduidade 

 

 

 

3.5 Emendas 

Dos R$ 15 milhões que cada deputado federal tem direito de indicar em 

emendas ao orçamento, Acelino Popó, destinou R$6,2 milhões para o Esporte, R$3,8 

milhões para a Saúde, R$2 milhões para Infraestrutura Urbana, R$600 mil para justiça, 

R$300 mil para Agricultura, R$ 300 mil para o Turismo, R$150 mil para as Forças 

Armadas e R$150 mil para a cultura. 
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 Suas 18 emendas foram assim distribuídas
21

: 

 

Emenda Funcional Programática - Título/Subtítulo GND MA Valor 

2735 0001 

15. 451. 2054. 1D73 - Apoio à Política Nacional 

de Desenvolvimento Urbano - Obras e Ações de 

Infraestrutura Urbana (de valor global 

INFERIOR a R$ 30 milhões) - Em Municípios - 

No Estado da Bahia 

4 40 2.000.000,00 

2735 0002 

05. 153. 2058. 20PY - Adequação de 

Organizações Militares - 1° Cia Infantil - Paulo 

Afonso – BA 

3 90 150.000,00 

2735 0003 

02. 122. 0570. 9999 - Construção do Edificio-

Anexo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia - 

TRE-BA- Construção do Edificio Anexo do 

TRE-BA - Salvador - BA 

4 90 600.000,00 

2735 0004 

13. 392. 2027. 4796 - Fomento e Promoção a 

Projetos em Arte e Cultura - Município - No 

Estado da Bahia 

3 40 150.000,00 

2735 0005 

10. 302. 2015. 8535 - Estruturação de Unidades 

de Atenção Especializada em Saúde - Salvador - 

BA 

4 30 500.000,00 

                                                           
21

 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade-
legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011 Acessado em 02 de 
outubro de 2012 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=2
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=3
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=4
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=5
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011
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2735 0006 

27. 812. 2035. 20JP - Desenvolvimento de 

Atividades e Apoio a Projetos de Esporte 

Educacional e de Esporte e Lazer. - No Estado da 

Bahia 

4 99 1.000.000,00 

2735 0007 

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - No 

Estado da Bahia 

4 99 2.100.000,00 

2735 0008 

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - Belo 

Campo - BA 

4 40 200.000,00 

2735 0009 

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - Caém - 

BA 

4 40 200.000,00 

2735 0010 

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - Canarana 

- BA 

4 40 200.000,00 

2735 0011 

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - Ilhéus - 

BA 

4 40 400.000,00 

2735 0012 

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - Itabuna - 

BA 

4 40 400.000,00 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=6
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=7
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=9
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=10
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=11
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=12
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2735 0013 

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde -

 Mirangaba - BA 

4 40 200.000,00 

2735 0014 

20. 605. 2014. 8611 - Apoio ao Pequeno e Médio 

Produtor Agropecuário - No Estado da Bahia 
4 30 300.000,00 

2735 0015 

27. 812. 2035. 5450 - Implantação e 

Modernização de Infraestrutura para Esporte 

Educacional, Recreativo e de Lazer - No Estado 

da Bahia 

4 99 5.700.000,00 

2735 0016 

27. 812. 2035. 5450 - Implantação e 

Modernização de Infraestrutura para Esporte 

Educacional, Recreativo e de Lazer - Santo 

Antônio de Jesus - BA 

4 40 500.000,00 

2735 0017 

13. 392. 2027. 20KR - Instalação e Modernização 

de Bibliotecas Públicas - Irecê - BA 
3 50 100.000,00 

2735 0018 

23. 695. 2076. 4620 - Promoção de Eventos para 

a Divulgação do Turismo Interno - No Estado da 

Bahia 

4 99 300.000,00 

 

O parlamentar e sua equipe de assessores orçamentários adotaram boas 

estratégias na elaboração de emendas. Carimbaram algumas, ou seja, destinaram para 

municípios específicos, que pode significar o cumprimento de promessas ou acordos 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=13
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=14
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=15
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=16
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=17
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2735.pdf#page=18
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feitos com prefeitos e vereadores, podendo gerar, no futuro, apoio político nestas 

cidades, o que ajudaria a garantir uma possível reeleição do parlamentar. 

Mas o deputado preocupou-se também em elaborar emendas genéricas, em 

ministérios que tem bons índices de execução. Isso lhe permite escolher, durante o 

decorrer de todo o ano, prefeituras ou entidades para as quais ele irá destinar estes 

valores. É uma boa estratégia, visto que no decorrer do ano o cenário político pode 

mudar, o parlamentar pode se afastar ou se aproximar de determinadas lideranças 

políticas e os recursos das emendas são uma boa ferramenta para acordos políticos, 

principalmente em pequenos municípios, onde as prefeituras tem baixa arrecadação e 

precisam fazer investimentos. Outro benefício de fazer emendas genéricas é poder 

mudar o município ou entidade de destinação, caso estes estejam impedidos de receber 

o recurso. Se um município, por exemplo, estiver na lista do Cadastro Informativo de 

créditos não quitados do setor público federal (Cadin), a prefeitura não pode receber 

recursos de emendas parlamentares. Se esta emenda trouxer especificado o nome do 

município para o qual ela se destina, não é apenas o município que perde, o parlamentar 

também perde a oportunidade de aplicar o recurso em outro local que possa realizar a 

obra ou o serviço. Já, se isso acontecer com uma emenda genérica, o deputado apenas 

envia um ofício à unidade orçamentária e muda a destinação do recurso para um 

município ou entidade que possa receber a verba. 

 

3.6 Uso da verba indenizatória
22

 

Classificação 2011 2012 

Assinatura de publicações R$ 81,40 R$ 0,00 

Combustíveis e lubrificantes. R$ 23.598,13 R$ 17.533,53 

Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. R$ 29.100,00 R$ 63.000,00 

Divulgação da atividade parlamentar. R$ 53.900,00 R$ 44.800,00 

Emissão Bilhete Aéreo  R$ 50.080,90 R$ 40.446,23 

                                                           
22

 Disponível em: http://www.excelencias.org.br/@candidato.php?id=70275#alto Acessado em 04 de 
agosto de 2012 

http://www.excelencias.org.br/@candidato.php?id=70275#alto
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Fornecimento de alimentação do parlamentar R$ 15.281,06 R$ 5.928,88 

Hospedagem ,exceto do parlamentar no Distrito 

Federal. 
R$ 3.361,18 R$ 1.181,39 

Locação de veículos automotores ou fretamento de 

embarcações 
R$ 32.326,00 R$ 5.519,09 

Manutenção de escritório de apoio à atividade 

parlamentar 
R$ 45.066,22 R$ 27.425,49 

Passagens Aéreas e fretamento de aeronaves R$ 4.861,17 R$ 1.625,64 

Serviços Postais 

 
R$ 2.516,33 R$ 462,16 

Telefonia 

 
R$ 45.447,92 R$ 21.312,69 

Total R$ 305.620,31 R$ 229.235,10 

 

 A média de gasto mensal
23

 do parlamentar em 2011 foi de R$ 27.783,66. Em 

2012, considerando-se o número de meses apurados até agora (janeiro a agosto) a média 

foi de R$ 28.654,38.  

Dos três maiores gastos do parlamentar. Dois são com os itens críticos, 

conforme já citado neste estudo. Em Consultorias, Pesquisas e Trabalhos Técnicos, 

Popó gastou em 19 meses de mandato R$ 92.100,00. Já em Divulgação da Atividade 

Parlamentar, o deputado teve uma despesa total de R$ 98.700,00. A terceira maior 

despesa de Acelino Popó é com Emissão Bilhete Aéreo, com gasto de R$ 90.527.13.  

Em 19 meses de mandato o gasto do parlamentar foi de R$ 534.855,41, apenas 

com a verba indenizatória
24

. 

 

                                                           
23

 A media mensal de 2011 é feita considerando-se 11 meses, de fevereiro à dezembro, um vez que no 
primeiro mês do primeiro ano da nova legislatura não há movimentação da verba indenizatória. 
24

 Um parlamentar ainda tem direito mensalmente a R$ 3 mil de auxílio moradia, recebe um salário de 
R$ 26.723, 13 e dispõe de R$ 75 mil, para contratação de até 25 assessores. Estas despesas custam aos 
cofres públicos anualmente R$ 1.247, 436,60 por deputado. 
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4. DANRLEI DE DEUS HINTEROLZ 

4.1 Biografia
25

 

A estatura maior do que o normal para a maioria dos meninos de 13 anos e uma 

certa preguiça foram o que transformaram Danrlei em goleiro. Nascido em Crissiumal, 

no interior do Rio Grande do Sul, em 1986 foi passar as férias de inverno com um tio 

em Porto Alegre. O tio era goleiro do Grêmio e, para não perder o menino de vista, o 

colocou atrás da trave onde treinava. Vestiu o menino com roupas do clube tricolor e, 

numa tentativa de entretê-lo, pediu que o menino recolhesse as bolas que saiam pela 

linha de fundo. Para não ter que correr atrás das bolas, Danrlei resolveu saltar e impedir 

que elas fossem para muito longe. Chamou a atenção do auxiliar técnico da época Paulo 

Lumumba. Convidado a mostrar sua habilidade, colocou as luvas do tio e agradou. 

Lumumba quis que ele ficasse, mas o menino precisava voltar pra casa e acabar os 

estudos. 

Voltou para a capital gaúcha no início do ano seguinte e não voltou mais para 

casa. Passou a viver dentro do Estádio Olímpico. “Bicho do mato”, praticamente não 

saia para explorar a cidade grande. Treinava de manhã, assistia ao treino dos 

profissionais à tarde e ia para a escola à noite. Dos 14 aos 20 anos Danrlei diz não ter 

outras lembranças que não o estádio no qual se tornou campeão e um dos maiores ídolos 

da torcida gremista.  

Em 1988 a mãe, Dona Celina, sua grande incentivadora, morreu vítima de um 

câncer. Danrlei, então com 15 anos, voltou pra casa com o pai Elbio e a irmã Samara 

recusando-se a voltar para Porto Alegre. Inconformados, os dirigentes do clube viajaram 

até Crissiumal com a missão de resgatar o menino. O levaram de volta para o clube, que 

seria sua casa, inclusive num Natal que, com passagens esgotadas, não conseguiu ir 

visitar a família. Naquela noite, Danrlei foi até uma carrocinha de cachorro quente, 

comeu e voltou para o estádio tentar dormir e esquecer que era Natal. 

Tudo isso aconteceu quando Danrlei ainda nem era titular. Sua estreia 

aconteceu na Itália, em um jogo para o qual nem havia sido convocado e do qual acabou 

participando, pois os dois primeiros goleiros se contundiram. Era um amistoso contra o 

Cagliari, que ficou em 1 x 1, mas o desempenho de Danrlei agradou a Luiz Felipe 

Scolari, técnico à época, e transformou Danrlei em titular.  

                                                           
25

 Informações fornecidas pela assessoria do aprlamentar 



40 
 

A partir daí acumulou vários títulos. Foi campeão gaúcho por cinco vezes 

(1993, 1995, 1996, 1999 e 2001); venceu a Copa Sul em 1999; a Copa do Brasil em 

1994, 1997 e 2001; campeão Brasileiro e da Recopa Sul-Americana em 1996 e ergueu a 

Taça Libertadores da América em 1995. Em 1996 foi convocado para a seleção 

brasileira que disputou os Jogos Olímpicos. 

Em 2004, após 10 anos no Grêmio, foi para o Fluminense, onde jogou por 

apenas três jogos e, em seguida, transferiu-se para Atlético Mineiro. Em agosto de 2006, 

transferiu-se para o português Beira-Mar. Em dezembro rescindiu seu contrato e 

retornou para Porto Alegre. No início de 2007, assinou contrato com o pequeno São 

José, de Porto Alegre. 

Foi em 2009, jogando no Brasil de Pelotas, que ele se deparou com a morte e 

decidiu encerrar a carreira. Em janeiro daquele ano o ônibus no qual o time viajava 

sofreu um acidente e três atletas morreram. Enquanto ajudava a tirar os colegas mortos e 

feridos Danrlei decidiu que era hora de deixar os campos, aos 36 anos. 

Com curso de gestão em futebol, de treinador e carteirinha para trabalhar à 

beira do campo, o ex-goleiro decidiu ir para a política, algo que, de certa forma, 

costumava fazer no universo do futebol, como quando representava os colegas para 

pedir aumento de salário ao clube. Em 2010 candidatou-se a uma vaga de deputado 

federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Foi eleito com mais de 170 mil votos, 

o quarto mais votado do Rio Grande do Sul.  

 

4.2 Atividades Parlamentares
26

 

 

Danrlei assumiu como deputado federal em 01 de fevereiro de 2012. Sua 

primeira filiação partidária foi no PTB, em 2007. Em 2012 transferiu-se para o Partido 

Social Democrático (PSD), do qual é um dos vice-líderes. 

É titular da Comissão de Turismo e Desporto e suplente das Comissões de 

Educação e Cultura e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

Rural. É também Primeiro Secretário da Frente Parlamentar do Esporte. Sua atuação é 
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voltada, em especial, para a inclusão social através do esporte oportunizando educação a 

todas as crianças e jovens. 

Nesta área o deputado apresentou o Projeto de Lei 2081/2011, que proíbe a 

transferência ou cessão de atletas menores de 18 anos para entidades desportivas 

estrangeiras sem que este tenha concluído o ensino médio.  Danrlei ainda apresentou o 

PL 1682/2011, que dispõe sobre formas de incentivo para clubes esportivos que crie ou 

mantenham equipes profissionais de futebol feminino.  

Nas tratativas sobre a organização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o parlamentar 

gaúcho participa do grupo de trabalho que fiscaliza o andamento das obras do mundial 

em Porto Alegre. E, para tanto, solicitou a realização, na capital gaúcha, do Fórum 

Legislativo para debater sobre os preparativos, apontar as dificuldades no Estado e 

estratégias para que a capital gaúcha receba os jogadores e turistas com o melhor que 

poderá oferecer e efetivar o legado que ficará com a Copa. É de autoria dele também 

requerimento para a formação de um Grupo de Trabalho para debater e discutir o 

estatuto do torcedor. 

Fora da área esportiva, Danrlei apresentou o PL 4607/2012, que pretende 

estipular parâmetros e limites nas campanhas eleitorais. O objetivo é coibir o abuso do 

poder econômico, poluição visual, sonora e toneladas de lixo que se acumulam ao longo 

do período eleitoral, afora as questões de segurança de trânsito e pública.  

Na área de educação o deputado gaúcho apresentou o PL 3881/2012, que 

propõe que estados e municípios ofereçam gratuitamente aos estudantes da rede pública 

o material didático-escolar dos alunos da rede estadual, que deve ser composto, no 

mínimo, dos itens que constarem na lista de material adequada a cada nível escolar. 

Danrlei também apresentou duas propostas de alteração do Código de Trânsito 

Brasileiro. A primeira, o PL 3580/2012, foi apensado a outro projeto que foi aprovado 

pela Câmara em fevereiro deste ano. A proposição de Danrlei estabelece que a 

autoridade de trânsito execute exame de sangue para verificação de toda e qualquer 

concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar ou concentração 

comprovada de substância psicoativa ilícita sujeita o condutor às penalidades previstas.  
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A outra proposição, o PL 3515/2012, obriga os motociclistas e respectivos 

caronas a usarem capacete com estampa da placa do respectivo veículo, gravadas na 

parte traseira central dos capacetes. O objetivo é possibilitar a comparação da placa 

constante no capacete com a do veículo, buscando proteger os passageiros e 

proprietários de motocicletas e também facilitar a visualização e identificação dos 

veículos e de seus ocupantes nos casos de acidente de trânsito. 

O parlamentar apresentou projeto sobre um tema que tramita na casa desde 

1997 e ainda não obteve acordo para votação, a distribuição de direitos autorais. O PL 

2082/2011, apresentado por Danrlei, estipula parâmetros e limites objetivos para a 

cobrança e arrecadação de direitos de autor e dos que lhes são conexos pela sistemática 

inerente ao funcionamento do Escritório Central de Arrecadação (Ecad), a fim de evitar 

abusos no exercício de sua atividade-fim sem perder de vista a importância de suas 

funções para a proteção legal destinada aos direitos autorais.   

 

4.3 Proposições
27

 

Nos primeiros 22 meses de mandato o deputado Danrlei apresentou oito 

Projetos de Lei. São eles: 

PL 4607/2012 - Altera o art. 37 da Lei nº 9.504/97, que dispõe sobre a 

propaganda eleitoral.  

PL 3881/2012 - Acrescenta incisos aos artigos 10 e 11 da Lei nº 9.394/96, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências, para 

dispor sobre o material didático-escolar.  

PL 3580/2012 - Inclui e altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Lei nº 

9503/07, no que diz respeito a aplicação e penalidades. 

 PL 3516/2012 - Dispõe sobre a formação educacional e transferência de 

atletas menores de 18 anos para clubes do exterior. 

PL 3515/2012 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do motorista e de seu 

acompanhante usar capacete contendo a placa da motocicleta e dá outras providências.  
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 Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=530163&Limite=N 
Acessado em 03 de outubro de 2012 
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PL 2082/2011 - Define a composição, administração e a finalidade do Ecad.  

PL 2081/2011 - Altera os arts. 28, 28-A, 34 e 40 da Lei nº 9.615, de 24 de 

março de 1998 (Lei Pelé), que proíbe a transferência ou cessão de menor de 18 anos a 

entidade de prática desportiva estrangeira sem que este tenha concluído o ensino médio.  

PL 1682/2011 - Dispõe sobre formas de incentivo para clubes esportivos que 

crie ou mantenham equipes profissionais de futebol feminino.  

O deputado também foi autor de nove requerimentos. Quais sejam
28

: 

REQ-185/2012 - Requer a designação de Deputados membros e servidores 

para participar de eventos dos Grupos de Trabalho criados pela Comissão de Turismo e 

Desporto. 

REQ-173/2012 - Requer a designação de um Servidor desta Comissão, a fim 

de acompanhar os trabalhos nos eventos em São Paulo e Foz do Iguaçu, juntamente com 

este Presidente. 

REQ-168/2012 - Solicita informações ao Senhor Benjamin Zymler, Ministro 

Presidente do Tribunal de Contas da União, sobre a situação atual das obras para a Copa 

de 2014 em Porto Alegre/RS. (Aguardando providências internas) 

REQ-3180/2011 - Requer o Voto de Regozijo ou louvor aos 108 anos do 

Grêmio Foot-ball Porto Alegrense  

REQ-2836/2011 => PEC-53/2007 - Requer a instalação de Comissão Especial 

a fim de dar parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 53/07. 

REQ-2268/2011 - Requer o Voto de regozijo ou louvor aos 40 anos do 

Programa Sala de Redação da Radio Gaúcha de Porto Alegre. 

REQ-2066/2011 => PEC-153/2003 - Requer a inclusão em Ordem do Dia,da 

PEC nº 153/03, que Regulamenta a carreira de Procurador Municipal. 

REQ-96/2011 - Requer a realização, em Porto Alegre/RS, de Fórum 

Legislativo para debater os desafios, metas e elaborar estratégias para a realização dos 

jogos da Copa do Mundo 2014. 
                                                           
28

 Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=530163&Limite=N 
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REQ-73/2011 - Requer a constituição de um Grupo de Trabalho para debater e 

discutir o estatuto do torcedor Lei no 10.671/03. 

O deputado apresentou ainda uma Emenda de Relatoria: 

EMR-1 - Acrescenta artigo à Lei 10.671/03, que dispõe sobre o Estatuto de 

Defesa do Torcedor e dá outras providências. 

Apresentou ainda dois Requerimentos de Informação. Quais sejam
29

: 

RIC-2211/2012 - Solicita informações ao Ministro da Fazenda, Exmo. Sr. 

Guido Mantega, sobre a situação atual dos investimentos para mobilidade urbana para a 

Copa do Mundo FIFA 2014, na cidade de Porto Alegre/RS.  

RIC-1999/2012 - Solicita informações ao Senhor Aldo Rebelo, Ministro do 

Esporte, para emitir estudo sobre a situação atual das obras para a Copa de 2014 em 

Porto Alegre/RS. 

Foi relator de três projetos de lei. São eles: 

PRL-2 CTD => PL-6569/2009 – Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.671/03, 

que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, estabelecendo a perda de mando de 

jogo para entidade de prática desportiva que vender ingressos para torcedores de mais 

de uma equipe para o mesmo evento
30

. O parecer do deputado Danrlei foi pela rejeição, 

pois o projeto guarda inconformidade com caput do art. 217 da Constituição Federal/88, 

na medida em que a proibição de venda de ingressos à equipe opositora da “mandante” 

desestimula a prática desportiva, ao contrário do dever constitucional do Estado em 

fomentá-la
31

. 

PRL-1 CTD => PL-2210/2011 - O parecer do relator foi pela aprovação do 

PL, que acrescenta dispositivo à Lei nº 10.671/03, que dispõe sobre o Estatuto de 

Defesa do Torcedor, punindo as torcidas organizadas por atos violentos, em razão de 

evento esportivo, em datas e locais distintos das partidas.  
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PRL-1 CTD => PL-1448/2011 – O parecer do relator foi pela aprovação do 

PL, que altera os Estatutos da Criança e do Adolescente e do Desarmamento, 

estabelecendo penalidades para entidades desportivas, estandes, escolas, clubes ou 

academias que admitem, para treinamento de tiro, criança ou adolescente. 

E um Parecer de Emenda de Plenário: 

PPP-1 CFT => PLP-579/2010 - Parecer à Emenda de Plenário proferido em 

Plenário pelo Relator, Dep. Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS), pela Comissão de 

Finanças e Tributação, que conclui pela adequação financeira e orçamentária; e, no 

mérito, pela aprovação na forma da Subemenda Substitutiva apresentada pelo Relator da 

Comissão de Turismo e Desporto. 

Seguindo a classificação feita pelo Portal Transparência Brasil, já citada neste 

trabalho, das proposições apresentadas pelo parlamentar 13 são relevantes e oito 

irrelevantes. Ou seja, 61,9% da produção legislativa do parlamentar são relevantes. 

 

4.5 Assiduidade 
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4.6 Emendas 

 

Dos R$ 15 milhões totais de emendas, o deputado Danrlei destinou R$6 

milhões para esporte, R$ 5 milhões para a Agricultura e R$4 milhões para a Saúde. 

O parlamentar elaborou apenas três emendas que ficaram assim distribuídas32:  

Emenda Funcional Programática - Título/Subtítulo GND MA Valor 

2861 0001 

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - em 

Municípios - No Estado do Rio Grande do Sul 

4 40 4.000.000,00 

2861 0002 

20. 605. 2014. 8611 - Apoio ao Pequeno e Médio 

Produtor Agropecuário - em Municípios - No 

Estado do Rio Grande do Sul 

4 40 5.000.000,00 

2861 0003 

27. 812. 2035. 5450 - Implantação e 

Modernização de Infraestrutura para Esporte 

Educacional, Recreativo e de Lazer - em 

Municípios - No Estado do Rio Grande do Sul 

4 40 6.000.000,00 

 

O deputado e sua equipe técnica foram econômicos na elaboração das 

emendas, usando a estratégia de emenda genérica ou “guarda-chuva”. Este tipo de 

indicação permite que durante o mandato o parlamentar indique os municípios que serão 

beneficiados com os recursos. No caso da prefeitura, de alguma forma, estar impedida 

de receber o recurso, outro município pode ser indicado e assim o parlamentar 

dificilmente perderá a emenda. Isso não aconteceria se a emenda já estivesse 

“carimbada”, ou seja, se na hora da elaboração fosse colocado o nome da cidade 

beneficiada. Se esta prefeitura estivesse impedida de receber a verba, o deputado não 

poderia remanejá-la para outro município. 
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 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade-
legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011 Acessado em 03 de 
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Dos R$ 15 milhões indicados pelo deputado em 2012, R$ 3.363,75 foram 

emprenhados até o dia 02 de outubro. 

 

4.7 Uso da verba indenizatória
33

 

Classificação 2011 2012 

Combustíveis e lubrificantes 

 
R$ 19.584,83 R$ 20.271.15 

Divulgação da atividade parlamentar 

 
R$ 12.000,00 R$ 6.000,00 

Emissão Bilhete Aéreo  

 
R$ 54.883,30 R$ 30.085,65 

Fornecimento de alimentação do parlamentar 

 
R$ 105,00 R$ 405,20 

Hospedagem ,exceto do parlamentar no Distrito 

Federal. 
R$ 1.674,75 R$ 2.542,51 

Locação de veículos automotores ou fretamento de 

embarcações 
R$ 77.599,80 R$ 55.292.20 

Manutenção de escritório de apoio à atividade 

parlamentar 
R$ 68.034,72 R$ 25.766.24 

Serviço de segurança prestado por empresa 

especializada. 
R$ 4.500,00 R$ 11.900,00 

Serviços Postais 

 
R$ 119,30 R$ 72,42 

Telefonia 

 
R$ 20.310,75 R$ 11.756,21 

Total R$ 258.812,45 R$ 164.091,58 
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A média de gasto mensal do parlamentar em 2011 foi de R$ 23.528,40. Em 2012, 

considerando-se o número de meses apurados até agora (janeiro a agosto) a média foi de 

R$ 20.511,44.  

Os três maiores gastos do parlamentar são com Locação de Veículos 

Automotores ou Fretamento de Embarcações, com gastos de R$ 132.829,00 nos 20 

primeiros meses de mandato. Seguido por Manutenção de Escritório de Apoio à 

Atividade Parlamentar, somando um total de R$ 93.800,96 e Emissão de Bilhete Aéreo, 

com gastos de R$ 84.968,95. 

O gasto do deputado com itens “críticos” (Divulgação da Atividade 

Parlamentar e Consultorias) foi relativamente baixo: R$ 18 mil gastos em 20 meses com 

Divulgação e nenhum real em consultorias. 

Em 19 meses de mandato o gasto total do parlamentar com a verba 

indenizatória foi de R$ 422.904,03. 

5. JEAN WYLLYS 

5.1 Biografia 

 

Marília Gabriela um dia disse: “Estou de frente com um baiano que tem sorte e 

competência!”. Falava de Jean Wyllys. Nascido em Alagoinhas, um lugar onde se vivia 

abaixo da linha da pobreza, foi batizado de Jean, porque uma tia que lia fotonovela viu o 

nome e achou bonito. Wyllys veio do carro Aero Wyllys, nome que o pai, pintor de 

automóveis, adorava. Com irmãos de nomes simples como Ricardo, Rômulo ou 

Joseane, Jean Wyllys acredita que o nome diferente ajudou a selar seu destino. 

Filho de uma família de seis filhos, com pai alcoólatra, não tinha banheiro em 

casa e passou fome. Católico, foi coroinha, participou das Pastorais da Juventude 

Estudantil e da Juventude do Meio Popular, atuando nas comunidades eclesiais de base 

da Igreja. Homossexual assumido, foi questionado por sua sexualidade pela primeira 

vez quando na padaria pediu: “Seis pães, por favor.” Ao ouvir a concordância de 

número perfeita um homem ao lado perguntou em tom agressivo: “Você é veado ou é 

estudado?” Já era os dois. Com 10 anos vendia algodão-doce, foi office-boy, não parou 

de estudar, mudou para Salvador, fez graduação em jornalismo, mestrado em literatura e 

mailto:R@27.783,66
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se tornou professor universitário. Participou do reality show Big Brother Brasil, venceu 

e faturou um milhão de reais. 

Depois de ficar famosos publicou dois livros, Ainda Lembro, sobre o 

confinamento no BBB e Tudo ao Mesmo Tempo e Agora, de crônicas - em 2001 

publicara Aflitos, um livro de contos. Virou repórter de TV, fez alguns desfiles, dirigiu 

um filme, tornou-se colunista de revista. 

Sua participação no BBB, lhe rendeu convites para a política. Foi sondado por 

ACM Neto para ser vereador pelo DEM em Salvador. Negou. O atual Ministro da 

Educação, na época senador, também o quis nas fileiras do PT. Jean declinou também. 

Foi um a ex-senadora Heloísa Helena que o fez entrar para a política. Ela lhe 

aconselhou a aproveitar o capital de popularidade que tinha e seu engajamento e buscar 

um partido. Apesar de achar que ainda não havia se distanciado o suficiente da imagem 

deixada pelo reality show, cinco anos antes, aceitou o desafio. Filiou-se ao PSOL e foi 

eleito deputado pelo Rio de Janeiro, mesmo com uma baixa votação. Somou 13 mil 

votos, mas conseguiu uma vaga na Câmara graças ao colega de partido, deputado Chico 

Alencar, que fez 240 mil votos. 

  

5.2 Atividades Parlamentares
34

 

 

Jean Wyllys é membro de oito comissões. Titular das Comissões Permanentes 

de Finanças e Tributação (CFT); Direitos Humanos e Minorias (CDHM) e Legislação 

Participativa (CLP). É ainda suplente da Comissão de Educação e Cultura (CEC). 

É também titular da Comissão Especial Parlamento Jovem Brasileiro; da 

Comissão Especial que analisa o PL 5403/01 (que dispões sobre o Marco Civil da 

Internet); da Comissão Externa: Assembleia Legislativa do Pará; e da Comissão 

Parlamentar de Inquérito sobre a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, da 

qual é 2º Vice-Presidente. Foi também membro da Subcomissão Especial da Comissão 

Nacional da Verdade. Faz parte do Conselho Consultivo da Frente Parlamentar da 

Saúde, na qual defende políticas públicas de combate a AIDS e a questão da saúde do 

corpo e psíquica das travestis e das transexuais. É 1º Vice-Presidente da Frente 

Parlamentar em Defesa da Igualdade Racial, que discute, além das questões do povo 
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negro, as ligadas aos ciganos e indígenas e ainda a questão da liberdade de crença, a 

discriminação e violência sofridas pelo Povo de Santo, adeptos das religiões de matrizes 

africanas. Integra ainda a Subcomissão de Assuntos Federativos, da Comissão de 

Finanças e Tributação, destinada a discutir os gastos públicos e os assuntos municipais.  

A pauta LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 

Transgêneros) é sua principal bandeira, mas defende amplamente os direitos humanos e 

liberdades individuais, envolvendo os direitos dos povos indígenas, educação para 

diversidade, enfrentamento do racismo e do estigma de pessoas com doenças raras.  

No quarto mês de seu mandato, já como coordenador da Frente Parlamentar 

Mista em Defesa da cidadania LGBT, o deputado passou a coletar assinaturas para a 

apresentação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), de sua autoria junto 

com a deputada Érika Kokay (PT-DF), que permite o casamento civil entre pessoas do 

mesmo sexo. A iniciativa aconteceu logo após o Supremo Tribunal Federal reconhecer 

o direito de casais do mesmo sexo à união civil, mas encontra resistência, 

principalmente na Bancada Evangélica.  

Para promover seu projeto, Jean encabeça a campanha pelo Casamento 

Igualitário, que ganhou página na internet para recolher assinaturas da população a 

favor da mudança na Constituição. O tema também avança para fora da Câmara em 

seminários sobre os Direito e Diversidade Sexual, realizados em várias cidades, onde o 

deputado faz palestras e debates.   

E para tentar garantir os direitos dos homossexuais, o parlamentar já ameaçou 

denunciar o Brasil às Cortes Internacionais, por “perseguição” a homossexuais, 

baseando-se em tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário.  

O trabalho feito pelo parlamentar também fez com que o Casamento Igualitário 

fosse incluído no Anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual, um marco legal na 

efetivação dos direitos LGBT. 

Neste enfrentamento, o deputado também é contra o Projeto de Decreto 

Legislativo (PDC), proposto pelo deputado federal João Campos, que objetiva sustar a 

resolução 1/99 do Conselho Federal de Psicologia. A resolução impede que psicólogos 

usem a mídia para reforçar preconceitos, ou que proponham “tratamentos” para “curar” 

a homossexualidade. O tema foi debatido em audiência pública da Comissão de 
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Seguridade Social e Família e provocou embate entre a Frente Evangélica e a Frente 

LGBT, a qual Jean pertence. O deputado condena a ação destes parlamentares e diz que 

ações assim estimulam o ódio contra os homossexuais e outras minorias.  

 Por causa da relevância do trabalho que vem desenvolvendo na Câmara dos 

Deputados em prol dos direitos humanos, Jean Wyllys foi escolhido, em agosto deste 

ano, para representar o Brasil no Programa Visitantes Internacionais, do Departamento 

de Estado dos Estados Unidos da América, que tem como tema “Direitos LGBT são 

Direitos Humanos”. Em âmbito internacional o deputado discutiu ainda o conceito de 

família e o casamento civil igualitário no Seminário “Famílias pela Igualdade”, 

realizado em Brasília em setembro e que reuniu representantes do Brasil e Argentina. 

Em sua fala de abertura, o deputado defendeu a aprovação do PLC-122, que criminaliza 

a homofobia, e da PEC do Casamento Civil Igualitário. Na Argentina o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo é garantido por lei desde 2010. O deputado participou ainda do 

primeiro painel internacional sobre experiências de participação política de pessoas 

LGBT na América Latina, evento realizado pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH). O evento que reuniu políticos LGBT eleitos pela população teve 

Jean como único representante do Brasil.  

Jean também quer que a homossexualidade seja inserida na educação. Ele 

discutiu o assunto no “Seminário Plano Nacional de Educação – mobilização nacional 

por uma educação sem homofobia”. Para Jean, uma educação de qualidade requer 

“melhor formação de professores, salários dignos e também um currículo para formação 

de cidadãos que respeitem a dignidade humana”. Hoje no Brasil 19 milhões de pessoas 

compõe oficialmente a comunidade LGBT. 

O deputado, junto com seus colegas de partido na Câmara apresentaram mais 

de 100 emendas ao PL 8035/10, que estabelece o novo Plano Nacional de Educação. 

Elas foram elaboradas a partir de sugestões de integrantes do movimento sindical, 

pesquisadores e por movimento sociais da área educacional. As emendas propostas 

abrangem o financiamento da educação; a gestão democrática; valorização e formação 

dos profissionais; e a qualidade da educação. 

Outra proposição polêmica de Jean Wyllys é a que visa regulamentar a 

atividade de profissionais do sexo (PL 4211/2012). Batizada de Lei Gabriela Leite o 

projeto busca combater o crime de exploração sexual, principalmente contra crianças e 
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adolescentes. O Projeto distingue o que é prostituição e o que é exploração sexual, 

institutos confundidos no atual código penal e se baseia em um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, que é a erradicação da marginalização 

(art. 3º inciso III da CRFB) e o da promoção do bem de todos (art. 3º, inciso IV). O 

texto da proposição também descriminaliza as casas de prostituição, dá o direito de 

recorrer à justiça por descumprimento de contrato (quando o cliente não paga pelo 

serviço prestado), permite o trabalho em cooperativa e dá o direito a Previdência Social. 

Distanciando-se das questões LGBT, o deputado Jean Wyllys apresentou o 

Projeto de Lei 4270/12, que obriga empresas concessionárias de serviço público a 

disponibilizarem gratuitamente banheiros a seus usuários. Segundo o projeto, o serviço 

de sanitários é necessidade básica do cidadão e a cobrança de taxa de uso do banheiro é 

abusiva e inconstitucional, pois viola não só o princípio da dignidade humana, elencado 

no artigo 5º da Constituição Federal. 

Outro PL é o 4269/12, que proíbe empresas que respondam a processos 

criminais de participar de licitações e de celebrar com o Poder Público federal contratos 

administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações.   

Em conjunto com os deputados Chico Alencar e Ivan Valente, Jean Wyllys 

protocolou Projeto de Lei (3.385/2012), que proíbe a consulta e aplica multa a Pessoa 

Jurídica de Direito Privado que pesquise em cadastros de inadimplência públicos ou 

privados nomes de candidatos a emprego para fins de seleção. Conforme os 

parlamentares, a consulta poderia inviabilizar o inadimplente a conseguir um emprego 

e, com isso, saldar suas dívidas, criando verdadeiro ciclo vicioso contrário ao interesse 

público e social. 

Vice-presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras, Jean, apresentou 

ainda o Projeto de Lei 2669/2011, que dispõe sobre diretrizes para o tratamento deste 

tipo de enfermidade no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

Jean Wyllys também atua no combate ao bullying e foi relator do Projeto que 

institui Dia Nacional de Combate ao Bullying (PL 3.015/11). Seu parecer foi aprovado 

pela Comissão de Educação e Cultura. A Lei visa instituir o dia 7 de abril como Dia 

Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. No relatório o parlamentar 

explica que a escola é um ambiente de diversidade de cor, etnia, classe social, sexo, 
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gênero, orientação sexual, identidade de gênero, religião e idade, e o bullying ameaça 

essa diversidade na medida em que sua principal característica é o isolamento social da 

vítima.  

No final do ano passado, atendendo requerimento do deputado (REQ 

170/2011) A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados 

realizou audiência pública para avaliar a situação da Defensoria Pública da União e das 

Defensorias Públicas Estaduais.  

No âmbito da Comissão de Finanças e Tributação apresentou emenda que 

altera o artigo 4º da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que tem como prioridade o 

Plano de Aceleração ao Crescimento, a erradicação da pobreza e a saúde, e inclui, entre 

essas prioridades, a promoção da cidadania e combate ao bullying nas escolas e o 

combate à discriminação da população de minorias vulneráveis, entre elas a população 

LGBT, portadores de transtorno mental, idosos, negros e deficientes. 

Sua atuação parlamentar já lhe rendeu o Prêmio Trip Transformadores (2011)., 

Estreante na Câmara,  foi o segundo mais votado nas categorias “Melhor Deputado” e 

“Parlamentar do Futuro”, no Prêmio Congresso em Foco. Neste ano o parlamentar ficou 

em primeiro lugar na premiação. Foi eleito, pela revista Época, um dos 100 brasileiros 

mais influentes em 2011 e uma das 100 personalidades mais influentes de 2012, pela 

revista Isto É. Recebeu também a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 

(2012), concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ter contribuído com o 

engrandecimento do país. Em 2011 foi ainda agraciado com o “Prêmio Rio Sem 

Preconceito”, indicado por jornalistas e editores-chefes dos jornais cariocas e 

fluminenses que se destacaram na luta contra o preconceito nos últimos anos. 

5.3 Proposições
35

  

 

Jean Wyllys apresentou sete projetos de Lei e um projeto de resolução. São 

eles: 

PL-4270/2012 - Obriga empresas concessionárias de serviço público a disponibilizarem 

banheiros para os seus usuários. 
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PL-4269/2012 - Dispõe sobre a proibição de participação em licitações e celebração 

com o Poder Público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, 

alienações e locações por empresas que respondam a processos criminais. 

PL-4211/2012 - Regulamenta a atividade dos profissionais do sexo. 

PL-3388/2012 - Dá o nome de "Ponte Herbert de Souza - Betinho" à atual Ponte 

Presidente Costa e Silva, localizada do Km 321 ao 334, na BR 101/SE. 

PL-2669/2011 - Dispõe sobre diretrizes para o tratamento de doenças raras no âmbito 

do Sistema Único de Saúde e dá outras providências. Explicação: Altera a Lei nº 8.080, 

de 1990. 

PL-1786/2011 - Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão 

dos saberes e fazeres de tradição oral. 

PL-771/2011  - Dispõe sobre a pessoa com deficiência e altera as Leis nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008. 

PRC-130/2012 - Altera a Resolução nº 25, de 2001, que instituiu o Código de Ética e 

Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, para incluir dentre as condutas que 

atentam contra o decoro parlamentar, a contratação de empresas doadoras na campanha 

eleitoral pelo parlamentar beneficiado e acrescentar obrigação de o parlamentar 

apresentar lista de doadores de campanha. 

 O deputado propôs ainda 26 emendas
36

 ao Projeto Lei nº 4.368/12
37

, que 

visam aperfeiçoar a carreira dos docentes das Instituições Federais de Ensino. E outras 

129 emendas
38

 ao Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 (PL 

8035/10)
39

. Todas as emendas foram apresentadas em conjuntos com os outros dois 
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deputados que compões a bancada do PSOL na Câmara, deputados Ivan Valente (SP) e 

Chico Alencar (RJ). Mais 12 emendas ao PL 2.330/11, que dispõe sobre as medidas 

relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, 

que serão realizadas no Brasil. Outras sete emendas ao PL 7376/10
40

, que criou a 

Comissão Nacional da Verdade.  

Também apresentou três emendas de plenário:  

EMP-16/2011 - Altera o artigo 1.º do Projeto de Lei n.º 382, de 2011, para dispor sobre 

o valor do salário mínimo. 

EMP-15/2011 - Altera o inciso V do art. 3º do Projeto de Lei nº 7.376/2010, para 

excluir a menção às Leis nº 6.683/79, 9.140/95 e 10.559/02. 

EMP-14/2011 - Altera o art. 1º do Projeto de Lei 7376/2010, no que pertine ao período 

em que serão investigadas as violações de direitos humanos, fixando o período de 1961 

a 1985 e substitui a expressão "promover a reconciliação nacional" por "promover a 

consolidação da democracia". 

E 49 Requerimentos. São eles:  

REC-165/2012 - Requer reavaliação de mérito do Requerimento de revisão de 

despacho de nº 5980/2012 dado ao PL 4211 de 2012 a fim de que o mesmo tramite pela 

CDHM. 

REQ-6225/2012 - Requer a retirada de Recurso de nº 165 de 2012. 

REQ-6048/2012 - Requer seja apensado ao PL 1139 de 2007 o PL 759 de 2011. 

REQ-5980/2012 - Requer revisão de despacho dado ao PL 4211 de 2012 a fim de que o 

mesmo tramite pela CDHM e seja conclusivo pelas comissões. 

REQ-5129/2012 - Requer ao Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Marco Maia, 

retirada de assinatura no PEC 03/2011. 

REQ-188/2012 - Requer à Comissão de Educação e Cultura audiência pública a fim de 

compilar informações sobre os critérios de mérito do Ensino Superior e discutir. 
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REQ-159/2012 - Requer, nos termos regimentais, a realização de diligência no Presídio 

Ênio Pinheiro, em Porto Velho, Rondônia, com a finalidade de apurar as circunstâncias 

do incêndio no Pavilhão 1, conhecido como Colônia Agrícola, que resultou na 

carbonização de 7 detentos, no último dia 05/08/2012. 

REQ-146/2012 - Realização do 9º Seminário LGBT no Congresso Nacional por esta 

Comissão de Educação e Cultura, para debater e dialogar com a sociedade civil 

organizada e o Governo Federal sobre a infância e adolescência de meninos e meninas 

que sofrem bullying e violência doméstica por escapar dos papéis de gênero definidos 

pela sociedade. 

REQ-145/2012 - Realização de audiência pública para debater e dialogar com a 

sociedade civil organizada sobre a Medida Provisória 557, que cria o cadastro nacional 

obrigatório para toda mulher gestante ou que pariu recentemente, sob a justificativa de 

prevenir a morte materna no Brasil. 

REQ-142/2012 - Requer que seja realizada Audiência Pública, em virtude das 

comemorações do 6º aniversário da Lei Maria da Penha. 

REQ-136/2012 – Requer a realização do 9º Seminário LGBT no Congresso Nacional 

por esta Comissão de Educação e Cultura, para debater e dialogar com a sociedade civil 

organizada e o Governo Federal sobre a infância LGBT. 

REQ-131/2012 - Requer a realização de audiência pública, em conjunto com a 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, sobre a dignidade 

humana e os meios de comunicação e a constituição de um grupo de trabalho no mesmo 

sentido. 

REQ-118/2012 - Requere a realização de audiência pública para debater a questão 

relativa aos descumprimentos das Leis nº 11.354/06 que trata sobre Termos de Adesão 

de Anistiados Militares e 10.559/02, regulamentadora do artigo 8º do ADCT/CF pelo 

Ministério da Defesa. 

REQ-104/2012 - Requer à Comissão de Direitos Humanos e de Minorias audiência 

pública a fim de apurar os recentes escândalos de abuso sexual por parte de integrantes 

das Embaixadas do Irã e dos Estados Unidos. 
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REQ-86/2012 - Requerem a realização de audiência pública para debater e melhor 

identificar as denúncias e os fatos envolvendo ex-soldados especializados da Força 

Aérea Brasileira (FAB) e o Ministério da Aeronáutica quanto aos respectivos processos 

de admissão e desligamento. 

REQ-52/2012 - Realização de audiência pública para debater e dialogar com a 

sociedade civil organizada sobre a Medida Provisória 557, que cria o cadastro nacional 

obrigatório para toda mulher gestante ou que pariu recentemente, sob a justificativa de 

prevenir a morte materna no Brasil. 

REQ-51/2012 - Requer a realização de audiência pública para debater a questão do 

tráfico de pessoas e as ações governamentais de enfrentamento do problema no Brasil, 

além de levantar sugestões para as políticas públicas da área. 

REQ-42/2012 - Requerem a realização de Audiência Pública para debater a Proposta de 

Emenda à Constituição de autoria da Frente Nacional dos Torcedores, que prevê a 

regulamentação do Poder Público ou da Sociedade Civil na democratização, 

moralização, transparência e popularização da administração desportiva no Brasil. 

REQ-41/2012 - Requer à CPI de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

realização de audiência pública na Câmara dos Deputados para apurar denúncias sobre 

desaparecimento de crianças nos KMs 32 e 34, na Região metropolitana do Rio de 

Janeiro; e de diligência da CPI no mesmo local das denúncias. 

REQ-40/2012 - Requerem a realização de Audiência Pública com a finalidade de 

debater a Sugestão n.º 36/11, que visa estimular a contratação de ex-detentos e detentos 

em regime semiaberto por empresas que prestam serviços à Administração Pública. 

REQ-40/2012 - Requer a participação da ex-Senadora Federal, Marinor Brito (PSOL-

PA), em audiência pública sobre Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a ser 

realizada no Pará, a fim de dividir com os membros da mesa as informações que 

constam no relatório de sua autoria sobre tráfico de pessoas aprovado no Senado 

Federal e as informações do relatório aprovado sobre Pedofilia na Câmara Municipal de 

Belém. 

REQ-38/2012 - Requere a realização do IX Seminário LGBT, pela Comissão de 

Direitos Humanos e Minorias, em conjunto com as Comissões de Educação e Cultura e 
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Legislação Participativa, para debater e dialogar com a sociedade civil organizada e o 

Governo Federal sobre a infância LGBT. 

REQ-34/2012 - Requer a participação do Procurador-chefe do Ministério Público do 

Trabalho da Paraíba, Eduardo Varandas Araruna, em audiência da CPI da Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, a convite da mesma, para dividir com os membros 

da mesa suas informações sobre tráfico de menores para exploração sexual, com foco 

nos meninos travestis da Paraíba que são prostituídos em São Paulo. 

REQ-31/2012 - Realização do 9º Seminário LGBT no Congresso Nacional por esta 

Comissão de Legislação Participativa, para debater e dialogar com a sociedade civil 

organizada e o Governo Federal sobre meninos e meninas que sofrem bullying e 

violência doméstica por escaparem dos papéis de gênero definidos pela sociedade. 

REQ-29/2012 - Requeremos que esta Comissão solicite informações claras à 

TERRACAP (GDF) sobre a titularidade e dominialidade da fazenda Toca da Raposa, 

localizada na cidade-satélite de Planaltina, Distrito Federal. 

REQ-26/2012 - Requer a realização de audiência pública para debater e dialogar com a 

sociedade civil organizada sobre a Medida Provisória 557, que cria o cadastro nacional 

obrigatório para toda mulher gestante ou que pariu recentemente, sob a justificativa de 

prevenir a morte materna no Brasil. 

REQ-25/2012 - Requer a realização do 9º Seminário LGBT no Congresso Nacional por 

esta Comissão de Legislação Participativa, para debater e dialogar com a sociedade civil 

organizada e o Governo Federal sobre a infância e adolescência de meninos e meninas 

que sofrem bullying e violência doméstica por escapar dos papéis de gênero definidos 

pela sociedade. 

REQ-25/2012 - Requer a realização de audiência pública para debater e dialogar com a 

sociedade civil organizada e o Governo Federal sobre a luta contra a hanseníase no 

Brasil. 

REQ-3/2012 - Requerem a realização de audiência pública para averiguar as denúncias 

de violação dos direitos humanos durante a desocupação de Pinheirinho, bairro popular 

de São José dos Campos/SP. 

E três requerimentos de informação: 
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RIC-2328/2012 - Solicita ao Ministro de Estado do Ministério da Educação 

informações relativas à suspensão de distribuição do kit anti-homofobia. 

REQ-3575/2011 - Requer redistribuição do PL 3.803/2008 à Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias. 

REQ-2095/2011 - Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 

Constituição PEC nº 300/2008. 

REQ-1935/2011 - Requer a inclusão na ordem do dia do Plenário, da Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) nº 98/2007. 

REQ-1934/2011 - Requer a inclusão na ordem do dia do Plenário, da Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) nº 270/2008. 

REQ-170/2011 – Requer a realização, pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, 

de Audiência Pública para tratar sobre a situação da defensoria pública no Brasil. 

REQ-151/2011 - Requer a realização de audiência pública para debater sobre a 

exploração de urânio em Caetité - BA, com a presença dos Ministros de Estado dos 

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Meio Ambiente; do Trabalho e 

Emprego e da Saúde. 

REQ-133/2011 - Requer a participação da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 

no I Seminário Latino-Americano de Geografia e Gênero: Espaço, Gênero e Poder, que 

acontecerá no período de 8 a 11 de novembro de 2011, na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. 

REQ-129/2011 - Requer a realização de Audiência Pública intitulada "Que polícia 

queremos?" para debater segurança e ordem públicas no contexto das discussões sobre a 

PEC 300/2008. 

REQ-128/2011 - Requer a realização de Audiência Pública no dia 15/11/2011 para 

discutir o racismo na sociedade brasileira, o conceito de faxina étnica e o impacto 

decorrente dos grandes eventos esportivos nas populações negras e pobres. 

REQ-127/2011 - Requer a realização de Seminário "Famílias pela Igualdade", no dia 

29/09/2011, sobre os temas "famílias alternativas" e "casamento civil entre 

homoafetivos". 
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REQ-89/2011 - Solicita seja convidado o Sr. Amaury Ribeiro Jr., para prestar 

esclarecimentos acerca de recente livro publicado sobre o processo de privatizações no 

Brasil. 

REQ-50/2011 - Requer a realização de Seminário, no dia 6/10/2011, sobre os temas 

"Especulação e Crise Financeira; Integração Financeira Regional; e Auditoria da Dívida 

Pública". 

REQ-48/2011 - Requer a realização de diligência às instituições presidiárias masculinas 

do Estado do Rio de Janeiro para apurar denúncia de violência contra gays, travestis e 

transexuais em presídios. 

REQ-47/2011 - Requer a realização de audiência pública para tratar sobre a situação 

dos terreiros de candomblé, dos centros de umbanda e de seus devotos. 

REQ-45/2011 - Requer o encaminhamento de Indicação ao Ministério da Fazenda, no 

sentido de que este defenda, no âmbito de Fóruns Internacionais, a instituição de um 

Tributo sobre Transações Financeiras Globais. 

REQ-40/2011 - Requer a realização de audiência pública no âmbito desta Comissão de 

Direitos Humanos e Minorias, em data a ser marcada oportunamente, com o objetivo de 

debater os problemas que vêm afetando a população quilombola que vive no povoado 

de Mesquita, situado nas imediações do Município da Cidade Ocidental -GO. 

REQ-39/2011 - Requer a criação de um Grupo de Trabalho (GT) dentro da Comissão 

de Direitos Humanos e Minorias, com a participação dos seguintes Órgãos: Ministério 

da Saúde, Ministério de Desenvolvimento Social, da Secretária Especial de Direitos 

Humanos e pelo Ministério Público. Com o tema: As Políticas de Atenção e Assistência 

à Criança e Adolescente com câncer. 

REQ-35/2011 - Solicita seja convidado o senhor Eleazar de Carvalho Filho, atual 

presidente do Conselho Curador da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, para 

prestar esclarecimentos sobre denúncias de irregularidades no contrato e no repasse de 

verbas públicas e isenções fiscais da Orquestra Sinfônica Brasileira. 

REQ-30/2011 - Solicita seja convidado o Maestro Roberto Minczuk, para prestar 

esclarecimentos sobre denúncias de irregularidades no contrato e no repasse de verbas 

públicas e isenções fiscais da Orquestra Sinfônica Brasileira. 



61 
 

REQ-23/2011 - Requer a realização de Audiência Pública para instituir o dia 22 de 

julho como Dia Nacional da Paz e da Conciliação. 

RIC-2199/2012 - Solicita ao Ministro de Estado, Sr. Alexandre Padilha, do Ministério 

da Saúde, informações adicionais referentes à suspensão do vídeo educativo, preparado 

para a Campanha de Carnaval de 2012. 

RIC-1717/2012 - Solicita ao Ministro de Estado do Ministério da Saúde informações 

relativas à suspensão de veiculação de vídeo. 

Fez ainda duas indicações: 

INC-2112/2011 - Sugere à Exma. Sra. Presidenta da República a adoção das 

providências necessárias para o lançamento, pelo Governo Federal, em conjunto com as 

respectivas Presidências do Poder Judiciário e do Congresso Nacional, do PACTO DE 

COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPUNIDADE. 

INC-1349/2011 - Sugere ao Exmo. Senhor Ministro da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República que nos trabalhos em curso, na citada 

Secretaria ou no âmbito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 

objetivando a definição do papel e criação de escritórios regionais do Instituto, seja 

formulada proposta de reestruturação e fortalecimento institucional da Unidade Rio do 

IPEA. 

Uma sugestão de emenda à LDO: 

SLD-1/2011 - Requer que a apresentação de emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para 2012, objetivando alterar o art. 4º do projeto. O texto ficaria assim: As prioridades 

e metas físicas da Administração Pública Federal para o exercício de 2012, atendidas as 

despesas que constituem obrigação constitucional ou legal da União e as de 

funcionamento dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social, correspondem às ações relativas à superação da extrema pobreza, 

promoção da cidadania e combate à prática de bullying em ambiente escolar, combate à 

homofobia e promoção de direitos humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transsexuais, as quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei 

Orçamentária de 2012, e não serão objeto de limitação de empenho 

Uma complementação de voto: 
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CVO 1 - Parecer com Complementação de Voto, ao PL que altera a Lei n° 11.788/08, 

para permitir o estágio aos alunos dos anos finais do ensino fundamental regular, 

maiores de quatorze anos. 

Uma emenda de relator: 

EMR-1 CEC – Inclui a expressão “minorias étnicas” ao PL 759/2011, que via a 

promover a cultura das comunidades indígenas, de comunidades afro-brasileiras, de 

minorias e manifestações folclóricas tradicionais, com o objetivo de preservação das 

raízes da cultura nacional e apoiar de maneira equilibrada a distribuição de recursos 

entre as distintas manifestações culturais, priorizando àquelas de origem local, 

reconhecidamente tradicionais e consideradas raízes do folclore nacional. 

Ainda um substitutivo:  

SBT-1 - Pela não implicação financeira e orçamentária do PL nº 3.228, de 2008, do 

Substitutivo adotado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, do PL nº 1.160, de 

2007, da Emenda a este apresentada na Comissão de Desenvolvimento Urbano, do PL 

nº 1.422, de 2007, do PL nº 2.717, de 2007, do PL nº 3.437, de 2008 e do PL nº 3.211, 

de 2008, por não implicarem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, 

não cabendo, portanto, pronunciamento desta Comissão quanto à sua adequação 

financeira e orçamentária, e no mérito, pela aprovação dos Projetos de Lei nos 3.228, de 

2008, e de seus apensos nº 1.160, de 2007; 1.422, de 2007; 2.717, de 2007; 3.211, de 

2008 e 3.437, de 2008, bem assim da Emenda ao Projeto de Lei nº 1.160, de 2007, 

apresentada na Comissão de Desenvolvimento Urbano, na forma do Substitutivo 

E três votos em separado: 

VTS-2 - Altera o art. 33 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre 

a obrigatoriedade do ensino religioso nas redes públicas de ensino do país. 

VTS-2 - Acrescenta o art. 31-A à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do 

Idoso, para isentar do pagamento de taxas bancárias as contas mantidas em instituições 

financeiras públicas ou privadas por cidadãos que se encontrem nas condições que 

especifica. 

VTS-1 - Voto em Separado por discordar do parecer do então senador Sérgio Cabral ao 

Projeto de Lei No. 6.824/2006 
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Foi ainda relatora de doze projeto. São eles: 

PL-3724/2012 - Inscreve o nome do Cacique Serigy no Livro dos Heróis da Pátria. 

Parecer do Relator pela aprovação. 

PL-3015/2011 - Institui o dia 7 de abril como Dia Nacional de Combate ao Bullying e à 

Violência na Escola. Parecer do Relator pela aprovação. 

PL-1785/2011 - Acrescenta inciso IX ao art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para incluir entre as 

incumbências dos estabelecimentos de ensino a promoção de ambiente escolar seguro e 

a adoção de estratégias de prevenção e combate ao bullying. Parecer do Relator pela 

aprovação deste e dos demais PLs apensados na forma do Substitutivo apresentado pelo 

parlamentar. 

PL-759/2011  - Acrescenta o inciso X e XI no art. 1º da Lei nº 8.313 de 1991, que inclui 

no Programa Nacional de Apoio à Cultura a promoção da cultura indígena, afro-

brasileira e folclores. Parecer do Relator pela aprovação, com emenda. 

PL-733/2011 - Disciplina o inciso III do art. 19 e o caput do art. 226 da Constituição 

Federal, que tratam da vedação ao Poder Público de criar distinções e preferências entre 

brasileiros e da especial proteção do Estado à família. Parecer do Relator pela rejeição 

por considerar a proposta flagrantemente desfavorável aos direitos humanos de minorias 

e por ser inconstitucional. 

PL-268/2011 - Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para permitir o 

estágio aos alunos dos anos finais do ensino fundamental regular, maiores de quatorze 

anos. Parecer do Relator pela aprovação, com emenda.  

PL-6266/2009 - Dispõe sobre compensações orçamentárias e financeiras para a área de 

educação nos casos de renúncia fiscal associada a impostos e transferências na União, 

nos Estados e Distrito Federal e nos Municípios. Parecer do relator pela não implicação 

da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo 

pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela 

aprovação. 

PL-5396/2009 - Altera o inciso V do art. 108 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 

1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, para incluir a esclerose múltipla no rol 
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das doenças incapacitantes. Parecer do relator pela compatibilidade e adequação 

financeira e orçamentária. 

PL-5375/2009 - Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 

no Município de Marabá, Estado do Pará. Parecer do relator pela incompatibilidade e 

inadequação financeira e orçamentária do Projeto. 

PL-4977/2009 - Dá nova redação ao art. 15 da Lei nº 11.904, de 14 de Janeiro de 2009, 

que institui o Estatuto de Museus e estabelece a competência da União, Estados, DF e 

Municípios para definir a gestão e operação dos museus públicos, podendo estabelecer, 

contratos, convênio e termos de parceria. Parecer do Relator pela aprovação, com 

emenda. 

PL-3228/2008 - Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, (Estatuto da Cidade), 

para determinar a priorização dos meios de transporte de propulsão humana sobre os 

motorizados e do transporte coletivo sobre o individual. Parecer do Relator pela não 

implicação financeira e orçamentária do PL nº 3.228, de 2008, do Substitutivo adotado 

pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, do PL nº 1.160, de 2007, da Emenda a este 

apresentada na Comissão de Desenvolvimento Urbano, do PL nº 1.422, de 2007, do PL 

nº 2.717, de 2007, do PL nº 3.437, de 2008 e do PL nº 3.211, de 2008, por não 

implicarem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, não cabendo, 

portanto, pronunciamento desta Comissão quanto à sua adequação financeira e 

orçamentária, e no mérito, pela aprovação dos Projetos de Lei nos 3.228, de 2008, e de 

seus apensos nº 1.160, de 2007; 1.422, de 2007; 2.717, de 2007; 3.211, de 2008 e 3.437, 

de 2008, bem assim da Emenda ao Projeto de Lei nº 1.160, de 2007, apresentada na 

Comissão de Desenvolvimento Urbano, na forma do Substitutivo 

PL-7090/2006 -Altera a Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1993, que dispõe sobre a 

criação de Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, e dá outras providências. 

Explicação: Cria a Escola Agrotécnica Federal de Boa Vista, em Roraima. Parecer do 

relator pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. 

 

5.4 Assiduidade 
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5.5 Emendas 

 

Dos R$ 15 milhões de emendas parlamentares, Jean Wyllys destinou R$ 3,445 milhões, 

para Educação; R$ 500 mil para implementação de políticas de segurança cidadã; R$ 

1,850 milhão para as áreas de direitos humanos e igualdade racial; R$ 500 mil para 

agricultura; R$ 1,159 milhão para apoio da causa LGBTS; R$ 500 mil para área social; 

R$ 1,6 milhão para cultura; R$ 4,205 milhões para a saúde; e R$ 1 milhão para área 

ambiental. 

Suas 25 emendas ficaram assim distribuídas41: 

Emenda Funcional Programática - Título/Subtítulo GND MA Valor 

2784 0001 

98. 998. 999X. 9999 - Apoio à Criação e 

Desenvolvimento de Museus e Centro de Ciência 

e Tecnologia - Construção de Planetário na 

Cidade do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - RJ 

4 40 120.000,00 

                                                           
41

 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade-
legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011 Acessado em 03 de 
outubro de 2012 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=1
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011
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2784 0002 

12. 364. 2032. 0048 - Apoio a Entidades de 

Ensino Superior Não Federais - Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro - UERJ - No Estado 

do Rio de Janeiro 

3 30 75.000,00 

2784 0003 

06. 422. 2070. 8857 - Apoio à Implementação de 

Políticas de Segurança Cidadã - No Estado do 

Rio de Janeiro 

3 90 500.000,00 

2784 0004 

14. 422. 2034. 8362 - Apoio a Iniciativas para a 

Promoção da Igualdade Racial - No Estado do 

Rio de Janeiro 

3 90 250.000,00 

2784 0005 

12. 368. 2030. 20RP - Infraestrutura para a 

Educação Básica - No Estado do Rio de Janeiro 
4 30 500.000,00 

2784 0006 

21. 606. 2012. 4260 - Assistência Técnica e 

Extensão Rural para Agricultores Familiares e 

seus Empreendimentos - No Estado do Rio de 

Janeiro 

3 90 500.000,00 

2784 0007 

14. 422. 999X. 9999 - Capacitação de 

profissionais de diversas áreas para a 

disseminação das políticas LGBT - Nacional – 

Nacional 

4 90 90.000,00 

2784 0007 

14. 422. 999X. 9999 - Capacitação de 

profissionais de diversas áreas para a 

disseminação das políticas LGBT - Nacional – 

Nacional 

3 90 810.000,00 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=2
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=3
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=4
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=5
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=6
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=7
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=7
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2784 0008 

14. 422. 2064. 8799 - Apoio a Centros de 

Referência em Direitos Humanos - São João de 

Meriti – RJ 

4 40 1.000.000,00 

2784 0009 

11. 334. 2029. 4737 - Fomento e Assessoramento 

Técnico a Empreendimentos Econômicos 

Solidários e Redes de Cooperação de Economia 

Solidária. - No Estado do Rio de Janeiro 

3 90 500.000,00 

2784 0010 

11. 366. 2044. 2A95 - Elevação da Escolaridade 

e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e 

Campo - No Estado do Rio de Janeiro 

3 30 500.000,00 

2784 0011 

13. 392. 2027. 8053 - Fomento a Projetos da 

Cultura Afro-Brasileira - No Estado do Rio de 

Janeiro 

3 90 100.000,00 

2784 0012 

13. 392. 2027. 4796 - Fomento e Promoção a 

Projetos em Arte e Cultura - No Estado do Rio de 

Janeiro 

3 90 500.000,00 

2784 0013 

13. 391. 2027. 20KJ - Fomento a Projetos, 

Eventos e Intercâmbio na Área Museológica - No 

Estado do Rio de Janeiro 

3 90 750.000,00 

2784 0013 

13. 391. 2027. 20KJ - Fomento a Projetos, 

Eventos e Intercâmbio na Área Museológica - No 

Estado do Rio de Janeiro 

4 90 250.000,00 

2784 0014 

27. 812. 2035. 20JP - Desenvolvimento de 

Atividades e Apoio a Projetos de Esporte 
3 90 250.000,00 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=9
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=10
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=11
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=12
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=13
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=13
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=14
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Educacional e de Esporte e Lazer. - No Estado do 

Rio de Janeiro 

2784 0015 

12. 364. 2032. 20RX - Reestruturação dos 

Hospitais Universitários Federais - Hospital 

Universitário Gaffree e Guinle - Rio de Janeiro – 

RJ 

4 90 1.205.000,00 

2784 0015 

12. 364. 2032. 20RX - Reestruturação dos 

Hospitais Universitários Federais - Hospital 

Universitário Gaffree e Guinle - Rio de Janeiro – 

RJ 

3 90 1.000.000,00 

2784 0016 

10. 302. 2015. 8535 - Estruturação de Unidades 

de Atenção Especializada em Saúde -

 Manutenção e Reforma do Serviço Odontológico 

para pacientes com necessidades especiais do 

Hospital Estadual Rocha Faria - Rio de Janeiro – 

RJ 

3 30 500.000,00 

2784 0017 

14. 422. 2064. 8814 - Produção e Disseminação 

de Conhecimento em Direitos Humanos -

 Nacional – Nacional 

3 90 400.000,00 

2784 0018 

14. 422. 999X. 9999 - Promoção e Garantia de 

Direitos Humanos para População LGBT - No 

Estado da Bahia 

3 30 250.000,00 

2784 0019 

98. 998. 999X. 9999 - Proteção e Promoção das 

Comunidades Quilombolas e de Terreiros -

 Proteção e Promoção das Comunidades 

3 90 100.000,00 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=15
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=15
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=16
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=17
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=18
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=19
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Quilombolas e de Terreiros - No Estado do Rio 

de Janeiro 

2784 0020 

18. 543. 2036. 8288 - Recuperação da Cobertura 

Vegetal de Áreas Degradadas - No Estado do Rio 

de Janeiro 

3 90 1.000.000,00 

2784 0021 

10. 302. 2015. 8535 - Estruturação de Unidades 

de Atenção Especializada em Saúde - Reforma da 

Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico dos 

Hospital Federal Cardoso Fontes - Rio de Janeiro 

– RJ 

3 90 1.000.000,00 

2784 0022 

10. 302. 2015. 8535 - Estruturação de Unidades 

de Atenção Especializada em Saúde - Reforma e 

compra de aparelhos odontológicos para o 

serviço de odontologia para pessoas com 

necessidades especiais do Hospital Federal 

Cardoso Fontes. - Rio de Janeiro – RJ 

3 90 250.000,00 

2784 0022 

10. 302. 2015. 8535 - Estruturação de Unidades 

de Atenção Especializada em Saúde - Reforma e 

compra de aparelhos odontológicos para o 

serviço de odontologia para pessoas com 

necessidades especiais do Hospital Federal 

Cardoso Fontes. - Rio de Janeiro – RJ 

4 90 250.000,00 

2784 0023 

12. 363. 2031. 20RG - Expansão e 

Reestruturação da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio de 

Janeiro 

4 90 500.000,00 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=20
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=21
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=22
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=22
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=23
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2784 0024 

12. 364. 2032. 8282 - Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais - Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ - No Estado do 

Rio de Janeiro 

4 90 1.750.000,00 

2784 0025 

98. 998. 999X. 9999 - Valorização e 

Fortalecimento das Culturas Populares e 

Tradicionais -Valorização e Fortalecimento das 

Culturas Populares e Tradicionais - No Estado do 

Rio de Janeiro 

3 90 100.000,00 

 

Das 25 emendas apresentadas pelo parlamentar, 20 são para aplicação direta. 

Este tipo de emenda tem uma execução mais fácil, pois o recurso vai diretamente para a 

unidade orçamentária executar. Assim não há necessidade de que sejam firmados 

convênios entre estado e município ou entidades, por exemplo, nem que os beneficiados 

precisem dar contrapartida. 

O parlamentar também “carimbou” poucas emendas. Apenas, sete. As demais 

são emendas “guarda-chuva”, que permitem a definição do beneficiado ao longo do 

mandato e com possibilidade de alteração, caso seja necessário.  

Chama a atenção, no entanto, a destinação de uma emenda de R$ 250 mil para 

o Estado da Bahia, sendo que o parlamentar Foi eleito pelo Rio de Janeiro. A prática 

não é usual entre os parlamentares, que costumam indicar emendas exclusivamente para 

seus próprios estados. 

Dos ministérios eleitos pelo parlamentar, apenas agricultura e educação têm 

boa execução, os demais executam pouco ou quase nada, em especial secretarias de 

áreas sociais e direitos humanos. Mas a iniciativa do parlamentar em colocar emendas 

justamente nestes órgãos, pode significar incentivo, uma vez que quando uma unidade 

orçamentária – exceto Ministério da Saúde - gasta menos do que o disponível em um 

ano, no ano seguinte, seu orçamento é reduzido. Assim, indicando emendas que estas 

secretarias aplicarão de forma direta, aumenta suas despesas e garante que o orçamento 

do ano seguinte seja maior ou, no mínimo, igual. Se uma unidade orçamentária tem 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=24
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2784.pdf#page=25
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cortes no orçamento, ela passa a realizar menos ações por falta de recursos, o que acaba 

afetando a área em que atua. Por exemplo, se a Secretaria de Direitos Humanos tem o 

orçamento reduzido, ela deixa de realizar ações de combate à homofobia, por exemplo, 

isto afetaria diretamente o deputado Jean Wyllys, uma vez que esta é uma das suas 

principais bandeiras. 

O parlamentar também indicou a maior parte de suas emendas para “despesas 

correntes”, que são aquelas que não contribuem para formação ou aquisição de um bem 

capital. Estes tipos de emendas destinam-se, por exemplo, para pagamento de pessoal, 

aquisição de material de expediente, treinamento e eventos como seminários, palestras e 

afins. Ou seja, são coisas que não ficam para a posteridade como ficam uma escola ou 

um posto de saúde, por exemplo, e que na memória dos eleitores marcam mais.  

Até 02 de outubro de 2012 nenhum valor de emenda do parlamentar foi 

empenhado
42

. 

 

5.6 Uso da verba indenizatória
43

 

Classificação 2011 2012 

Assinatura de publicações R$ 2.549,60 R$ 492,10 

Combustíveis e lubrificantes. R$ 2.123,60 R$ 4.906,09 

Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. R$ 2.804,88 R$ 0,00 

Divulgação da atividade parlamentar. R$ 111.665,32 R$ 55.512,71 

Emissão Bilhete Aéreo R$ 61.886,47 R$ 40.537,01 

Fornecimento de alimentação do parlamentar R$ 4.654,82 R$ 3.462,75 

                                                           
42

 Dados do Sistema de Controle de Emendas da bancada do PSC na Câmara. 
43

 Disponível em: http://www.excelencias.org.br/@candidato.php?id=71691#alto Acessado em 04 de 
agosto de 2012 

http://www.excelencias.org.br/@candidato.php?id=71691#alto
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Hospedagem ,exceto do parlamentar no Distrito 

Federal. 
R$ 2.405,05 R$ 1.634,90 

Locação de veículos automotores ou fretamento de 

embarcações 
R$ 19.252,65 R$ 24.288,00 

Manutenção de escritório de apoio à atividade 

parlamentar 
R$ 45.505,31 R$ 37.335,16 

Passagens Aéreas e fretamento de aeronaves R$ 1.105,32 R$ 920,57 

Serviços Postais R$ 642,90 R$ 339,34 

Telefonia 

 
R$ 26.316,20 R$ 13.095,08 

Total R$ 280.912,12 R$ 182.523,71 

 

Em 2011 a média de gastos mensal do parlamentar foi de R$ 25.537,46. Entre 

janeiro e agosto de 2012 foi de R$ 22.815,43.  

As três maiores despesas do deputado são com Divulgação da Atividade 

Parlamentar (R$167.178,03), Emissão de Bilhete Aéreo (R$102.423,48) e Manutenção 

de Escritório e Apoio à Atividade Parlamentar (R$ 82.840,47). 

Em 19 meses de mandato o parlamentar teve um gasto total de $ 463.435,83 
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6. MARCELO AGUIAR 

6.1 Biografia
44

 

 

Foi muito pequeno, em Vila Formosa, zona leste de São Paulo, que Marcelo 

Aguiar descobriu a paixão pela música. Um dia o pai, seu Deveir, trouxe para casa um 

disco de vinil da dupla sertaneja Milionário e José Rico. Descobriu o talento do filho. O 

menino passava horas ouvindo o LP e cantando junto. A partir daí, em todas as festas de 

família, fazia o menino cantar. Aos oito anos Marcelo começou a participar de festivais 

de música sertaneja. Depois de várias tentativas, conseguiu cantar no show de calouros 

do Programa Raul Gil. Ficou em primeiro lugar. Começou a se apresentar em cantinas 

de São Paulo. Foi emancipado aos 15 e mudou-se para Valinhos, onde morou cm a 

família de seu empresário. Gravou o primeiro CD.  Virou sucesso. Ganhou o Prêmio 

Sharp – um dos mais importantes no cenário musical –  como revelação masculina e 

logo depois o Prêmio Rímola-Shell.  

Durante uma reunião de sua gravadora ficou acertado que formaria dupla com 

Zezé di Camargo, caso a parceria com Luciano não desse certo. Os irmãos deram certo 

e Marcelo Aguiar seguiu carreira solo fazendo sucesso com composições de Zezé. 

Começou a ser chamado de Menudo do Sertão (uma alusão os meninos Porto-riquenhos 

que fizeram sucesso nos anos 80).  

No auge da carreira, foi convidado para fazer uma participação na novela 

Estrela de Fogo, da Rede Record. No papel do peão Ventania, viu seu personagem 

crescer e tornar-se o protagonista da trama. Nesta época conheceu a esposa Paula, que 

também era atriz. 

Se o sucesso subiu à cabeça? Marcelo Aguiar conta que não. O empresário lhe 

ensinou muita disciplina. Cobrava horários, dedicação à carreira. O exemplo de um pai 

alcoólatra lhe deixou longe do álcool, drogas e todas as tentações dos bastidores do 

showbiz. Ganhou e perdeu muito dinheiro. Na época os grandes investidores em artistas 

e sucesso ainda não existiam e o dinheiro que entrava, muitas vezes precisava ser 

reinvestido na carreira. 

                                                           
44

 AGUIAR, Marcelo. Histórico. Brasília, Câmara dos Deputados, 2012. (Comunicação oral). 
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Casou. Em 2000 trocou de religião e de estilo musical. Virou evangélico e 

cantor gospel e apresentador de TV e rádio do segmento. Continuou fazendo sucesso e, 

desde 2010, é contratado de uma das maiores gravadoras, a Sony Music.  

Em 2007 integrantes do Partido Social Liberal (PSL) fizeram uma pesquisa 

para possíveis nomes à Câmara de Vereadores de São Paulo e Marcelo Aguiar teve boa 

aceitação. Procurado pelo partido, recusou a proposta de se candidatar, mas estava com 

a semente plantada na cabeça. A esposa o incentivou e ele resolveu aceitar o desafio, 

mas filiou-se ao Partido Socialista Cristão, que mais se identificava, por conta da 

religião. Foi eleito vereador com quase 99 mil votos. 

6.2 Atividades parlamentares
45

 

 

Marcelo Aguiar assumiu seu primeiro mandato de deputado federal em 2011. 

Filiado ao Partido Socialista Cristão desde 2077, mudou para o Partido Social 

Democrático (PSD) em 2011. 

Atuante na defesa das vítimas de bullying, é vice-presidente da Frente 

Parlamentar Mista de Combate ao Bullying e Outras Formas de Violência e autor do 

projeto que cria o Programa de Combate ao Bullying (PL-350/2011). É membro titular 

das Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; Especial de 

Bebidas Alcoólicas,  e Especial do PL 7663/2010 do Sistema Nacional das Drogas.  

Por iniciativa do deputado foram realizadas nestas Comissões audiências 

públicas, como a que ouviu denúncias de irregularidades no Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição (Ecad), órgão que distribui direitos autorais, e a que 

comprovou que as punições para motoristas que dirigem alcoolizados e se envolvem em 

acidentes são muito brandas. Sua atuação nas comissões resultou na apresentação de 

projetos como o que sugere a criação de Varas de Trânsito em municípios com mais de 

50 mil habitantes. 

Em 2011 Marcelo Aguiar atuou ainda como suplente nas Comissões de 

Finanças e Tributação; Políticas Públicas de Combate às Drogas; e do Código de 

                                                           
45

 Informações fornecidas pela assessoria do parlamentar 
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Processo Civil. Neste ano, o deputado é suplente da Comissão de Constituição e Justiça 

e da CPI de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ele segue suplente da 

Comissão do Código de Processo Civil.  

É também membro das Frentes Parlamentares Mistas Evangélica e de Defesa 

da Família. E das Frentes do Esporte e Contra a Pirataria. Os temas debatidos no âmbito 

destas comissões levaram o parlamentar a apresentar projetos contra os abusos dos 

Planos de Saúde (PL-394/2011); contra a produção e venda de réplicas de armas de fogo 

(PL-2561/2011 este projeto foi retirado de pauta pelo autor, pois já existia outro com 

parecido teor em tramitação); em defesa das famílias e da acessibilidade (PL-

2765/2011).  

6.3 Proposições
46

 

 

Nos dois primeiros anos de mandato, Marcelo Aguiar apresentou 50 proposições. Entre 

elas, oito projetos de lei. Quais sejam: 

PL-2766/2011 - Institui a Semana Evangélica em todo território nacional. 

O PL foi devolvido, pois contraria o disposto no art. 4º da lei 12.345/10, que diz que “a 

proposição de data comemorativa será objeto de projeto de lei, acompanhado de 

comprovação da realização de consultas e/ou audiências públicas a amplos setores da 

população”. 

PL-2765/2011 - Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para estender as 

normas de acessibilidade aos banheiros públicos provisórios e portáteis, inclusive 

químicos. 

PL-2561/2011 - Acresce dispositivo à Lei nº 10.826, de 2003 - Estatuto do 

Desarmamento para estabelecer a apreensão e destruição de brinquedos, réplicas e 

simulacros de armas de fogo que forem fabricados e colocados à venda e cominação de 

multa. 

Este projeto foi retirado de tramitação pelo autor. 

                                                           
46

 Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=530192&Limite=N 
Acessado em 20 de outubro de 2012 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=530192&Limite=N
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PL-2456/2011 - Altera a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para disciplinar a 

escolaridade mínima para exercer a profissão de vigilante. 

PL-734/2011 - Autoriza o Poder Público a criar o Programa "Viver de bem" - Sem 

Estigma e Preconceito no Brasil. 

Este projeto foi retirado de tramitação pelo autor. 

PL-733/2011 - Disciplina o inciso III do art. 19 e o caput do art. 226 da Constituição 

Federal, que tratam da vedação ao Poder Público de criar distinções e preferências entre 

brasileiros e da especial proteção do Estado à família. 

Este projeto foi retirado de tramitação pelo autor. 

PL-394/2011 - Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os 

Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde e dá outras providências". 

Explicação: Exige dos planos de saúde fundamentação por escrito em caso de recusa de 

cobertura total ou parcial em procedimentos médicos hospitalares. 

PL-350/2011 - Cria o Programa de Combate ao Bullying Escolar. 

E ainda um Projeto de Resolução; 

PRC-93/2011 - Altera o Regimento nos termos que especifica. Explicação: Estabelece a 

inclusão na Ordem do Dia do Plenário, mediante requerimento de um terço dos 

membros da Câmara, de proposição com pareceres favoráveis das Comissões. 

O parlamentar ainda foi autor de Emendas à Constituição. São elas:  

EMC-26/2012 - Dá nova redação à MPV 561/2012, que trata de aumento do total dos 

financiamentos a produtores rurais atingidos por desastres naturais em municípios que 

tiveram estado de emergência ou calamidade pública decretados; inclui as 

concessionárias de serviços de saneamento básico entre os beneficiários do PAC; altera 

critérios de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida; estabelece que a 

mulher terá direito ao imóvel do Programa em caso de divórcio ou dissolução de união 

estável 

EMP-41/2012 - Suprime o art. 29 do Substitutivo da Comissão Especial oferecido ao 

Projeto de Lei nº 2.330/2011, que dispõe sobre as medidas relativas à Copa das 
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Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas 

no Brasil. A EMP concede aos Símbolos Oficiais da FIFA a qualidade de "Marca de 

Alto Renome" e "Marca Notoriamente Conhecida"; define os crimes relacionados às 

competições: uso indevido de Símbolos Oficiais, Marketing de Emboscada por 

Associação e Marketing de Emboscada por Intrusão. 

EMC-52/2011 - Dá nova redação à MPV 535/2011, que institui o Programa de Apoio à 

Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. 

Esta MPV foi transformada em Lei Ordinária em outubro de 2011. A Emenda do 

deputado, que autorizava o uso de impressão digital como assinatura nos contratos do 

convênio para agricultores analfabetos, não foi acatada. 

E 16 requerimentos: 

REQ-6298/2012 – Para retirada de tramitação do Projeto de Lei 2561/2011, que 

estabeleceria a apreensão e destruição de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de 

fogo. PL de parecido teor já estava em tramitação na Casa e por isso o parlamentar 

retirou o seu. 

REQ-5342/2012 - Para a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 734/2011, que 

autoriza o Poder Público a criar o Programa "Viver de bem" - Sem Estigma e 

Preconceito no Brasil. PL de parecido teor já estava em tramitação na Casa e por isso o 

parlamentar retirou o seu. 

REQ-1/2012 - Para requer a realização de Audiência Pública, com os Ministros de 

Estado da Justiça, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para 

debater o PL766310, que trata da Política Nacional de Combate às Drogas, ações 

desenvolvidas e investimentos realizados no primeiro quadrimestre de 2012. 

Aprovado pela comissão 

REQ-3552/2011 - Requer a inclusão, na Ordem do Dia, da PEC nº 270/2008 que 

"Acrescenta o parágrafo 9º ao art. 40 da Constituição Federal de 1988." 

REQ-3439/2011 - Requer apreciação de moção em favor do Sr. Youcef Nadarkhani, 

Pastor Cristão, condenado à morte no Irã, por não se converter ao islamismo 

novamente. 
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REQ-3335/2011 - Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao curso de 

Direito da Universidade Paulista - UNIP "Campus" Tatuapé. 

REQ-3256/2011 - Solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei 733 de 2011,  que 

disciplina o inciso III do art. 19 e o caput do art. 226 da Constituição Federal, que 

tratam da vedação ao Poder Público de criar distinções e preferências entre brasileiros e 

da especial proteção do Estado à família. 

REQ-1197/2011 - Requer a realização de Sessão Solene, em homenagem ao Dia do 

Taquígrafo 

REQ-1173/2011 Requer retirada de assinatura da CPI - CBF. 

REQ-35/2011 - Requer que sejam convidados o Sr. Roberto Correa de Mello, Diretor 

Presidente da Associação Brasileira de Música e Arte (Abramus), e a Sra. Glória Braga, 

Superintendente do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), para 

prestar esclarecimentos sobre as recentes denúncias contra o sistema de arrecadação e 

distribuição de direitos autorais. 

REQ-24/2011 - Requer que sejam convidados para participarem de audiência pública, o 

Deputado Hugo Leal - autor da Lei Seca, o Sr. José Mauro Braz de Lima - Professor e 

Coordenador do Programa de Álcool e Drogas da Universidade do Rio de Janeiro, o Sr. 

Orlando Moreira da Silva - Coordenador-Geral de Infraestrutura de Trânsito do 

DENATRAN, para discutirem o impacto do álcool no trânsito brasileiro. 

REQ-2/2011 - Requer seja convidado o Senhor Roberto Tykanori Kinoshita, 

Coordenador Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da 

Saúde para dar esclarecimentos sobre o consumo abusivo de álcool e seus efeitos. 

REQ-1/2011 - Requer seja convidada a Senhora Paulina Vieira Duarte, Diretora da 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD para dar esclarecimentos sobre 

o consumo abusivo de álcool e seus efeitos. 

RIC-1455/2011 - Solicita informações à Casa Civil da Presidência da República sobre a 

nomenclatura de Taiwan nos portais eletrônicos de diversos órgãos subordinados à 

Presidência da República. 
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RIC-2381/2012 – Requerendo informações do Ministro da Saúde sobre Termos de 

Cooperação e Convênios destinados a estudos e pesquisas sobre aborto e 

descriminalização do aborto no Brasil.  

RIC-2380/2012 - Requerendo informações do Ministro da Saúde sobre viagens oficiais 

internacionais, feitas por servidores daquele Ministério, para estudo/pesquisa e 

acompanhamento de programas e projetos sobre aborto seguro. 

Ainda quatro Requerimentos de Informação: 

INC-1854/2011 - Sugere ao Ministro das Relações Exteriores a adoção de medidas 

relativas ao reconhecimento da República Árabe Saaráui Democrática (Saara Ocidental) 

como Estado, bem como a instalação de Escritório de Representação deste Estado no 

Brasil. 

INC-1835/2011 - Sugere ao Procurador-Geral da República o encaminhamento de 

projeto de lei alterando a Lei nº 8.625 de 12 de fevereiro de 1993, instituindo no âmbito 

dos Ministérios Públicos Estaduais a Promotoria de Justiça de Delitos de Trânsito. 

INC-1762/2011 - Sugere ao Ministério da Justiça, sugerindo a reavaliação do 

treinamento dado pelas empresas especializadas aos vigilantes. 

INC-1282/2011 - Sugere a Excelentíssima Senhora Presidente da República respeitar o 

direito dos estudantes ao pagamento de meia-entrada nos jogos da Copa do Mundo de 

2014. 

Marcelo Aguiar foi ainda relator de um Projeto de Lei: 

PL-2788/2011 - Altera o art. 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código 

de Trânsito Brasileiro), para tornar crime a condução de veículo automotor sob a 

influência de álcool ou de substância psicoativa. 

A matéria foi aprovada em abril de 2012 

E 12 Autorizações de funcionamento para Rádios Comunitárias. Quais sejam: 

TVR-91/2012  - Autoriza à Associação de Radiodifusão Barreto FM executar, 

pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

comunitária no município de Bento Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte 
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TVR-4/2012 - Outorga autorização à Associação Eldorado Santaritensse, para executar, 

pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

comunitária no município de Santa Rita D'Oeste, Estado de São Paulo 

TVR-2944/2011 - Renova, por dez anos, a permissão outorgada à TV Pajuçara Ltda., 

originariamente outorgada à Empresa Gráfica de Comunicação Pajuçara Ltda., para 

explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 

modulada no município de Maceió, Estado de Alagoas. 

TVR-2941/2011 - Renova, por dez anos, a permissão outorgada à Rádio Igrejinha FM 

Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 

frequência modulada no município de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

TVR-2832/2011 - Outorga autorização à Associação Cultural de Difusão Comunitária 

Amigos da Terra de Paulo Frontin para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 

exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Paulo Frontin, 

Estado do Paraná. 

TVR-2778/2011 - Outorga permissão à FM Rubi Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 

anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 

modulada no município de Medianeira, Estado do Paraná. 

TVR-2758/2011 - Outorga permissão ao Sistema Beija Flor de Radiodifusão Ltda. para 

explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

sonora em frequência modulada no município de Missão Velha, Estado do Espírito 

Santo. 

TVR-2692/2011 - Renova, por dez anos, a concessão outorgada à Difusora Rádio de 

Cajazeiras Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

sonora em ondas médias no município de Cajazeiras, Estado da Paraíba. 

TVR-2653/2011 - Renova, por dez anos, a concessão outorgada à Rádio Manchester de 

Anápolis Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

sonora em ondas médias no município de Anápolis, Estado de Goiás. 

TVR-2610/2011 - Outorga concessão à Mar e Céu Comunicações Ltda. para explorar, 

pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons 

e imagens no município de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso. 
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TVR-2257/2010 - Renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de Arvorezinha 

Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Arvorezinha, Estado do Rio 

Grande do Sul. 

TVR-2132/2010 - Renova, por dez anos, a concessão outorgada à Gazeta 

Comunicações Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão sonora em onda média no município de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul. 

a. Assiduidade 

 

 

 

b. Emendas 

 

Dos R$ 15 milhões que lhe cabiam indicar, Marcelo Aguiar destinou R$ 200 

mil para a área de Direitos da Mulher; R$ 6 milhões para Infra Estrutura Urbana; R$ 

850 mil para a Educação; R$ 1 milhão para Agricultura; R$ 2,4 milhões para Turismo; 

R$ 1,250 milhão para Esporte Educacional; R$ 2 milhões para Saúde; R$ 500 mil para 

Trabalho e Emprego; R$ 1,3 milhão para Proteção Social. 

O parlamentar não destinou nenhuma emenda para a área de cultura, mesmo 

sendo artista. No entanto, esta não é uma bandeira do deputado, que milita mais na área 

Social. 
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As 14 emendas do parlamentar ficaram assim distribuídas
47

: 

Emenda Funcional Programática - Título/Subtítulo GND MA Valor 

2808 0001  

14. 422. 2016. 8838 - Apoio à Criação e ao 

Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa 

dos Direitos da Mulher - No Estado de São Paulo  

  3 40 100.000,00 

2808 0001  

14. 422. 2016. 8838 - Apoio à Criação e ao 

Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa 

dos Direitos da Mulher - No Estado de São Paulo  

  4 40 100.000,00 

2808 0002  

15. 451. 2054. 1D73 - Apoio à Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano - Obras e Ações de 

Infraestrutura Urbana (de valor global INFERIOR a 

R$ 30 milhões) - No Estado de São Paulo  

 4 40 6.000.000,00 

2808 0003  

12. 847. 2030. 0E53 - Apoio ao Transporte Escolar 

para a Educação Básica - Caminho da Escola - No 

Estado de São Paulo  

  4 40 600.000,00 

2808 0004  
20. 605. 2014. 8611 - Apoio ao Pequeno e Médio 

Produtor Agropecuário - No Estado de São Paulo  
 3 40 200.000,00 

2808 0004  
20. 605. 2014. 8611 - Apoio ao Pequeno e Médio 

Produtor Agropecuário - No Estado de São Paulo  
 4 40 800.000,00 

2808 0005  
23. 695. 2076. 10V0 - Apoio a Projetos de 

Infraestrutura Turística - No Estado de São Paulo  
 4 40 2.000.000,00 

2808 0006  

27. 812. 2035. 20JP - Desenvolvimento de Atividades 

e Apoio a Projetos de Esporte Educacional e de 

Esporte e Lazer. - No Estado de São Paulo  

 3 40 250.000,00 

2808 0007  

11. 366. 2044. 2A95 - Elevação da Escolaridade e 

Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e 

Campo - No Estado de São Paulo  

 3 40 250.000,00 

                                                           
47

 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade-
legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011 Acessado em 03 de 
outubro de 2012 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=2
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=3
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=4
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=4
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=5
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=6
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=7
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011


83 
 

2808 0008  

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado de 

São Paulo  

  4 40 2.000.000,00 

2808 0009  

27. 812. 2035. 5450 - Implantação e Modernização de 

Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e 

de Lazer - No Estado de São Paulo  

  4 40 500.000,00 

2808 0010  

23. 695. 2076. 4620 - Promoção de Eventos para a 

Divulgação do Turismo Interno - No Estado de São 

Paulo  

  3 40 400.000,00 

2808 0011  

11. 333. 2071. 4725 - Qualificação Social e 

Profissional de Trabalhadores em Base Setorial 

(PlanSeQs) - No Estado de São Paulo  

  3 40 500.000,00 

2808 0012  

08. 244. 2037. 2B30 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Proteção Social Básica - No Estado de 

São Paulo  

  3 40 100.000,00 

2808 0012  

08. 244. 2037. 2B30 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Proteção Social Básica - No Estado de 

São Paulo  

  4 40 300.000,00 

2808 0013  

08. 244. 2037. 2B31 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Proteção Social Especial - No Estado de 

São Paulo  

  3 40 100.000,00 

2808 0013  

08. 244. 2037. 2B31 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Proteção Social Especial - No Estado de 

São Paulo  

  4 40 300.000,00 

2808 0014  

27. 811. 2035. 20JQ - Realização e Apoio a 

Competições e Eventos de Esporte e Lazer - AJUSTE 

O SUBTÍTULO - No Estado de São Paulo  

  3 40 500.000,00 

 

A apresentação de emendas do deputado Marcelo Aguiar contemplou vários 

setores: esporte, assistência social, saúde, direito das mulheres, desenvolvimento 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=9
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=10
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=11
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=12
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=12
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=13
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=13
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2808.pdf#page=14


84 
 

urbano, turismo, qualificação profissional e trabalho e emprego. Esta estratégia é 

positiva, pois permite ao parlamentar se promover em diversos grupos da sociedade. 

Ainda fez indicações em programas de despesas obrigatórias, como o 

Caminhos da Escola e em ministérios com bom índice de execução, como o da 

agricultura. Isso aumenta as possibilidades de empenho das suas emendas.   

A maioria das emendas do parlamentar também é para investimento e não para 

despesas correntes, ou seja, destinam-se à obras e aquisição de equipamentos, que são 

resultados matérias e palpáveis dos recursos indicados pelo deputado. Assim ele pode 

participar da inauguração das obras ou da entrega dos bens adquiridos, o que lhe dá 

maior visibilidade junto à comunidade beneficiada. Emendas para despesas correntes 

são aquelas que não alteram o patrimônio do beneficiado. Destinam-se, por exemplo, 

para pagamento de pessoal, aquisição de material de expediente, treinamento e eventos 

como seminários, palestras e afins. Ou seja, são coisas que não ficam para a posteridade 

como ficam uma escola ou um posto de saúde. 

Até 02 de outubro de 2012 haviam sido liberados R$ 2.480 milhões de 

emendas do parlamentar. 

6.7 Uso da verba indenizatória
48

 

Classificação 2011 2012 

Combustíveis e lubrificantes R$ 24.906,93 R$ 3.867,78 

Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos R$ 81.500,00 R$ 61.900,00 

Divulgação da atividade parlamentar R$ 35.549,90 R$ 17.500,00 

Emissão Bilhete Aéreo  R$ 25.707,65 R$ 10.873,60 

Fornecimento de alimentação do parlamentar R$ 2.524,56 R$ 0,00 

Hospedagem ,exceto do parlamentar no Distrito 

Federal. 
R$ 0,00 R$ 504,00 

Locação de veículos automotores ou fretamento de R$ 29.089,09 R$ 0,00 

                                                           
48

 Disponível em: http://www.excelencias.org.br/@candidato.php?id=48520#alto Acessado em 04 de 
agosto de 2012 

http://www.excelencias.org.br/@candidato.php?id=48520#alto
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embarcações 

Manutenção de escritório de apoio à atividade 

parlamentar 
R$ 77.965,87 R$ 77.217,22 

Passagens Aéreas e fretamento de aeronaves R$ 14.514,84 R$ 9.654,91 

Serviços Postais R$ 1.002,34 R$ 308,11 

Telefonia R$ 12.984,44 R$ 12.653,72 

Total R$ 305.745,62 R$ 194.479,34 

 

A média de gasto mensal do deputado, em 2011, foi de R$ 27.795,05. Em 2012 

esta média ficou em R$ 24.309,91 (apurado até agosto).  

O maior gasto de Marcelo Aguiar é com Manutenção de Escritório de Apoio à 

Atividade Parlamentar, com despesas de R$ 155.183,09 desde o início do mandato. As 

outras duas maiores despesas são justamente com itens considerados críticos pelos 

especialistas: Consultorias, Pesquisas e Trabalhos Técnicos (R$ 134.400,00) e 

Divulgação da Atividade Parlamentar (R$ 53.049,90). 

Com despesas totais de R$ 500.225,56, em 19 meses, o deputado gastou em 

média 26.327,66. 

7. ROMÁRIO 

7.1 Biografia  

 

Convicção e “marra” sempre foram características de uma figura que quase 

todo brasileiro já ouvi falar: Romário. Ex-jogador de futebol, foi campeão mundial em 

1994 e eleito o melhor jogador do mundo no mesmo ano. Em sua página oficial na 

internet é intitulado de “O melhor brasileiro”. 

Nascido na Comunidade de Jacarézinho, uma das maiores favelas do Rio de 

Janeiro, onde viveu até os três anos de idade, quando a família se mudou para a Vila da 

Penha, um bairro carioca de classe média. Foi ali que começou a jogar futebol, no 
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Estrelinha, time fundado pelo próprio pai, seu Edevair, para que ele e o irmão, Ronaldo 

pudessem jogar. No campinho da rua, o baixinho, já mostrava talento. 

Com 13 anos foi levado por um olheiro para fazer teste no time infantil do 

Olaria. Destaque entre os outros, foi rapidamente chamado pelo Vasco, time que o alçou 

ao estrelato da bola. Mas o caminho até aí não foi fácil. Para poder pegar o ônibus para 

treinar, tinha que antes trabalhar. Acordava cedo, ajudava a descarregar caminhões de 

melancia e só então conseguia o dinheiro da condução. 

A mãe, dona Lita, conta que desde cedo Romário era muito namorador, 

característica que lhe rendeu quatro casamentos, seis filhos e uma demissão do 

Flamengo, em 1999, após uma noitada durante a concentração para a Copa Mercosul. 

Ciente de suas responsabilidades e convicto de que balada e sexo não o atrapalhavam 

antes das partidas, não mudou seu comportamento e sempre deixou claro para os 

técnicos que era dessa maneira que atuava. Nunca foi de distribuir sorrisos de graça e 

ganhou fama de marrento, por dizer o que pensava e se garantir muito como jogador. 

Afirmou publicamente que era melhor que Pelé e Maradona. Em 2007 ganhou uma 

estátua de bronze, em tamanho natural, no estádio de São Januário, ocasião em que 

disse: “A estátua é bonita, mas eu sou mais bonito.” Encrenqueiro, bateu boca com 

importantes atletas e técnicos, arranjou algumas brigas em campo e até bateu em um 

torcedor que lhe jogou uma galinha durante um treino. 

Em 1988 foi contratado pelo PSV Eindhoven, da Holanda. Transferiu-se para o 

Barcelona. Voltou para o Brasil, contratado pelo Flamengo e foi para a Espanha 

novamente defender o Valência. Fora do país jogou ainda no Qatar; no Miami, dos 

EUAS e no Adelaide United, da Austrália. De volta ao Brasil vestiu também a camisa 

do Fluminense. Antes de se aposentar foi também técnico do Vasco da Gama por alguns 

meses. Em 2008 anunciou oficialmente que iria pendurar as chuteiras. Em 2009, 

Romário surpreendeu ao voltar aos gramados para defender o America, na Segunda 

Divisão do Campeonato Carioca. O jogador explicou que estava pagando uma promessa 

feita ao pai, falecido em 2008, de que encerraria a carreira no clube. 

Depois disso o baixinho se aventurou como empresário. Abriu uma casa 

noturna e depois um bingo, empreendimentos que duraram pouco menos de dois anos. 
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Em 2008, já casado com a atual esposa, Romário teve uma filha portadora de 

Síndrome de Down, Ivy. Segundo o próprio jogador, a pequena o transformou. Ele se 

tornou um homem mais sensível e mais voltado para a família. Foi Ivy também que 

despertou no ex-atleta a vontade de ser político. A constatação as pessoas portadoras de 

necessidades especiais enfrentam muitos problemas sociais fez com que Romário 

decidisse usar imagem para mudar isso. Filiou-se ao Partido Social Brasileiro e, em 

2010, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, com mais de 146 mil votos. 

Em seu primeiro ano de mandato ficou em sexto lugar entre os 25 deputados 

escolhidos como melhores parlamentares de 2011, pelo Prêmio Congresso em Foco, 

iniciativa que visa a ressaltar a importância do Parlamento em uma democracia e frisar a 

necessidade de os eleitores acompanharem a ação dos congressistas, reconhecendo a 

boa atuação dos que tiverem melhor desempenho. Romário  também figurou na lista 

“Elite Parlamentar 2011”, estudo realizado pela consultoria Arko Advice, que elege os 

105 congressistas mais influentes do ano.  

 

7.2 Atividades Parlamentares
49

 

 

Filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), legenda da qual é vice-líder, 

Romário está em seu primeiro mandato. É titular da Comissão de Turismo e Desporto 

(CTD), da qual é 1º Vice-Presidente. É suplente das comissões de Educação e Cultura 

(CEC) e Legislação Participativa (CLP). Atua ainda como titular da Comissão Especial 

que analisa o PL 7672/10, que dispõe sobre a Educação sem Uso Castigos Corporais e 

da Comissão Especial que analisa o PL 2330/11, que trata sobre a Copa do Mundo e 

Copa das Confederações. É também vice-presidente da Frente Parlamentar da Pessoa 

com Deficiência e diretor de Assuntos Esportivos e Acessibilidade da Frente 

Parlamentar da Atividade Física. 

O deputado atua principalmente em três áreas: direitos das pessoas com 

necessidades especiais e com doenças raras, combate às drogas e a organização da Copa 

da Confederações e Copa do Mundo no Brasil. 

                                                           
49

 Informações fornecidas pela acessória do parlamentar 
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Em menos de dois anos de mandato, Romário conseguiu a aprovação de duas 

emendas suas à Medida Provisória 529/11. Uma garante que pessoas com deficiência 

contratadas como aprendiz acumulem salário e Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) por até dois anos. A outra assegura que pessoas com deficiência mental ou 

intelectual sejam consideradas dependentes de contribuinte para fins de recebimento de 

pensão por morte ou invalidez, independente da idade. As emendas do parlamentar 

estavam originalmente contidas no PL 771/11, que foi apensado a outros e 

posteriormente convertidos na emenda.  

Ele conseguiu também junto ao Comitê Organizador Local da Copa a garantia 

de doação de 32 mil ingressos para as pessoas com deficiência de baixa renda. Serão 

500 ingressos por jogo.  

O deputado apresentou Projeto de Lei 4.207/12, que prevê aumento de pena 

para quem cometer abuso ou violência sexual contra crianças com deficiência. Outro PL 

2.515/11 altera o Código Penal para tipificar a aplicação de qualquer forma de castigo 

corporal, ofensa psicológica, tratamento cruel ou degradante à criança ou adolescente 

com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental.  

É também de autoria de Romário o Projeto de Lei 1709/11, que aumenta o 

percentual de recursos destinados ao paradesporto e a programas de incentivo à inclusão 

desportiva de estudantes portadores de deficiência.  

No Dia Mundial das Doenças Raras (29 de fevereiro) Romário promoveu na 

Câmara Federal um seminário para tratar dos avanços da medicina nesta área. Em 

agosto de foi criada na Casa a Frente Parlamentar das doenças raras.   

Ainda sugeriu à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 

a adoção de campanhas educativas para combater a discriminação das pessoas 

portadoras de deficiência. E, a pedido de Romário, o Ministério da Ciência e Tecnologia 

deve lançar no próximo ano Centros Vocacionais Tecnológicos, para capacitar pessoas 

com deficiência. Está prevista a implantação de 109 Centros, que após o pedido do 

parlamentar terão o atendimento estendido a pessoas cm necessidades especiais. 

Em junho de 2012 o deputado promoveu, na Câmara, ato no Dia Mundial de 

Luta Contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Romário levou à Casa palestrantes 
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que trataram sobre esta doença degenerativa que, estima-se, atinge 350 mil pessoas ao 

redor do mundo.  

O “Baixinho” também promove atividades fora da Câmara. Ele é a estrela do 

Futebol Solidário, em que um time formado por deputados federais e senadores, que 

rodam o país disputando partidas beneficentes. Para se integrar ao time de 

parlamentares, Romário exigiu que a renda das partidas seja revertida para entidades 

que atendem pessoas com necessidades especiais.  

Mas o ex-craque da seleção brasileira também joga com uma turma menos 

importante. Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, 

Romário esteve em umas das Apaes de Brasília, para conversar e bater bola com as 

crianças e jovens atendidas na unidade.  

E, mesmo sendo deputado eleito pelo Rio de Janeiro, Romário usou sua 

influência para pedir que o governador do DF mantivesse na capital federal o programa 

de equoterapia para deficientes. O Centro de Equoterapia, que funciona no Regimento 

de Polícia Montada e atende 150 pessoas com algum tipo de deficiência física ou 

intelectual e estava para ser desativado. Procurado por uma professora do projeto, 

Romário intercedeu junto ao governador. Conforme a assessoria do deputado, seu 

prestígio é tanto que o pedido foi atendido no mesmo dia, o deputado enviou um ofício 

pela manhã e a tarde a renovação já estava assinada pelo governador Agnelo Queiroz. 

A realização da Copa das Confederações e da Copa do mundo no Brasil é o 

tema que é mais duramente criticado e debatido pelo deputado carioca. Durante a 

votação da Lei geral da Copa ele fincou sua bandeira em defesa das pessoas com 

deficiência por meio de emenda ao Projeto de Lei 2330/11. Membro titular da comissão 

especial formada para analisar a Lei Geral da Copa, Romário conseguiu convencer o 

relator do projeto, Vicente Candido (PT-SP), a acatar três sugestões e uma emenda à lei 

no parecer final. A pedido de Romário, Candido incluiu no texto a aplicação voluntária 

pela Fifa, para o incentivo à prática esportiva das pessoas com deficiência e para o apoio 

às pesquisas específicas de tratamento das doenças raras; a inclusão de parágrafo 

possibilitando acordo entre a Fifa e a União para viabilizar o acesso e venda de 

ingressos para as pessoas com deficiência; a garantia da vigência do Estatuto do Idoso 

na Lei -antes da intervenção do deputado carioca, os idosos estavam contemplados 

apenas na cota social da Copa; foi a inserção de dispositivo para não prejudicar as 
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atividades dos comerciantes já estabelecidos nas áreas de exclusividade dos locais 

oficiais de competição. 

Na sua atuação na Comissão de Turismo e Desporto, Romário também sugeriu 

audiência pública para debater acessibilidade nos estádios da Copa do Mundo de 2014.  

Outra iniciativa do parlamentar foi o lançamento da ação “Olheiros da Copa”, 

que tem por objetivo estimular a participação popular na fiscalização do andamento dos 

projetos para o Mundial de 2014. Para isso foram colocadas à disposição da população 

as páginas do deputado as redes sociais para que a população publique mensagens, fotos 

e dar relatos sobre os projetos que envolvem as 12 cidades-sede da Copa do Mundo.  

E ainda falando de Copa do Mundo, o “Baixinho” tem criticado o governo 

federal pela demora e falhas na construção de estádios e demais estruturas necessárias 

para a realização deste grande evento. Sem papas na lígua, Romário já declarou 

abertamente que alguns estádios da Copa serão “elefantes brancos”, porque exigirão 

altos investimentos e terão pouca utilidade após os jogos, em especial no Rio Grande do 

Norte, Mato Grosso, Amazonas e o Distrito Federal, unidades da federação que não têm 

tradição em futebol. Para o deputado, o governo federal demorou demais para começar 

as ações de infraestrutura para o mundial e acredita que faltando poucos meses muita 

coisa será feita de forma emergencial e com dispensa de licitação, manobra que 

permitirá, segundo ele, o desvio de muito dinheiro público. 

O deputado socialista também tem usado seu cargo para enfrentar a 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Neste ano, durante audiência pública da 

Comissão de Turismo e Deporto com o presidente da CBF, José Maria Marin, Romário 

criticou a permanência do ex-presidente da entidade, Ricardo Teixeira, a frente da 

instituição por 23 anos, apesar de inúmeras denúncias de corrupção. E sugeriu que o 

estatuto da CBF limite o número de reeleições do presidente da entidade. 

Em outra audiência pública da Comissão Especial responsável pela análise do 

Projeto da Lei Geral da Copa o deputado do PSB carioca lançou ataques ao presidente 

da CBF, Ricardo Teixeira, e ao secretário-geral da Federação Internacional de Futebol 

(Fifa), Jéromê Valcke. Romário questionou Teixeira sobre a utilização quase que total 

de dinheiro da União para a Copa, quando havia promessa de que os estádios seriam 

erguidos apenas com dinheiro da iniciativa privada. O parlamentar também fez questão 

de lembrar as denúncias contra Ricardo Teixeira e todos os processos aos quais o cartola 
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responde na Justiça brasileira. Impedido de fazer todas as perguntas que queria, sem 

obter respostas e com a audiência encerrada mais cedo, Romário taxou a reunião de 

“circo”. 

Para avaliar mais profundamente como estão com os gastos com a Copa, o 

parlamentar se reuniu com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), 

ministro Benjamin Zymler e obteve a confirmação que muitos termos aditivos que 

foram incluídos nos projetos do Mundial ocorreram por influência da Fifa e que faltou 

planejamento da União. Na audiência o deputado também foi informado que, apesar 

disso, o acompanhamento realizado pelo TCU nos investimentos da Copa já garantiu, 

segundo o presidente do órgão, uma economia de R$ 650 milhões, sem a necessidade de 

paralisar obras, apenas com trabalho preventivo para evitar irregularidades. Na reunião 

o deputado também soube que algumas cidades-sedes cancelaram obras de mobilidade 

urbana por falta de tempo para realizá-las. 

Ainda no esporte, Romário, apresentou o Projeto de Lei 982/11, que institui 

normas para a promoção do desporto nas escolas de educação básica (educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio). A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, Lei 9.394/96). De acordo com o projeto, as aulas de 

Educação Física terão de ser ministradas por professor com curso de licenciatura nessa 

área, cuja formação incluirá “habilitação para o treinamento desportivo”. Deverá ser 

evitada, por exemplo, a “seletividade” e a hipercompetitividade, e deverá ser respeitada 

a maturidade física e mental do aluno. O texto diz ainda que as escolas poderão oferecer 

a “prática desportiva de rendimento” como atividade extracurricular aos alunos que 

demonstrarem aptidão desportiva e interesse, desde que realizada de modo não 

profissional. Na proposta, a iniciação desportiva nas escolas deverá ser realizada em 

espaços com infraestrutura, com “garantia de padrão de qualidade”. Os recursos 

destinados aos insumos e à infraestrutura necessários ao desporto escolar serão 

prioridade na alocação de recursos públicos ao desporto educacional. 

A terceira bandeira do deputado é o combate às drogas. Romário é contra a 

prisão de consumidores de substâncias tóxicas. Durante a discussão para alteração da 

Lei 11.343/06, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o 

deputado ponderou que o mais aconselhável para o dependente é o tratamento. E 

defendeu o fim das cracolândias e a construção de centros de internamento.  
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Neste sentido o deputado também sugeriu à Secretaria de Comunicação Social 

da Presidência da República a adoção de campanhas permanentes em rádio e TV de 

combate ao uso de drogas.  

O deputado, e sempre campeão mundial de futebol, também usa sua imagem e 

seu talento com a bola para combater as drogas. Em seminários promovidos pela 

Comissão Especial de Políticas Públicas sobre Drogas e o Crack da Câmara Federal, 

Romário conta como o futebol pode ajudar crianças e jovens a ficar longe das drogas. 

Em Brasília, Romário também já participou do evento “Driblando o Crack”, 

uma partida que beneficente que teve sua renda revertida para centros de recuperação de 

dependentes químicos do DF.  

 

7.3 Proposições
50

 

Em seus dois primeiros anos de mandato, Romário apresentou sete projetos de 

lei. Quais sejam: 

PL-4411/2012 - Propõe eliminar a burocracia de importação de mercadorias destinadas 

à pesquisa científica e tecnológica através da criação, pelo CNPq, de um cadastro 

nacional de pesquisadores que teriam liberação imediata das mercadorias a eles 

destinadas. 

PL-4207/2012 - Dispõe sobre a prisão temporária e agravar a pena para quem tiver 

conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa com deficiência física, 

mental ou intelectual. 

PL-4129/2012 - Institui a Semana Olímpica nas Escolas Públicas. 

PL-2515/2011 - Tipifica a aplicação de qualquer forma de castigo corporal, ofensa 

psicológica, tratamento cruel ou degradante à criança ou adolescente com deficiência 

física, sensorial, intelectual ou mental. 

PL-1709/2011- Aumenta o percentual de recursos destinados ao paradesporto e a 

programas de incentivo à inclusão desportiva de estudantes portadores de deficiência.  

PL-982/2011  - Altera a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional - LDB, para valorizar e incentivar o desporto escolar. 

                                                           
50

 Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=530142&Limite=N 
Acessado em 03 de outubro de 2012 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=530142&Limite=N
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PL-771/2011 - Dispõe sobre o recebimento de pensão, do benefício de prestação 

continuada e sobre o percentual de vagas de trabalho para pessoas com deficiência. 

O deputado apresentou ainda onze emendas ao Plano Nacional de Educação 

(PL nº 8035/10), três Emendas de Comissão e uma de Plenário. São Elas: 

EMC-15/2011 - Dá nova redação à MPV 550/11, que dispõe sobre o direcionamento de 

depósitos à vista captados pelas instituições financeiras para operações de crédito 

destinadas à população de baixa renda e a microempreendedores. 

EMC-1/2011 - Dá nova redação à MPV 550/11, que dispõe sobre o direcionamento de 

depósitos à vista captados pelas instituições financeiras para operações de crédito 

destinadas à população de baixa renda e a microempreendedores. 

EMC-15/2012 - Dá nova redação à MPV 563/2012, que altera a alíquota das 

contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devidas por empresas. Institui o 

Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de 

Veículos Automotores; o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de 

Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações; o Regime Especial de 

Incentivo a Computadores para Uso Educacional; o Programa Nacional de Apoio à 

Atenção Oncológica; o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 

com Deficiência. Restabelece o Programa Um Computador por Aluno; e altera o 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. 

EMP-51/2012 - Altera o inciso II do art. 30 da Lei Geral da Copa. 

Foi autor também de 31 requerimentos: 

REQ-5449/2012 - Requer a inclusão de proposição na Ordem do Dia. 

REQ-4201/2012 - Requer a realização de Sessão Solene Da Câmara dos Deputados em 

Homenagem Ao Dia Internacional da Síndrome de Down. 

REQ-4181/2012 - Requer a realização de Sessão Solene Da Câmara dos Deputados em 

Homenagem Ao Dia Internacional da Síndrome de Down. 

REQ-207/2012 - Requer que sejam convidados o Sr. Paulo Castello Branco, o Sr. 

Wagner Abrahão, o Sr.Claudio Abrahão, o Sr. Gilmar Caldeira, o Sr. Luis Barros, o 

representante da empresa Pallas Operadora Turística Ltda, o representante da Iron Tour 



94 
 

Operadora Turística Ltda, o representante da One Travel Turismo Ltda, o Dr. Carlos 

Eugênio Lopes, o Sr.Antônio Osório Ribeiro L. da Costa, o Sr. Luís Antônio Paulino, 

um representante do Ministério Público Federal e um representante da Receita Federal. 

REQ-204/2012 - Requer a realização de painel da Comissão de Turismo e Desporto 

(CTD) em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(CMADS). 

REQ-202/2012 - Requer que seja convidada a tradutora do Comitê Organizador dos 

Jogos Rio 2016, Sra. Renata Santiago. 

REQ-201/2012 -Requer que seja convidado o membro executivo do Comitê Olímpico 

Internacional (COI) e Coordenador dos Jogos Rio 2016, Sr. Patrick Hickey. 

REQ-200/2012 - Requer que seja convidado o Presidente do Comitê Olímpico 

Brasileiro e do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, o Sr. Carlos Arthur Nuzman. 

REQ-199/2012 - Requer que seja convidado o gerente do Programa de Voluntários do 

Comitê Organizador Local da Copa do Mundo 2014, Sr. Rodrigo Hermida. 

REQ-198/2012 - Requer que seja convidado o Sr. Andrew Parsons, presidente do 

Comitê Paralímpico Brasileiro, para comparecer à Comissão de Turismo e Desporto da 

Câmara dos Deputados. 

REQ-186/2012 - Requer visita técnica da Comissão de Turismo e Desporto às obras 

dos aeroportos, de mobilidade urbana e dos estádios de futebol das doze cidades-sedes 

da Copa do Mundo de 2014. 

REQ-173/2012 - Requer a designação de um Servidor desta Comissão, a fim de 

acompanhar os trabalhos nos eventos em São Paulo e Foz do Iguaçu, juntamente com 

este Presidente. 

REQ-161/2012 - Requer a realização de audiência pública com as federações estaduais 

de futebol das doze cidades-sedes para debater assuntos relacionados à utilização dos 

estádios no período subsequente à realização da Copa do Mundo. 

REQ-160/2012 - Requer a realização de audiência pública para debater a questão da 

acessibilidade nos estádios da Copa do Mundo. 
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REC-96/2011 - RICD, RECORRER contra o V. Parecer terminativo da Comissão de 

Finanças e Tributação - CFT desta Câmara, que, inadvertidamente, rejeitou o Projeto de 

Lei n. 6.818/2010, nos termos dos fundamentos que, doravante, passa a expender. 

REQ-2733/2011 - Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário a Proposta de 

Emenda a Constituição - PEC 190/2007, que Determina que a Lei Complementar de 

iniciativa do Supremo Tribunal Federal - STF disporá sobre o Estatuto dos servidores 

do Judiciário. Altera a Constituição Federal de 1988. 

REQ-2648/2011 - Requer a instalação de Comissão Especial a fim de dar parecer sobre 

a Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 2007. 

REQ-116/2011 - Requer a realização de audiência pública para debater a questão da 

acessibilidade nos estádios da Copa do Mundo. 

REQ-115/2011 - Requer a realização de audiência pública com as federações estaduais 

de futebol das doze cidades-sedes para debater assuntos relacionados à utilização dos 

estádios no período subsequente à realização da Copa do Mundo. 

REQ-112/2011 - Requer a realização de audiência pública. 

REQ-92/2011 - Requer seja aprovada a realização de um Seminário, para debater o 

tema: "O Desporto Escolar - Uma Oportunidade Educacional Indispensável.". 

REQ-81/2011 - Requer seja aprovada a realização de um seminário, para debater o 

tema: "Legislação Desportiva e o Doping - Das Escolas ao Alto Rendimento". 

REQ-69/2011 - Requer Audiência Pública para debate e ajustes sobre a importância dos 

conteúdos e da Disciplina Educação Física 

REQ-68/2011 - Sugere ao Ministério da Defesa encaminhar as providências necessárias 

para garantir o acompanhamento do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

(COMDABRA) aos jogos Paraolímpicos de 2016 a serem realizados na República 

Federativa do Brasil, pelas razões que especifica. 

REQ-67/2011 - Ementa: Requer a realização, no Rio de Janeiro, de Fórum Legislativo 

para debater os desafios, metas e elaborar estratégias para a realização dos jogos da 

Copa do Mundo 2014. 
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REQ-65/2011 - Requer Audiência Pública para ouvir as expectativas do Ministério dos 

Esportes e dos demais convidados sobre os trabalhos da Comissão criada pela Portaria 

n.º 47/11 - ME, publicada no DOU de 04 de maio de 2011, destinada a elaborar estudos 

para redação de anteprojeto de norma regulamentadora da Lei Pelé (9.615/1998) 

REQ-61/2011 - Requer que seja convidado o Presidente da Confederação Brasileira de 

Futebol - CBF. 

REQ-55/2011 - Requer a realização de audiência pública conjunta, com a Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) para discutir as relações de 

trabalho no futebol profissional brasileiro. 

REQ-43/2011 - Solicita ao Ministro das Relações Exteriores informações sobre o 

atendimento dispensado aos cidadãos brasileiros em situação regular que se destinam 

aos aeroportos da Espanha. 

REQ-8/2011 - Requer a constituição de Subcomissão Permanente, com a finalidade de 

acompanhar as ações a serem desenvolvidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e 

pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), e fiscalizar as ações a serem desenvolvidas 

por instituições Privadas e Instituições Públicas da União, do Estado e dos Municípios 

para a organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 na Cidade do Rio de 

Janeiro. 

REQ-7/2011 - Requer a constituição de Subcomissão Permanente, com a finalidade de 

acompanhar as ações a serem desenvolvidas pela Confederação Brasileira de Futebol 

(CBF) e fiscalizar as ações a serem desenvolvidas por Instituições Privadas (Comitês 

Organizadores Locais) e Públicas da União, do Estado e dos Municípios para a 

organização da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014. 

Ainda oito requerimentos de informação: 

RIC-850/2011 - Solicita informação ao Ministro da Justiça. Explicação: Sobre o papel 

da Justiça Brasileira nas doenças raras. 

RIC-849/2011 - Solicita informações à Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR. 

Explicação: Definir a real extensão dos Direitos Humanos nas doenças raras. 
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Aprovado pelo Presidente da Casa. 

RIC-848/2011 - Solicita informações ao Exmo Sr. Ministro de Estado da Previdência 

Social. Explicação: Sobre proteção aos direitos das pessoas portadoras de doenças raras 

no sentido das doenças raras serem consideradas doenças graves para efeito de 

concessão do Auxílio-Doença. 

RIC-847/2011 - Solicita informações ao Exmo Sr. Ministro de Estado da Fazenda.  

Explicação: Sobre estudo para incluir as doenças raras no rol das doenças graves, para 

efeito de isenção tributária. 

RIC-809/2011 - Solicita ao Exmo. Sr. Orlando Silva de Jesus Júnior, Ministro de 

Estado do Esporte, fazer encaminhar cópias dos contratos e convênios já assinados pelas 

cidades-sedes, bem como das recomendações, requisitos e exigências da FIFA para a 

construção ou reforma dos estádios onde serão realizados os jogos daquele evento em 

nosso País. 

RIC-694/2011- Solicita ao Exmo. Sr. Orlando Silva de Jesus Júnior, Ministro de Estado 

do Esporte, encaminhar cópias das informações atualizadas sobre as obras para a 

realização da Copa do Mundo FIFA 2014 referidas nas Matrizes de Responsabilidades, 

bem como de todos os contratos relativos a esse evento que estejam à disposição 

daquele Ministério. 

RIC-2519/2012 - Solicita ao Ministro do Esporte que sejam esclarecidos os critérios de 

concessão da alocação dos ingressos para os Jogos Olímpicos Rio 2016, bem como a 

participação do membro do Comitê Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI), 

Patrick Hickey, na Comissão de Coordenação do COI para o Rio 2016. 

RIC-1697/2012 - Solicita Informações ao Ministro do esporte, Sr. Aldo Rebelo, sobre a 

destinação de verbas públicas federais à Confederação Brasileira de Beach Soccer. 

Seis indicações: 

INC-2966/2012 - Sugere o envio de Indicação ao Poder Executivo, relativa à inclusão 

da ocupação de cuidador de pessoa com deficiência na Classificação Brasileira de 

Ocupações - CBO. 
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INC-1897/2011 - Sugere ao Sr. Alexandre Padilha, Ministro de Estado da Saúde, a 

tomada de providências necessárias à implementação da Portaria nº 81 do Ministério da 

Saúde, de 21 de janeiro de 2009. Explicação: Implementação do Plano Nacional de 

Atenção Integral em Genética Clínica. 

INC-1854/2011 - Sugere ao Ministro das Relações Exteriores a adoção de medidas 

relativas ao reconhecimento da República Árabe Saaráui Democrática (Saara Ocidental) 

como Estado, bem como a instalação de Escritório de Representação deste Estado no 

Brasil. 

INC-1349/2011 - Sugere ao Exmo. Senhor Ministro da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República que nos trabalhos em curso, na citada 

Secretaria ou no âmbito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 

objetivando a definição do papel e criação de escritórios regionais do Instituto, seja 

formulada proposta de reestruturação e fortalecimento institucional da Unidade Rio do 

IPEA. 

INC-418/2011 - Sugere à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República a adoção de campanhas permanentes em rádio e TV de combate ao uso de 

drogas. 

INC-417/2011 - Sugere à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República a adoção de campanhas educativas com vistas a combater a discriminação 

das pessoas portadoras de deficiência. 

E um substitutivo: 

SBT - Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Centros Olímpicos. 

Foi ainda relator de quatro Projetos de Lei. São eles: 

PL-2832/2011 - Estabelece Responsabilidade penal de dirigentes de entidades 

esportivas. Explicação: Altera a Lei nº 9.615, de 1998. 

PL-1516/2011 - Altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, que "dispõe sobre 

incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras 

providências", para dar preferência a projetos vinculados a escolas de educação básica 

das redes públicas de ensino. 
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PL-742/2011 - Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e da Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, para incentivar a formação técnico-profissional de adolescentes e 

jovens em áreas relacionadas à gestão e prática de atividades desportivas e à prestação 

de serviços relacionados à infraestrutura, organização e promoção de eventos esportivos 

e dá outras providências. Explicação: A remuneração de aprendizes portadores de 

deficiência não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada. 

PL-531/2011  - Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Centros Olímpicos. 

a. Assiduidade 

 

 

 

7.5 Emendas 

 

O deputado Romário, apesar de desportista, priorizou a Educação em suas 

emendas. O parlamentar destinou R$6,9 milhões para a área. O Esporte veio em 

seguida, com a indicação de R$4,4 milhões. Saúde recebeu os R$2 milhões obrigatórios 
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pela Lei Orçamentária
51

. R$1,5 milhão para Ciência e Tecnologia; e R$200 mil para a 

Cultura. 

As 10 emendas do deputado ficaram assim distribuídas
52

: 

 

Emenda Funcional Programática - Título/Subtítulo GND MA Valor 

2788 

0001  

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado 

do Rio de Janeiro  

4 40 1.000.000,00 

2788 

0001  

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado 

do Rio de Janeiro  

4 99 1.000.000,00 

2788 

0002  

19. 573. 2021. 8960 - Apoio à Implantação e à 

Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos 

- No Estado do Rio de Janeiro  

4 99 1.500.000,00 

2788 

0003  

27. 812. 2035. 5450 - Implantação e Modernização 

de Infraestrutura para Esporte Educacional, 

Recreativo e de Lazer - No Estado do Rio de Janeiro  

4 99 2.500.000,00 

2788 

0004  

27. 812. 2035. 20JP - Desenvolvimento de 

Atividades e Apoio a Projetos de Esporte 

Educacional e de Esporte e Lazer. - No Estado do 

Rio de Janeiro  

3 99 1.350.000,00 

2788 
98. 998. 2058. 20IG - Apoio das Forças Armadas ao 

Desenvolvimento do Esporte - AJUSTE O 

4 90 300.000,00 

                                                           
51

 LOA - Item 10.1. Do limite de que trata o item 10, no mínimo R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) 
deverão ser alocados em ações no âmbito do Ministério da Saúde, à conta do orçamento da seguridade 
social e classificados como GND 4.  
52

 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade-
legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011 Acessado em 02 de 
outubro de 2012 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=2
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=2
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=3
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=3
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=4
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=4
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=5
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011
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0005  SUBTITULO - No Estado do Rio de Janeiro  

2788 

0006  

05. 122. 2108. 2000 - Administração da Unidade - 

Nacional  
4 90 250.000,00 

2788 

0007  

12. 847. 2030. 0509 - Apoio ao Desenvolvimento da 

Educação Básica - No Estado do Rio de Janeiro  
3 99 2.500.000,00 

2788 

0008  

12. 368. 2030. 20RP Educação Básica - No Estado 

do Rio de Janeiro  
3 99 2.000.000,00 

2788 

0009  

11. 366. 2044. 2A95 - Elevação da Escolaridade e 

Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e 

Campo - No Estado do Rio de Janeiro  

3 99 2.400.000,00 

2788 

0010  

13. 392. 2027. 4796 - Fomento e Promoção a 

Projetos em Arte e Cultura - No Estado do Rio de 

Janeiro  

3 99 200.000,00 

 

Nas poucas emendas elaboradas pelo deputado e sua equipe técnica em 

orçamento, as duas modalidades mais usadas foram as que permitem readequação da 

destinação durante o mandato. Duas delas são para aplicação direta, que tem execução 

mais fácil, pois o recurso vai diretamente para a unidade orçamentária executar. Assim 

não há necessidade de que sejam firmados convênios entre estado e município ou 

entidades, por exemplo, nem que os beneficiados precisem dar contrapartida. Estas duas 

e mais uma não são carimbadas e, portanto, permitem que o parlamentar defina no 

decorrer do ano os municípios que serão beneficiados. Caso algum esteja impedido de 

receber, este tipo de emenda possibilita a troca por outro que esteja apto e reduz os 

índices de perda de indicações ao Orçamento por parte do parlamentar.  

As demais foram elaboradas sem definir quem irá executá-las, se o estado, o 

município ou a unidade orçamentária diretamente. 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=6
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=6
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=7
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=7
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=9
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=9
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=10
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2788.pdf#page=10
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Apesar de o parlamentar ter escolhidos ministérios com índices de execução 

superiores a 50%, conforme dados do Sistema de Controle de Emendas, até o dia 02 de 

outubro, nenhuma emenda dele havia sido empenhada. 

 

7.6 Uso da verba indenizatória
53

 

 

Classificação 2011 2012 

Combustíveis e lubrificantes. R$ 8.327,64 R$ 4.656,10 

Divulgação da atividade parlamentar. R$ 41.000,00 R$ 69.700,00 

Emissão Bilhete Aéreo  R$ 57.924,01 R$ 23.199,57 

Fornecimento de alimentação do parlamentar R$ 6.921,72 R$ 158,47 

Hospedagem ,exceto do parlamentar no Distrito 

Federal. 
R$ 10.647,28 R$ 0,00 

Locação de veículos automotores ou fretamento de 

embarcações 
R$ 1.559,00 R$ 8,00 

Manutenção de escritório de apoio à atividade 

parlamentar 
R$ 68.583,75 R$ 48.935,40 

                                                           
53

 Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=160597 Acessado 
em 04 de agosto de 2012 

http://www.camara.gov.br/internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=160597


103 
 

Passagens Aéreas e fretamento de aeronaves R$ 7.233,88 R$ 1.182,65 

Serviços Postais R$ 1.136,70 R$ 5.510,42 

Telefonia R$ 31.293,44 R$ 14.386,35 

Total R$ 234.627,42 R$ 167.736,96 

 

Nos primeiros 11 meses de mandato a média mensal de gastos de Tiririca foi 

de R$ 21.329,76. Já nos oito meses apurados de 2012 a média quase dobrou, foi de R$ 

20.967,12. 

Os maiores gastos do parlamentar são com Manutenção de escritório de apoio à 

atividade parlamentar, somando R$ 117.519,15, seguido por Divulgação da Atividade 

Parlamentar, num total de R$110.700,00 e Emissão Bilhete Aéreo, com despesas de 

R$81.123,58. 

Nos 19 meses de despesas apuradas, Romário gastou R$ 402.364, 38 da verba 

indenizatória. 

8. STEPAN NERCESIAN 

8.1 Biografia 

 

Carioca, nascido em Goiás em 1953, Stepan Nercessian, deixou Cristalina aos 

14 anos para visitar a irmã na Cidade Maravilhosa. Não voltou mais. Nem as 

descendências armênia, por parte do pai, e cearense, por parte da mãe, conseguiram 

evitar que o sotaque do Rio tomasse conta. Até hoje é difícil ouvir Stepan e imaginar 

que ele não tenha nascido carioca da gema. 

Sem muitas pretensões, fez um teste para o papel principal do filme Marcelo 

Zona Sul. Virou ator. Não parou mais. Fez cinema, teatro e televisão. Os olhos verdes 

lhe renderam fama de galã. Foi contratado pela Rede Globo em 1972, empresa com a 

qual mantém vínculo até hoje.  

Atuou em filmes que foram sucessos de crítica e de bilheteria, como André, a 

Cara e a Coragem (1971), A Rainha Diaba (1974), Gargalhada Final (1977), Xica da 

Silva (1976), Orfeu (1998), Deus é Brasileiro (2003), Podecrer (2007) e Chega de 
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Saudade (2008). Na televisão atuou em novelas como Bandeira Dois, O Astro, Feijão 

Maravilha e Vale tudo. Além disso, escreveu e dirigiu programas e shows musicais. 

Paralelamente à vida artística, Stepan sempre desenvolveu atividades políticas. 

Ainda adolescente, se aproximou do antigo Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

atuando no movimento estudantil. Em XX tentou se eleger vereador, mas as marcas da 

ditadura ainda eram demasiado fortes para dar espaço a candidatos comunistas. 

Participou ativamente nas lutas pela redemocratização do país e trabalhou nas 

campanhas da Anistia e das Diretas-Já. Até hoje acredita que a democratização veio, 

mas o regime democrático não conseguiu propor ainda uma educação política. Para ele, 

as pessoas precisam conhecer as regras da política e esse processo deve se dar na escola. 

Em 2004, tentou novamente uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio de 

Janeiro, pelo Partido Popular Socialista (PPS). Foi eleito com 26.644 votos. Conquistou 

o segundo mandato, em 2008, com 50.532 votos. Em 2009, foi eleito vice-presidente da 

Mesa Diretora da Câmara Municipal. Em 2010 ousou, candidatou-se a deputado federal. 

Foi eleito com 84.006 votos. 

Stepan ainda achou jeito de juntar a arte e a política. Por duas gestões seguidas 

presidiu o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Rio de 

Janeiro – SATED/RJ. Também preside o Retiro dos Artistas, instituição que acolhe 

atores idosos que não têm onde morar. 

Seu trabalho lhe rendeu o título de Cidadão Carioca pela Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro (2002), a Medalha Tiradentes (2004) e o título de Cidadão Honorário do 

Estado do Rio de Janeiro (2006) pela Assembleia Legislativa do Estado. 

 

 

8.2 Atividades Parlamentares
54

 

 

Stepan Nercessian assumiu o cargo de deputado federal em 2011. É filiado ao 

partido Popular Socialista (PPS) desde 1992. 

É titular das Comissões de Educação e Cultura (CEC) e de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado (CSPCCO). Suplente das comissões de Ciência e 

                                                           
54
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Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional (CREDN).  

Atua ainda como titular na Comissão Especial que analisa a PEC 467/10, que 

revoga o ADCT da Constituição; na Comissão Especial que analisa o PL 1476/07, que 

altera a Lei de Seguridade Social; na Comissão Especial que analisa a PEC 250/08, que 

Integra Empregados de Empresa Estatal; na Comissão Especial de Catástrofes 

Climáticas; e na Comissão Especial que analisa o PL 7420/06, que dispõe sobre a Lei de 

Responsabilidade Educacional. 

Ainda é suplente na Comissão que analisa o PL 2565/11, sobre os Royalties do 

Petróleo e Similares; na Comissão Especial que analisa o PL 8035/10, que elabora o 

Plano Nacional de Educação; e da Comissão Especial do Trabalho Terceirizado. É 

também suplente do Conselho de Ética da Câmara Federal. 

Dos deputados-celebridades Stepan é o que tem maior experiência em cargos 

eletivos. Foi vereador no Rio de Janeiro por um mandato e meio. Ator, suas principais 

frentes de atuação são a cultura e a educação.  

Foi por meio de proposta do parlamentar a criação da Subcomissão de Cultura 

dentro da Comissão de Educação e Cultura. A criação do colegiado foi para dar maior 

celeridade no tratamento de questões diretamente ligadas a esta área (projetos, 

diligências e audiências), uma vez que a Comissão Permanente de Educação e Cultura, 

historicamente, tem priorizado os temas educacionais. Em maio ele foi eleito presidente 

da subcomissão.  

Importante projeto do parlamentar na área é o PL 4682/12 (apensado a outros 

de parecido teor), que cria o vale-cultura, no valor de 50 reais por mês e será destinado 

ao trabalhador que recebe até cinco salários mínimos. O benefício poderá ser usado para 

acesso a produtos e serviços de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, literatura, 

música e patrimônio cultural. O projeto inicial e os demais apensados, incluindo o do 

deputado, foram aprovados no final de novembro pela Câmara e agora está no Senado. 

Stepan também apresentou Projeto de Lei 4672/2012, que retira a burocracia 

que a administração pública tem para se adquirir ou restaurar uma publicação rara, 

preciosa ou especial. A proposta pretende tornar possível dispensar a licitação quando, 
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por exemplo, uma biblioteca quiser adquirir um livro de alto valor histórico. Hoje, a 

legislação é flexível para compras ou contratações de serviços como a restauração de 

obras de arte, objetos e documentos. 

É ainda de iniciativa do parlamentar emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) que facilita a realização de eventos culturais em todo o país. A norma vetava a 

realização de convênios entre o Ministério da Cultura e produtores culturais nos 

diversos segmentos para a realização de festivais de cinema, eventos musicais, de teatro, 

exposições de artes visuais e mostras culturais. Inúmeros eventos de grande porte, como 

o Festival de Cinema de Gramado, vinham sendo afetados por conta desta determinação 

legal. No entanto, emenda apresentada pela Comissão de Educação, por sugestão de 

Stepan, flexibilizou o texto do Palácio do Planalto para que eventos realizados, 

ininterruptamente, nos últimos três anos continuassem a receber os repasses.  

Outro projeto do deputado na área de cultura é o PL 1503/11, que fixa a data 

do feriado de Carnaval na primeira terça-feira do mês de março, separando a data do 

calendário religioso. Atualmente, o Carnaval é um feriado móvel, que ocorre 40 dias 

antes da Páscoa.  

No seu mandato o deputado carioca chamou a atenção para o que tachou de 

“vergonhosa situação de alguns museus no país”. Com seu apoio foi lançada a 

campanha de Apoio Parlamentar à Área Museal, que tem como objetivo ampliar os 

investimentos em museus no País.  

Outras defesas feitas por Stepan foram para que o Congresso destine mais 

dinheiro do Orçamento para a cultura negra e para que a União aumente o valor das 

bolsas de estudos de pesquisadores acadêmicos. Pediu ainda a democratização da 

distribuição dos investimentos destinados ao setor cultural. Por meio de um 

Requerimento de Indicação , pediu apoio à difusão e à promoção do mercado cultural, 

para dinamizar as atividades de artesãos, bordadeiras, modistas, desenhistas, criadores 

de jogos eletrônicos e outros microempreendedores culturais. 

Também é de autoria do parlamentar emenda apresentada a projeto de lei que 

tramita na Comissão de Finanças e Tributação e prevê a concessão de isenções 

tributárias à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT). A proposta do deputado 

do PPS também cancela débitos fiscais federais acumulados pela entidade que 

representa os autores teatrais. 
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Outra área de grande atuação do deputado é a da Educação. Uma de suas 

propostas nesta área estabelece um conjunto de regras para o administrador público no 

campo da educação. Para isso apresentou emenda para ser incorporada ao Plano 

Nacional de Educação (PNE). O intuito é instituir um plano de metas para a área 

educacional nos moldes do que é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que 

estabelece normas de finanças públicas para serem cumpridas pelos gestores, sob pena 

de responderem administrativa e criminalmente.  

Stepan foi autor de várias outras emendas ao PNE. Quatro foram acatadas.  

Entre as sugestões está uma que estabelece ações fundamentadas na legislação de 

proteção à criança e ao adolescente para capacitação de educadores identificarem sinais 

de violência doméstica em seus alunos. Outra sugere a expansão do financiamento 

estudantil por meio do FIES e a dispensa de fiador, a partir da criação de um fundo 

garantidor do financiamento. Stepan Nercessian também quer universalizar as 

bibliotecas das instituições de ensino do país, com a implantação de acessos a redes 

digitais de computadores, inclusive internet. E o último determina a realização de 

levantamento da demanda por educação infantil a cada três anos. Objetivo é mapear 

quantos, em idade escolar, estão matriculados naquele determinado período. O deputado 

havia sugerido ainda a destinação de 10% do PIB para a educação, indicação que foi 

feita também pela Comissão e incorporada ao Plano. 

Na área de educação também, o parlamentar foi relator do Projeto de Lei que 

acaba com a utilização do giz branco comum nas escolas públicas e privadas do país. 

Em seu relatório, Stepan argumenta que o pó do giz convencional é responsável por 

provocar diversas doenças, principalmente, as respiratórias. O parecer do relator foi 

aprovado por unanimidade na Comissão de Educação.  

Preocupado com os resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), Stepan Nercessian enviou requerimento ao Ministério da Educação 

em que pede a regulamentação do artigo constitucional que estabelece a colaboração 

entre União, estados e municípios na gestão do ensino. O parlamentar pediu que o 

Executivo envie projeto ao Congresso para forçar, por meio de lei, os três entes da 

federação a cumprirem a agenda educacional. 

Outro requerimento apresentado por ele solicitou ao então ministro da 

Educação, Fernando Haddad, informações sobre os problemas na aquisição, distribuição 

e armazenamento da merenda escolar verificados em cidades espalhadas pelo país.A 

iniciativa foi tomada após denúncia do Fantástico da TV Globo, que apontava 
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irregularidades em várias escolas públicas. Dentre os problemas estão denúncias de 

corrupção, falta de higiene no acondicionamento de alimentos destinados à merenda das 

crianças, além de muito desperdício.  

Stepan também cobrou do governo Federal a construção de creches. Ele 

solicitou audiência pública com objetivo de ouvir o ministro da Educação, Aloizio 

Mercadante, cuja pasta é acusada de não entregar creches prometidas e de inflar 

números de unidades anunciadas como prontas. O parlamentar cobrou explicação para o 

anúncio feito pela pasta de que, das 633 creches anunciadas como entregues pelo MEC, 

apenas 221 estavam 100% prontas.  

Na área de segurança pública, o deputado federal é coordenador da 

Subcomissão Especial - da Comissão de Segurança - que avalia programas e ações que 

são exitosos no combate ao crime. Dentro do colegiado, Stepan foi relator de Projeto de 

Lei que destina 2% da arrecadação obtida com loterias federais para o Fundo Nacional 

de Segurança Pública (FNSP). Substitutivo apresentado pelo parlamentar sugere que  os 

valores ressarcidos à União, nos casos de comprovação de crime de lavagem de dinheiro 

e ocultação de bens, direcionados ao Fundo. 

Stepan relatou com parecer favorável ainda projeto que aperfeiçoa os 

procedimentos nas operações financeiras praticadas por pessoas politicamente expostas 

e que estejam sob controle do Conselho de Controle sobre Atividades Financeiras 

(COAF), que identifica transações suspeitas como a lavagem de dinheiro ou evasão de 

divisas. O relatório foi aprovado pela Comissão de Segurança. 

Membro do Conselho de Ética da Câmara, Stepan apresentou Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC 15/11), que prevê a criação destes conselhos nas 

assembleias legislativas e câmaras municipais do país. Esses conselhos terão a tarefa de 

processar e julgar deputados estaduais e vereadores, conforme o caso. O voto será 

aberto quando for recomendada a perda de mandato. 

Já no âmbito da Comissão Especial de Medidas Preventivas de Catástrofes 

Climáticas da Câmara dos Deputados, Stepan Nercessian lamentou o caso de 

empresários e políticos de Teresópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro, que se 

aproveitaram das chuvas ocorridas no início do ano passado para aumentar o valor da 

propina cobrada para realizar obras de reconstrução no local da tragédia. Um ano depois 

do ocorrido, Stepan chamou novamente atenção para o tema, ao tratar da demora para a 

recuperação das páreas atingidas.  
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E na área ambiental, o deputado apresentou o Projeto de Lei 2414/2011, que 

propõe a criação do Parque Nacional Darcy Ribeiro, em Niterói, no Rio de Janeiro. A 

proposta também prevê a demarcação da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) 

Darcy Ribeiro, no entorno do novo parque, com o objetivo de controlar a ocupação do 

solo no local. 

Stepan também apresentou, em conjunto com outros nove deputados, o PL-

415/2011, que garantia do acesso gratuito à banda larga pela população de baixa renda. 

Para tanto, os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 

(Fust) serão aplicados a domicílios cuja renda per capita somada de seus membros não 

ultrapasse três salários mínimos. 

São ainda de autoria do deputado três projetos de lei que dispõe sobre as regras 

eleitorais. O PL-2060/2011 permitir a participação de todos os partidos e coligações no 

rateio das sobras eleitorais; o PL-2059/2011 estabelece o financiamento público de 

campanha e o PL-2058/2011 dispões sobre prazo de filiação partidária e domicílio 

eleitoral. 

No exercício de seu mandato, Stepan também teve sua honestidade questionada 

ao ter seu nome envolvido no “Caso Cachoeira”. Conversas telefônicas entre o 

parlamentar e o bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Cachoeira, foram interceptas pela 

polícia federal. Nas gravações Stepan pedia dinheiro emprestado do contraventor para a 

compra de um imóvel. O deputado, que garantia tratar-se apenas de um empréstimo 

entre amigos, pediu afastamento do cargo até que a Procuradoria Geral da República, 

arquivasse o inquérito aberto contra ele.  

 

8.3 Proposições
55

 

 

Stepan Nercessian é autor de nove Projetos de Lei. São eles: 

PL-4682/2012 - Institui o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o vale-cultura; 

altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e 

a Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943; e dá outras providências. 
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PL-4672/2012 - Altera a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que "Regulamenta o art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências", quanto à aquisição ou restauração de 

obras de arte, objetos e documentos históricos, livros raros, preciosos ou especiais. 

PLP-155/2012 - Altera a Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, as Leis 

nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e a Medida 

Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, para conceder isenções tributárias à 

Sociedade Brasileira de Autores Teatrais; cancela os débitos fiscais dessa instituição; e 

dá outras providências. 

PL-2414/2011 - Cria o Parque Nacional Darcy Ribeiro e a Área de Relevante Interesse 

Ecológico Darcy Ribeiro no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 

PL-2060/2011 - Altera a redação do § 2º do art. 109 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 

1965, (Código Eleitoral), para permitir a participação de todos os partidos e coligações 

no rateio das sobras eleitorais. 

PL-2059/2011 - Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, de modo a 

estabelecer o financiamento público de campanha. 

PL-2058/2011 - Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para dispor sobre 

prazo de filiação partidária e domicílio eleitoral. 

PL-1503/2011 - Altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, que "Declara Feriados 

Nacionais os Dias 1º de Janeiro, 1º de Maio, 7 de Setembro, 15 de Novembro e 25 de 

Dezembro", para incluir a terça-feira de Carnaval entre os feriados nacionais. 

PL-415/2011  - Altera a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST para garantir o acesso 

gratuito à banda larga pela população de baixa renda. 

O deputado também é autor de oito emendas e 16 emendas ao substitutivo do 

Plano Nacional de Educação, três à MPV 562/2012, que dispõe sobre o apoio técnico ou 

financeiro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas; altera a Lei nº 11.947/09, 

para incluir os polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil na 

assistência financeira do Programa Dinheiro Direto na Escola; altera a Lei nº 11.494/07, 

para contemplar com recursos do FUNDEB as instituições comunitárias que atuam na 
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educação do campo; e altera a Lei nº 10.880/04, para dispor sobre a assistência 

financeira da União no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 

Atendimento à Educação de Jovens e Adultos. 

E ainda:  

EMC-20/2012, que dispõe sobre a remuneração dos cargos das Carreiras de Oficial de 

Chancelaria e Assistente de Chancelaria, de que trata a Lei nº 11.440, de 29 de 

dezembro de 2006, da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, de que trata a Lei nº 

10.883, de 16 de junho de 2004, das Carreiras de Procurador da Fazenda Nacional, 

Advogado da União, Procurador Federal, Defensor Público da União e da Carreira de 

Procurador do Banco Central do Brasil, de que trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro 

de 2006, das Carreiras de Gestão Governamental, Diplomata, Técnico de Planejamento 

e Pesquisa do IPEA, de que trata a Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, das 

Carreiras de Oficial de Inteligência, Oficial Técnico de Inteligência, Agente de 

Inteligência e Agente Técnico de Inteligência, de que trata a Lei nº 11.776, de 17 de 

setembro de 2008, dos cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito Criminal 

Federal da Carreira Policial Federal, da Carreira de Policial Rodoviário Federal e dos 

cargos de Delegado de Polícia Civil, Perito Criminal Civil, Médico-Legista Civil, 

Técnico em Medicina Legal Civil e Técnico em Polícia Criminal Civil da Carreira 

Policial Civil dos Extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. 

EMC-1/2011 - Altera a Lei Complementar nº 70/91, as Leis nº 9.532/97, e nº 8.894/94, 

e a Medida Provisória nº 2.158-35/01, para conceder isenções tributárias à Academia 

Brasileira de Letras, à Associação Brasileira de Imprensa, ao Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro e à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais; cancela os débitos 

fiscais dessas instituições; e dá outras providências. 

Também é autor de uma Proposta de emenda à Constituição: 

PEC-15/2011  - Acrescenta o § 3º-A ao art. 27 e inciso XII-A ao art. 29, ambos da 

Constituição Federal, para dispor sobre a criação de Conselhos de Ética das 

Assembleias Legislativas Estaduais e Câmaras Municipais e dá outras providências. 

E um projeto de resolução: 

PRC-4/2011 - Cria, no âmbito da Câmara dos Deputados, a Comissão da Cultura. 
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Mais 27 requerimentos. Quais sejam: 

REQ-6235/2012 - Requer a revisão do despacho aposto ao Projeto de Lei nº 3.992, de 

2012, para incluir a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e a 

Comissão de Seguridade Social e Família. 

REQ-4736/2012 - Retirada de tramitação do PL nº 2.414 de 2011 

REQ-198/2012 - Requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de 

Educação e Cultura, para debater sobre a Educação Domiciliar. 

REQ-152/2012 - Requer a criação de Subcomissão Permanente de Cultura. 

REQ-131/2012 - Requer seja convidado o Ministro de Estado da Educação para, em 

audiência pública nesta Comissão, prestar informações sobre o Programa ProInfância. 

REQ-125/2012 - Solicita seja convocado o Ministro da Justiça, Eduardo Cardozo, para 

prestar esclarecimentos sobre a drástica redução do apoio do Governo Federal à 

instalação e manutenção das Unidades de Polícia Pacificadora no Estado do Rio de 

Janeiro. 

REQ-120/2012 - Requer a realização de Audiência Pública com o Sr. José Eduardo 

Cardozo, Ministro da Justiça, bem como o Sr. Luiz Eduardo Soares, ex-Secretário 

Nacional de Segurança Pública, para debater acerca da diminuição dos recursos a serem 

utilizados na construção das UPPs - unidades pacificadoras. 

REQ-118/2012 - Requer a criação de Subcomissão Especial de Controle de Armas e 

Munições. 

REQ-106/2012 - Requer a retirada de emenda nº 01/2011, ao PL nº 2.713/2011. 

REQ-82/2012 - Requer, nos termos do art. 219, § 1°, do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados, a convocação do Ministro de Estado da Fazenda Guido Mantega para 

prestar informações sobre o financiamento do Plano Nacional de Educação (PL803510). 

REQ-950/2011 - Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao escritor e 

historiador NELSON WERNECK SODRÉ 
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REQ-110/2011 - Requer a convocação do Ministro do Trabalho e Emprego, Sr. Carlos 

Lupi, a fim de que preste esclarecimentos sobre as irregularidades em sua pasta, 

publicadas na Revista Istoé nº 2178, de 10 de agosto de 2011. 

REQ-105/2011 - Requer a convocação do Exmo. Sr. FERNANDO DAMATA 

PIMENTEL, Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

para, em audiência pública, prestar informações acerca dos impactos da Resolução nº 

94, de 08 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União, de 12 de 

dezembro de 2011, que altera a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa 

Externa Comum - TEC, a lista de Exceções à TEC e a Lista de Exceções de Bens de 

Informática e Telecomunicações - BIT para adaptação às modificações do Sistema 

Harmonizado (SH-2012). 

REQ-61/2011 - Requer a retirada do Requerimento n.º 45, de 2011. 

REQ-58/2011 - Requer a realização de Audiência Pública com os Srs. Antônio Palocci 

Filho, Ministro da Casa Civil e o Sr. José Eduardo Cardoso, Ministro da Justiça, para 

debater a transferência do Arquivo Nacional e do Conselho Nacional de Arquivos- 

CONARQ para o Ministério da Justiça. 

REQ-45/2011 - Requer a realização de Audiência Pública com o Sr. Antônio Palocci 

Filho, Ministro da Casa Civil, para prestar esclarecimentos acerca da implantação dos 

Centros Regionais de Referência em Crack e Outras Drogas, anunciada em 17 de 

fevereiro do corrente ano na chamada luta "sem quartel contra a droga". 

REQ-30/2011 –Requer que esta Comissão aprove e encaminhe Requerimento de 

Indicação, via Mesa Diretora desta Casa Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor 

ANTONIO PALOCCI, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República, sugerindo que o Brasil reconheça o genocídio do Povo Armênio. 

REQ-19/2011 - Requer sejam convidados o Diretor Geral da Polícia Federal e o Diretor 

Geral da ABIN para debater, em audiência pública nesta Comissão, a atuação de redes 

terroristas no Brasil. 

REQ-6/2011 - Requer realização de audiência pública para discutir o Programa 

Universidade para Todos - PROUNI. 
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REQ-4/2011 - Requer a realização de audiência pública para apresentação do Mapa da 

Violência 2011 pelo Instituto Sangari. 

RIC-1547/2011 - Solicita informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, sobre os impactos da Resolução nº 94, de 08 de 

dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União, de 12 de dezembro de 2011. 

RIC-1092/2011 - Solicita informações ao Ministro da Educação sobre a execução do 

ProJovem - Programa Nacional de Inclusão de Jovens, em que foram constatadas 

irregularidades por meio de fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU). 

RIC-571/2011 - Solicita informações ao Ministro da Educação sobre os problemas na 

distribuição e na qualidade da merenda escolar nas escolas públicas brasileiras 

denunciado pelo Programa Fantástico da Rede Globo, que colidem frontalmente com a 

política preconizada pelo Ministério da Educação embasada no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE, administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação - FNDE 

RIC-300/2011 - Solicita informações do Senhor Ministro da Educação, Sr. Fernando 

Haddad, sobre o ProUni. 

RIC-17/2011  - Solicita informações do Senhor Ministro da Educação, Sr. Fernando 

Haddad sobre evasão escolar em comunidades atendidas pelo Bolsa Família. 

RIC-2030/2012 - Solicita informações ao Ministro da Educação sobre quais as medidas 

que estão sendo desenvolvidas pela COLIP (Comissão de Língua Portuguesa), para a 

elaboração de uma obra de referência com a ortografia oficial unificada de acordo com 

o novo modelo ortográfico que será obrigatório a partir de janeiro de 2013, em conjunto 

com todos os países signatários do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

RIC-1940/2012 - Solicita informações ao Ministro da Educação sobre que medidas 

estão sendo desenvolvidas para cooperar tecnicamente com os estados que não possuem 

capacidade de assegurar o pagamento do piso nacional dos professores. 

RIC-1801/2012 - Solicita informações a Sra. Ana de Hollanda, Ministra de Estado da 

Cultura sobre os projetos que solicitam subsídios da Lei Rouanet e o processo de 

avaliação utilizado. 
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RIC-1732/2012 - Requer informações ao Ministro da Educação sobre ações que estão 

sendo desenvolvidas para capacitar os docentes sobre uso responsável e seguro das 

tecnologias de informação e comunicação no âmbito educacional. 

Além de sete pedidos de informação: 

INC-3273/2012 - Sugere ao Senhor Ministro de Estado da Educação medidas urgentes 

para que seja regulamentado o artigo 211 da Constituição federal de 1988. 

INC-3272/2012 - Sugere ao Senhor Ministro de Estado da Educação medidas urgentes 

para que seja criado um novo modelo de referência de qualidade escolar para o ensino 

médio. 

INC-2111/2011 - Sugere ao Ministério da Educação a adoção de providências para 

garantir as condições e o conjunto de insumos necessários para implementação da Lei nº 

12.244, de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de 

ensino de País. 

INC-1956/2011 - Sugere ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

providências para ampliação do Orçamento da União para estimular o investimento na 

economia criativa nacional. 

INC-1883/2011 - Sugere ao Ministério da Educação providências para ampliação do 

banco de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sob a responsabilidade 

de um comitê científico. 

INC-1854/2011 - Sugere ao Ministro das Relações Exteriores a adoção de medidas 

relativas ao reconhecimento da República Árabe Saaráui Democrática (Saara Ocidental) 

como Estado, bem como a instalação de Escritório de Representação deste Estado no 

Brasil. 

INC-1349/2011 - Sugere ao Exmo. Senhor Ministro da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República que nos trabalhos em curso, na citada 

Secretaria ou no âmbito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 

objetivando a definição do papel e criação de escritórios regionais do Instituto, seja 

formulada proposta de reestruturação e fortalecimento institucional da Unidade Rio do 

IPEA. 
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Uma emenda de relator: 

EMR-1 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de giz antialérgico nas escolas públicas 

e privadas e dá outras providências. 

SBT-1 => PL-1585/2011 - Trata do abuso de autoridade. 

SBT-1 => PL-1360/2011 - Altera as Leis nº 9.613, de 03 de março de 1998; nº 11.343, 

de 23 de agosto de 2006; e nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, para ampliar as fontes 

de recursos e itens de cobertura do Fundo Nacional de Segurança Pública; e destacar, 

aos municípios, parte dos recursos para aplicação direta em projetos locais de segurança 

pública. 

SBT-1 => PL-1741/2007 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 

pessoas juridicamente expostas reguladas pelo Conselho de Controle e Atividades 

Financeiras. 

E dois votos em separado: 

VTS-1 => PL-5559/2009 - Estabelece que os programas de fomento, apoio e incentivo 

à cultura, empreendidos pela administração federal, possam se estender a atividades e 

projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo Receptivo Brasileiro, nos termos 

desta Lei. 

VTS-1 => PDC-3/2011 - Susta a aplicação do art. 19 da Portaria nº 10, de 30 de Abril 

de 2010, do Ministério da Educação que dispõe sobre procedimentos para inscrição e 

contratação de financiamento estudantil a ser concedido pelo Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (FIES). 

Foi ainda relator de 10 Projetos de Lei. Quais sejam: 

PL-2172/2011 - Confere ao Município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, o 

título de "Capital Nacional dos Cosméticos". 

PL-1901/2011 - Denomina-se "Aeroporto de Macaé / Rio de Janeiro - Benedito 

Lacerda" o aeroporto da cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro. 

PL-1799/2011 - Dá o nome de "VIADUTO GENERAL LYRA TAVARES" ao atual 

viaduto do Km 86,2 na BR 101 NE. 
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PL-1721/2011 - Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Educação para as 

Populações Itinerantes e dá outras providências. 

PL-1585/2011 - Dá nova redação as alíneas "b" e "i" do art. 4º e os parágrafos 2º e 3º e 

alíneas do art. 6º da Lei nº 4.898, de 1965, que trata do abuso de autoridade e dá outras 

providências. Explicação: Define como abuso de autoridade submeter pessoa sob 

custódia a vexame ou exposição desnecessária a mídia. 

PL-1360/2011 - Altera as Leis nº 9.613, de 03 de março de 1998; nº 11.343, de 23 de 

agosto de 2006; e nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, para ampliar as fontes de 

recursos e itens de cobertura do Fundo Nacional de Segurança Pública; e destacar, aos 

municípios, parte dos recursos para aplicação direta em projetos locais de segurança 

pública. 

PL-617/2011 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de giz antialérgico nas escolas 

públicas e privadas e dá outras providências. 

PL-541/2011 - Dispõe sobre a política estadual de incentivo ao direito dos alunos das 

instituições da rede pública de ensino a terem acesso ao cinema. 

PL-6165/2009 - Denomina Rodovia Francisco Nogueira o trecho da rodovia BR-319 

compreendido entre a cidade de Manaus e o rio Tupunã, no Estado do Amazonas. 

PL-1741/2007 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas 

jurídicas reguladas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, 

relativamente a operações realizadas por pessoas politicamente expostas. Explicação: 

Amplia a lista de autoridade considerada pessoa politicamente exposta, para incluir 

Vice-Governador, Deputado Estadual, Desembargador, Conselheiro de Tribunal e 

Conselho de Contas, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. Aplica a Lei nº 9.613, de 1998. 
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a. Assiduidade 

 

 

 

8.5 Emendas 

Representante da classe artística, Stepan Nercessian destinou a segunda maior 

parte de suas emendas para a Cultura. O parlamentar indicou R$ 3,590 milhões para esta 

área. A área que mais recebeu emendas foi Assistência Social, com R$ 4,4 milhões. 

Saúde recebeu R$ 3,160 milhões em emendas. O deputado ainda indicou R$ 1,5 para 

Indústria e Comércio; R$ 1 milhão para Ciência e Tecnologia; R$ 550 mil para o 

Esporte; R$ 300 mil para a área de Direitos Humanos; R$ 400 mil para o Combate à 

Fome e R$ 100 mil para Pesquisa. 

As 25 emendas do parlamentar ficam assim distribuídas
56

: 

 

Emenda Funcional Programática - Título/Subtítulo GND MA Valor 

                                                           
56

 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade-
legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011 Acessado em 02 de 
outubro de 2012 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011
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2791 

0001  

10. 302. 2015. 8535 - Estruturação de Unidades de 

Atenção Especializada em Saúde - ABBR - 

Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação - 

Rio de Janeiro - RJ  

4 50 200.000,00 

2791 

0001  

10. 302. 2015. 8535 - Estruturação de Unidades de 

Atenção Especializada em Saúde - ABBR - 

Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação - 

Rio de Janeiro - RJ  

3 50 100.000,00 

2791 

0002  

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - Aquisição 

Unidade Móvel ambulância de suporte avançado - 

Rio de Janeiro - RJ  

4 50 1.300.000,00 

2791 

0003  

13. 392. 2027. Projetos em Arte e Cultura - 

Associação Cultural Ilê Mestre Benedito de Angola - 

Rio de Janeiro - RJ  

3 50 200.000,00 

2791 

0004  

13. 391. 2027. 20IJ - Preservação do Patrimônio 

Cultural - Museu Casa da FEB - Rio de Janeiro - RJ  
3 50 200.000,00 

2791 

0005  

14. 241. 2064. 8819 - Produção e Disseminação de 

Conhecimento sobre os Direitos da Pessoa Idosa - 

Beneficência Portuguesa de Teresópolis - Teresópolis 

- RJ  

3 50 300.000,00 

2791 

0006  

13. 392. 2027. 4796 - Fomento e Promoção a Projetos 

em Arte e Cultura - Centro Cultural Arco-Íris Projeto 

Arco-Íris - Sepetiba - Rio de Janeiro - RJ  

3 50 100.000,00 

2791 

0007  

13. 392. 2027. 20QK - Instalação e Modernização de 

Equipamentos e Espaços Culturais - Instalação e 

Modernização do Centro Cultural Dercy Gonçalves - 

4 50 1.200.000,00 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=2
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=2
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=3
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=3
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=4
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=4
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=5
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=5
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=6
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=6
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=7
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=7
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Rio de Janeiro - RJ  

2791 

0008  

13. 392. 2027. 4796 - Fomento e Promoção a Projetos 

em Arte e Cultura - Projeto Musica Um Caminho de 

Vida - Conservatório Brasileiro de Música Centro 

Universitário - Rio de Janeiro - RJ  

3 50 100.000,00 

2791 

0008  

13. 392. 2027. 4796 - Fomento e Promoção a Projetos 

em Arte e Cultura - Projeto Musica Um Caminho de 

Vida - Conservatório Brasileiro de Música Centro 

Universitário - Rio de Janeiro - RJ  

4 50 50.000,00 

2791 

0009  

13. 392. 2027. 4796 - Fomento e Promoção a Projetos 

em Arte e Cultura - Projeto Escola de Circo Social 

Crescer e Viver - Rio de Janeiro - RJ  

3 50 280.000,00 

2791 

0010  

13. 392. 2027. 20K9 - Fortalecimento de Espaços e 

Pontos de Cultura e Desenvolvimento e Estímulo a 

Redes e Circuitos Culturais - Duas Barras - RJ  

3 40 144.000,00 

2791 

0010  

13. 392. 2027. 20K9 - Fortalecimento de Espaços e 

Pontos de Cultura e Desenvolvimento e Estímulo a 

Redes e Circuitos Culturais - Duas Barras - RJ  

4 40 36.000,00 

2791 

0011  

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - Aquisição 

unidade móvel ambulância de suporte avançado - No 

Estado do Rio de Janeiro  

4 40 1.560.000,00 

2791 

0012  

27. 811. 2035. 20JQ - Realização e Apoio a 

Competições e Eventos de Esporte e Lazer - 

Promoção de Eventos Nacionais de Alto Rendimento 

- Rio de Janeiro - RJ  

4 50 100.000,00 

2791 19. 573. 2021. 8960 - Apoio à Implantação e à 3 40 1.000.000,00 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=9
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=9
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=10
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=10
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=10
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=10
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=11
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2791.pdf#page=11
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0013  Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos 

- Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - 

Projeto  

2791 

0014  

13. 392. 2027. 4796 - Fomento e Promoção a Projetos 

em Arte e Cultura - Instituto Cultural Cinema Brasil - 

Rio de Janeiro - RJ  

3 50 100.000,00 

2791 

0015  

13. 391. 2027. 20KJ - Fomento a Projetos, Eventos e 

Intercâmbio na Área Museológica - Educação 

Patrimonial a Céu Aberto e Visita Guiada ao Sitio 

Arqueológico IPN - Museu Memorial - Cemitério dos 

Pretos Novos - Rio de Janeiro - RJ  

3 50 200.000,00 

2791 

0016  

18. 541. 2018. 20MS - Atendimento ao Visitante do 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro. - No Município do Rio de Janeiro - RJ  

3 90 100.000,00 

2791 

0017  

13. 392. 2027. 4796 - Fomento e Promoção a Projetos 

em Arte e Cultura - Projeto Pipocando Arte - Loucas 

Emoções e Produções Artísticas - Rio de Janeiro - RJ  

3 50 70.000,00 

2791 

0017  

13. 392. 2027. 4796 - Fomento e Promoção a Projetos 

em Arte e Cultura - Projeto Pipocando Arte - Loucas 

Emoções e Produções Artísticas - Rio de Janeiro - RJ  

4 50 30.000,00 

2791 

0018  

27. 812. 2035. 20JP - Desenvolvimento de Atividades 

e Apoio a Projetos de Esporte Educacional e de 

Esporte e Lazer. - Projeto Nomes DOUGLAS 

AMADOR - Niterói - RJ  

3 40 100.000,00 

2791 

0018  

27. 812. 2035. 20JP - Desenvolvimento de Atividades 

e Apoio a Projetos de Esporte Educacional e de 

Esporte e Lazer. - Projeto Nomes DOUGLAS 

4 40 100.000,00 
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AMADOR - Niterói - RJ  

2791 

0019  

13. 392. 2027. 8053 - Fomento a Projetos da Cultura 

Afro-Brasileira - No Estado do Rio de Janeiro  
3 50 400.000,00 

2791 

0020  

23. 128. 2047. 2710 - Capacitação de Micro e 

Pequenas Empresas, Empreendedores Individuais e 

Potenciais Empreendedores - No Estado do Rio de 

Janeiro  

3 50 1.500.000,00 

2791 

0021  

13. 392. 2027. 20K9 - Fortalecimento de Espaços e 

Pontos de Cultura e Desenvolvimento e Estímulo a 

Redes e Circuitos Culturais - São Sebastião do Alto - 

RJ  

3 40 144.000,00 

2791 

0021  

13. 392. 2027. 20K9 - Fortalecimento de Espaços e 

Pontos de Cultura e Desenvolvimento e Estímulo a 

Redes e Circuitos Culturais - São Sebastião do Alto - 

RJ  

4 40 36.000,00 

2791 

0022  

08. 244. 2037. 2B30 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Proteção Social Básica - Secretaria 

Municipal da Pessoa com Deficiência ¿ SMPD - Rio 

de Janeiro - RJ  

3 40 2.400.000,00 

2791 

0022  

08. 244. 2037. 2B30 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Proteção Social Básica - Secretaria 

Municipal da Pessoa com Deficiência ¿ SMPD - Rio 

de Janeiro - RJ  

4 40 2.000.000,00 

2791 

0023  

08. 244. 2069. 8929 - Implantação e qualificação de 

equipamentos e serviços públicos de apoio a 

produção, abastecimento e consumo de alimentos - 

Instituto Meninos de Luz - Rio de Janeiro - RJ  

3 50 400.000,00 
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2791 

0024  

13. 392. 2027. 20QK - Instalação e Modernização de 

Equipamentos e Espaços Culturais - Teresópolis - RJ  
4 40 300.000,00 

2791 

0025  

27. 812. 2035. 20JP - Desenvolvimento de Atividades 

e Apoio a Projetos de Esporte Educacional e de 

Esporte e Lazer. - Projeto Não Enxergamos 

Obstáculos - Urece Esporte e Cultura para Cegos - 

Rio de Janeiro - RJ  

3 50 250.000,00 

 

Até 02 de outubro deste ano nenhuma emenda do deputado Stepan foi 

empenhada. Isto pode ser reflexo da estratégia adotada pelo parlamentar e sua equipe na 

elaboração das indicações, bem como o fato de ele ser de partido de oposição, muitas 

vezes menos privilegiados na execução das emendas. 

Como se pode observar, a maioria das emendas do deputado é voltada para a 

cultura, indicadas para entidades específicas deste setor. Estas entidades, apesar de não 

terem fins lucrativos, são privadas e, para o recebimento de recursos públicos, precisam 

preencher diversos requisitos, como cadastro em ministérios e programas, serem 

reconhecidas como Organizações Não Governamentais (ONGs), etc. Todas estas 

exigências acabam dificultando muito a liberação de emendas e o resultado é que o 

parlamentar acaba tendo um índice baixo e execução. Em 2012 também houve uma 

mudança na regra de destinação de emendas para entidades privadas, dificultando ainda 

mais a execução. Antes, quando os recursos eram liberados, iam diretamente para a 

instituição indicada pelo parlamentar, com a alteração, agora é feito um chamamento 

público (espécie de concorrência) para que as entidades privadas interessadas 

candidatem seus projetos para o recebimento. Assim, a verba indicada por um 

parlamentar para uma determinada instituição pode ir para outra, caso o projeto seja o 

escolhido. 

No entanto, a forma como Stepan elaborou as suas emendas demonstra 

compromisso político do parlamentar. Quase todas as emendas são “carimbadas”, ou 

seja, especificam exatamente a entidade ou município a que se destinam. Isto possibilita 

ao parlamentar comprovar que fez a sua parte e destinou o recurso prometido e 

transferir a “culpa” pela não liberação a União. 
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8.6 Uso da verba indenizatória
57

 

 

Classificação 2011 2012 

Combustíveis e lubrificantes 

 
R$ 8.011,22 R$ 5.596,20 

Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos 

 
R$ 44.910,00 R$ 19.550,00 

Divulgação da atividade parlamentar. R$ 9.370,00 R$ 41.260,00 

Emissão Bilhete Aéreo  R$ 43.986,07 R$ 16.865,76 

Fornecimento de alimentação do parlamentar R$ 4.055,79 R$ 2.351,71 

Hospedagem ,exceto do parlamentar no Distrito 

Federal. 
R$ 4.166,79 R$ 0,00 

Manutenção de escritório de apoio à atividade 

parlamentar 
R$ 87.891,32 R$ 45.024,70 

Passagens Aéreas e fretamento de aeronaves R$ 814,24 R$ 0,00 

Serviços Postais R$ 18.526,90 R$ 3.242,16 

Telefonia 

 
R$ 28.538,84 R$ 15.390,34 

Total R$ 250.271,17 R$ 149.280,87 
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Em 2011 sua média de gastos foi de R$18.661,01 e em 2012 18.660.10. Suas 

maiores despesas são com Manutenção de Escritório de Apoio à Atividade Parlamentar 

com gasto total de R$132.916,02, seguido de um item crítico, a Consultorias, Pesquisas 

e Trabalhos Técnicos, num total de R$64.460,00 e R$60.851,83 em Emissão de Bilhete 

Aéreo. 

O parlamentar também teve um gasto alto com Divulgação da Atividade 

Parlamentar. Ao todo R$50.630,00. 

Em 19 meses de mandato, Stepan gastou R$399.552,04. 

 

9. TIRIRICA 

9.1 Biografia 

Em 2010 mais de 1,3 milhão de eleitores paulista votaram em Tiririca, 

elegeram Francisco Everardo Oliveira Silva. Cearense de Itapipoca, foi criado no circo. 

Ainda na barriga da mãe, seu pai biológico foi embora, deixando pra trás também outro 

filho pequeno. Dois anos depois foram morar no circo, quando a mãe casou locutor e 

palhaço. Por oito anos Francisco achou que aquele fosse seu genitor de fato, até que um 

dia, durante uma briga, ouviu o suposto pai aos berros dizer: “Tu és uma puta, já te 

peguei com esses dois vagabundos!” Se referia aos dois filhos que ela teve antes de 

conhecê-lo. Teve mais seis irmãos. Apanhava muito, na maioria das vezes quando 

tentava defender a mãe das agressões do marido. 

Apesar das mazelas, aprendeu a fazer as pessoas sorrir. Aos oito anos era 

trapezista, num dia um dos palhaços desapareceu e ele teve que assumir a função. 

Descobriu que podia fazer as pessoas rirem. Naquele dia nasceu Tiririca. 

Por esta época a família saiu em turnê pelo interior do Maranhão e Piauí. 

Tiririca ficou com a avó. Foi o único ano que frequentou uma sala de aula. Depois só o 

circo. Aos 16 anos engravidou uma garota, aos 18 outra. Não casou com nenhuma. 

Quando conheceu a primeira esposa ela tinha 15 anos, era acrobata e filha de dono de 

circo. Como o pai da moça não permitia o namoro, ela abandonou a família e ficou com 

Tiririca. Montaram um circo e tiveram três filhos. Nos anos 80 um incêndio criminoso 

destruiu seu circo. Perdeu tudo. Sem dinheiro e sem o negócio, foi “fazer bico” de 
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humorista em botecos. Da roupa de palhaço conservou a peruca loira e o bonezinho. Fez 

sucesso! Arranjou empresário, gravou Florentina, vendeu 1,5 milhão de CDs. Virou 

estrela. Chegou a participar ao vivo do Domigão do Faustão e do Programa do Gugu no 

mesmo dia. Foi contratado por emissoras de TV, virou ator de programas humorísticos e 

até hoje mantém contrato com a Record. 

Em 2009 o deputado federal e secretário-geral do Partido Republicano (PR), 

Valdemar Costa Neto, procurou Tiririca. Tinha em mãos uma pesquisa mostrando que o 

artista poderia ser eleito para a Câmara Federal com mais de um milhão de votos. 

Tiririca não conhecia Costa Neto, nunca tinha ouvido falar do PR e tão pouco pensado 

em ser político. Conversou com a família e aceitou a proposta. O partido lhe deu o 

maior tempo de TV e investiu R$ 500 em sua campanha. Foi o deputado mais votado do 

país, o segundo mais votado da história do Brasil. 

Trocou a peruca loira e o chapéuzinho colorido por ternos caros de grifes 

famosas. Tentou se enquadrar no estereótipo de parlamentar, achou difícil. Trocou os 

ternos por calça jeans justa, camisa pólo colorida, gravata e paletó, estes últimos 

exigidos regimentalmente pela Câmara. Tornou-se deputado, mas não deixou de ser 

palhaço. No cafezinho do Plenário um deputado se aproxima e ele pergunta: “Sabe 

quem virou veado?” Ao que o outro pegunta: “Quem?” Ele responde: “ Me dá uma 

bitoca que eu te conto.” Todos caem na gargalhada. 

 

9.2 Atividades Parlamentares
58

 

 

Tiririca assumiu o cargo de deputado federal em 2011. É filiado ao Partido 

Republicano (PR). E membro titular da Comissão de Educação e Cultura (CEC) e da 

Subcomissão de Cultura. 

Em quase dois anos de mandato, Tiririca priorizou a apresentação de propostas 

voltadas para a comunidade circense. Dois de seus projetos já foram aprovados nas 

comissões e um foi aprovado pelo plenário da Casa. 

O projeto aprovado é o PL 4682/12, de autoria de Tiririca e outros 

parlamentares, que cria o vale-cultura, no valor de 50 reais por mês e será destinado ao 
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trabalhador que recebe até cinco salários mínimos. O benefício poderá ser usado para 

acesso a produtos e serviços de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, literatura, 

música e patrimônio cultural.  

Já o PL 3543/12, que garante aos filhos de artistas de circo, na faixa etária de 4 

a 17 anos, cuja atividade seja itinerante, vaga nas escolas pública ou particulares. Foi 

aprovado na Comissão de Educação. E o PL 1527/11, que prever a criação de 

programas de amparo às pessoas e famílias que exercem atividades circenses e de 

diversões itinerantes, foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. Ambos 

os projetos precisam agora passar pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Outros projetos voltados para o circo são: o PL-3542/2012, que institui o 

Diploma Amigo do Circo, estimulando as ações do poder público e da sociedade civil 

para minimizar os problemas encontrados pelos circenses ou que ajudem, de alguma 

outra forma, a garantir a sobrevivência dos circos brasileiros. E ainda o PL 3544/12, que 

concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre 

veículos de utilização nas atividades circenses. 

Ainda em benefício da comunidade circense, Tiririca apresentou duas emendas 

ao projeto que institui o Programa Cultura Viva, que, entre outras coisas, garante o 

pleno exercício dos direitos culturais aos cidadãos brasileiros, dispondo-lhes os meios e 

insumos necessários para produzir, gerir e difundir iniciativas culturais e consolida os 

princípios da participação social nas políticas culturais. As emendas do deputado visam 

incluir comunidades circenses e ciganas como beneficiários e para estimular a formação 

de artistas de circo.  

O deputado também fez indicações para beneficiar os circenses. Ele sugeriu ao 

Poder Executivo equiparar o trailer e o motor home, utilizados como moradia por 

populações itinerantes, à residência popular, no âmbito do Programa Minha Casa, 

Minha Vida. Também sugeriu ao Ministério da Educação, a apuração pelos 

instrumentos estatísticos do MEC, de dados referentes às crianças de circo e respectivos 

educadores, além da garantia de distribuição de material didático para elas. E ainda 

sugeriu ao Ministério da Cultura (MinC), a criação da Seção do Circo no Museu da 

Diversidade Cultural do "Programa Esplanada dos Museus". 
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Em dezembro do ano passado, o deputado presidiu Audiência Pública para 

debater a concessão de alvarás para a instalação de circos nas cidades brasileiras. O 

encontro aconteceu por requerido do parlamentar. 

Membro titular da Comissão de Educação e Cultura, Tiririca apresentou 

emenda ao Plano Nacional de Educação solicitando mobilização nacional pela 

alfabetização de jovens e adultos. Neste sentido, o parlamentar também apresentou o PL 

1528/12, que autoriza a União a instituir o Programa Bolsa-Alfabetização para 

analfabetos com idade superior a 18 anos, matriculados na rede oficial de ensino, pelo 

período de seis meses. O valor do benefício seria de R$545,00. 

É de autoria do parlamentar também o PL-1529/2011, que institui a Política 

Nacional do Livro, para dispor sobre a criação do Vale-Livro, destinado aos alunos 

regularmente matriculados nas instituições públicas de ensino infantil, fundamental e 

médio de todo o País. 

Na área da cultura Tiririca apresentou, em conjunto com outros parlamentares, 

o PL-1786/2011, que institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à 

transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral. 

De atividades extra-Câmara, Tiririca é integrante do time do Congresso 

Nacional, que disputa jogos beneficentes pelo país.  

Sua atuação parlamentar, que inclui 100% de presença nas sessões do plenário 

e 88% de participação nas reuniões da Comissão de Educação, lhe rendeu a indicação 

de Melhor Deputado, do Prêmio Congresso em Foco 2012. O parlamentar ficou em 15º 

lugar. 

 

9.3 Proposições
59

 

 

Tiririca é autor de oito Projetos de Lei. São eles: 

PL-3544/2012 - Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

incidente sobre veículos de utilização nas atividades circenses, na forma que estabelece. 
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PL-3543/2012 - Altera a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, que "Dispõe sobre a 

regulamentação das profissões de Artistas e de Técnico em Espetáculos de Diversões, e 

dá outras providências". Explicação: Garante aos filhos de artistas de circo, na faixa 

etária de 4 a 17 anos, cuja atividade seja itinerante, vaga nas escolas pública ou 

particulares. 

PL-3542/2012 - Institui o Diploma Amigo do Circo. 

PL-4682/2012 - Institui o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o vale-cultura; 

altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e 

a Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943; e dá outras providências. 

PL-1786/2011 - Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão 

dos saberes e fazeres de tradição oral. 

PL-1529/2011 - Altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui a Política 

Nacional do Livro, para dispor sobre a criação do Vale-Livro. 

PL-1528/2011 - Autoriza a União a instituir o Programa Bolsa-Alfabetização para 

analfabetos com idade superior a 18 anos, matriculados na rede oficial de ensino, pelo 

período de seis meses. 

PL-1527/2011 - Altera o art. 23 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe 

sobre a organização da assistência social, e dá outras providências, para prever a criação 

de programas de amparo às pessoas e famílias que exercem atividades circenses e de 

diversões itinerantes. 

Três Emendas à Constituição: 

EMC-1945/2011 PL803510 => PL-8035/2010 - Aprova o Plano Nacional de Educação 

para o decênio 2011-2020 e dá outras providências 

EMC-2/2011 CEC => PL-757/2011  - Institui o Cultura Viva - Programa 

Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, estabelece normas para seu funcionamento, 

e dá outras providências 
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EMC-1/2011 CEC => PL-757/2011  - Institui o Cultura Viva - Programa 

Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, estabelece normas para seu funcionamento, 

e dá outras providências 

Dez Requerimentos: 

REQ-3111/2011 - Requer a constituição de Comissão Especial a fim de dar parecer 

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 2007. 

REQ-2962/2011 - Requer inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei nº 5.798/2009. 

REQ-2961/2011 - Requer inclusão na ordem do dia da PEC 270/2008. 

REQ-124/2011 - Requer inclusão ao Requerimento nº 102/2011 referente à realização 

de Audiência Pública para debater a concessão de alvarás para a instalação de circos nas 

cidades brasileiras. 

REQ-102/2011 - Requer a realização de Audiência Pública para debater a concessão de 

alvarás para a instalação de circos nas cidades brasileiras. 

RIC-892/2011 - Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca 

dos programas suplementares de atendimento aos educandos, previstos no art. 208, VII, 

da Constituição Federal. 

RIC-891/2011 - Solicita ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

informações sobre dados estatísticos relacionados à atividade circense. 

RIC-806/2011 - Solicita informações à Sra. Ministra da Cultura acerca da não inclusão 

de atividades circenses na programação do Festival Europalia, edição de 2011. 

RIC-642/2011 - Solicita ao Ministro da Educação informações acerca de aspectos 

envolvendo a educação e as artes e atividades circenses. 

RIC-641/2011 - Solicita informações à Sra. Ana de Hollanda - Ministra da Cultura - 

acerca dos programas, ações de amparo e incentivo à atividade circense desenvolvidos 

pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) e pelo Ministério da Cultura. 

E quatro Indicações: 
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INC-2755/2012 - Sugere ao Poder Executivo, que o Ministério da Cultura (MinC), por 

intermédio do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), viabilize a criação da Seção do 

Circo no Museu da Diversidade Cultural do "Programa Esplanada dos Museus". 

INC-2754/2012 - Sugere ao Poder Executivo equiparar o trailer e o motor home à 

residência popular, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). 

INC-1854/2011 - Sugere ao Ministro das Relações Exteriores a adoção de medidas 

relativas ao reconhecimento da República Árabe Saaráui Democrática (Saara Ocidental) 

como Estado, bem como a instalação de Escritório de Representação deste Estado no 

Brasil. 

INC-650/2011 - Sugere ao Ministro da Educação, a apuração pelos instrumentos 

estatísticos do MEC, de dados referentes às crianças de circo e respectivos educadores, 

além da garantia de distribuição de material didático a esta clientela. 

Foi ainda relator de seis Projetos. Quais sejam: 

PL-4005/2012 - Institui a Semana Nacional dos Contadores de História. 

PL-3841/2012- Confere ao Município de Caçapava, Estado de São Paulo, o título de 

"Capital Nacional do Antigomobilismo". 

PL-1549/2011 - Inscreve o nome do Maestro Antônio Carlos Gomes no Livro dos 

Heróis da Pátria. 

PL-7837/2010 - Denomina “Viaduto Antonio Lins de Souza" o viaduto construído no 

km 82,1 da BR-104, no município de Rio Largo, Estado de Alagoas 

PL-5531/2009 - Autoriza o Poder Executivo a instituir Campus em Naviraí, do Instituto 

Federal de Mato Grosso do Sul, criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

PL-2536/2007 -Dispõe sobre a criação da Escola Técnica Federal de Corumbá, Mato 

Grosso do Sul, e dá outras providências. 

 

a. Assiduidade 
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b. Emendas 

 

Na indicação de suas emendas, o deputado Tiririca priorizou a saúde. Dos R$ 

15 milhões a que tem direito, R$ 7,3 milhões foram destinados para esta área. Na 

sequência o parlamentar beneficiou o segmento que representa, a Cultura. Para esta área 

ele destinou R$ 4 milhões. Tiririca ainda indicou R$ 1,7 milhão para a área de Esporte 

Educacional e R$ 2 milhões para a Proteção Social. 

Suas 12 emendas ficaram assim distribuídas
60

: 

Emenda Funcional Programática - Título/Subtítulo GND MA Valor 

2818 

0001  

08. 244. 2037. 2B31 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Proteção Social Especial - No Estado de 

São Paulo  

3 40 2.000.000,00 

2818 

0002  

10. 301. 2015. 8581 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado de 

São Paulo  

4 40 1.500.000,00 

2818 10. 122. 2015. 4525 - Apoio à Manutenção de 3 50 600.000,00 

                                                           
60

 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade-
legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011 Acessado em 02 de 
outubro de 2012 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=1
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=2
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=2
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=3
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2012/ciclos/ob_loa_consulta_emendas_2011
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0003  Unidade de Saúde - No Estado de São Paulo  

2818 

0004  

10. 122. 2015. 4525 - Apoio à Manutenção de 

Unidade de Saúde - No Estado de São Paulo  
3 50 1.400.000,00 

2818 

0005  

10. 122. 2015. 4525 - Apoio à Manutenção de 

Unidade de Saúde - No Estado de São Paulo  
3 50 1.700.000,00 

2818 

0006  

10. 122. 2015. 4525 - Apoio à Manutenção de 

Unidade de Saúde - No Estado de São Paulo  
3 50 1.500.000,00 

2818 

0007  

10. 122. 2015. 4525 - Apoio à Manutenção de 

Unidade de Saúde - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - 

UNICAMP - No Estado de São Paulo  

3 30 300.000,00 

2818 

0008  

13. 392. 2027. 20K9 - Fortalecimento de Espaços e 

Pontos de Cultura e Desenvolvimento e Estímulo a 

Redes e Circuitos Culturais - No Estado de São Paulo  

4 30 300.000,00 

2818 

0008  

13. 392. 2027. 20K9 - Fortalecimento de Espaços e 

Pontos de Cultura e Desenvolvimento e Estímulo a 

Redes e Circuitos Culturais - No Estado de São Paulo  

3 30 1.200.000,00 

2818 

0009  

13. 392. 2027. 20QK - Instalação e Modernização de 

Equipamentos e Espaços Culturais - No Estado de 

São Paulo  

3 40 200.000,00 

2818 

0009  

13. 392. 2027. 20QK - Instalação e Modernização de 

Equipamentos e Espaços Culturais - No Estado de 

São Paulo  

4 40 800.000,00 

2818 

0010  

13. 392. 2027. 4796 - Fomento e Promoção a 

Projetos em Arte e Cultura - No Estado de São Paulo  
3 30 1.500.000,00 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=4
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=4
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=5
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=5
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=6
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=6
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=7
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=7
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=8
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=9
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=9
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=9
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=9
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=10
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=10
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2818 

0011  

27. 812. 2035. 5450 - Implantação e Modernização 

de Infraestrutura para Esporte Educacional, 

Recreativo e de Lazer - No Estado de São Paulo  

4 40 1.700.000,00 

2818 

0012  

10. 302. 2015. 6148 - Assistência Médica 

Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da 

População e Desenvolvimento de Atividades 

Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - 

Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras 

Sociais - Nacional  

3 90 300.000,00 

Tiririca é o deputado-celebridade que, até o dia 02 de outubro, mais havia 

empenhado emendas. Num total de R$ 7,74 milhões, ele, inclusive o 18º no empenho 

entre os 594 parlamentares do Congresso Nacional (deputados e senadores). O índice de 

empenho de Tiririca é maior até que do próprio presidente da Câmara, Marco Maia, que 

é do mesmo partido da presidenta, o PT. Enquanto Maia chegou a 61,10%, o ex-palhaço 

atingiu 76,96%. 

Das doze emendas apenas uma é carimbada, mas foi elaborada na modalidade 

de aplicação direta, que facilita e agiliza o processo de liberação. As demais são do tipo 

“guarda-chuva”, que permitem o remanejamento durante o decorrer do mandato.  

O parlamentar e sua equipe também optaram por ministérios com índices e 

execução superior a 50%. 

    

9.6 Uso da verba indenizatória
61

 

Classificação 2011 2012 

Assinatura de publicações R$ 669,00 R$ 437,00 

Combustíveis e 

lubrificantes. 
R$ 13.158,00 R$ 7.409,11 

Consultorias, pesquisas e R$ 3.780,00 R$ 1.306,00 

                                                           
61

 Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=160976 Acessado 
em 04 de setembro de 2012 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=11
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=11
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=12
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/emendas/despesa/CARLOSFX_AV_LOA_AUTOR2_2818.pdf#page=12
http://www.camara.gov.br/internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=160976


135 
 

trabalhos técnicos. 

Divulgação da atividade 

parlamentar. 
R$ 2.320,00 R$ 30.542,36 

Emissão Bilhete Aéreo  R$ 12.812,36 R$ 25.747,07 

Fornecimento de 

alimentação do 

parlamentar 

R$ 9.073,16 R$ 7.084,75 

Hospedagem ,exceto do 

parlamentar no Distrito 

Federal. 

R$ 1.017,75 R$ 0,00 

Locação de veículos 

automotores ou fretamento 

de embarcações 

R$ 53.626,16 R$ 49.229,90 

Manutenção de escritório 

de apoio à atividade 

parlamentar 

R$ 1.696,98 R$ 179,47 

Passagens Aéreas e 

fretamento de aeronaves 
R$ 519,82 R$ 0,00 

Serviços Postais R$ 3.081,58 R$ 23.889,87 

Telefonia R$ 24.059,04 R$ 17.148,56 

Total R$ 125.813,85 R$ 162.974,09 

 

Nos primeiros 11 meses de mandato a média mensal de gastos de Tiririca foi 

de R$ 11.437,62. Já nos oito meses apurados de 2012 a média quase dobrou, foi de R$ 

20.371,76. 
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Os maiores gastos do parlamentar são com Locação de Veículos Automotores 

ou Fretamento de Embarcações (R$ 102.856,06), seguido por Telefonia (R$ 41.207,60) 

e Emissão de Bilhete Aéreo (R$ 38.559,43). 

Nos 19 meses de despesas apuradas Tiririca gastou R$ 288.787,94 da verba 

indenizatória. 
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10. CONCLUSÃO 

 

A partir da exposição de dados e ações dos deputados-celebridades é possível 

concluir que, apesar de terem assumido seus mandatos, sob desconfiança quanto à 

capacidade política de cada um, eles tiveram desempenhos de razoável para bom e, em 

alguns itens, muito bom.  

Os mais de 1,3 milhão de votos de Tiririca foram tachados de protesto. Pesava 

sobre ele ainda a possibilidade de não poder assumir, após denúncia de que era 

supostamente analfabeto. Submetido à avaliação do Tribunal Superior Eleitoral, a 

suspeita foi descartada. Sua campanha, recheada de chacotas sobre política, na qual o 

deputado também aparecia caracterizado de seu personagem, lhe renderam ainda mais 

descrédito e, quando ele chegou ao poder, os eleitores e a imprensa, inclusive, 

aguardavam um desempenho vergonhoso.   

Passados dois anos, Tiririca surpreendeu positivamente. Inexperiente na Casa, 

evitou se expor.  Não ocupou nenhuma vez a tribuna do Plenário, usou a palavra poucas 

vezes nas comissões, se limitando a presidir apenas uma audiência para debater a 

concessão de alvarás para circos. 

Com uma equipe de assessores muito bem preparados, conseguiu ser o 

deputado dentre os deste estudo que mais empenhou emendas, R$ 7,7 milhões, do total 

de R$15 milhões a que tem direito. As áreas que mais receberam indicação de recursos 

do parlamentar foram a saúde, seguida pela cultura e esporte. 

Também foi o único a ter dois projetos de sua autoria aprovados nas comissões 

e um pelo Plenário da casa. Trata-se do PL 4682/12 (conjunto com outros 

parlamentares), que cria o vale-cultura, no valor de 50 reais por mês, a ser destinado ao 

trabalhador que recebe até cinco salários mínimos. Os outros projetos aprovados pelas 

comissões foram o PL 3543/12, que garante aos filhos de famílias circenses itinerantes, 

na faixa etária de 4 a 17 anos vaga nas escolas públicas ou particulares. E o PL 1527/11, 

que prever a criação de programas de amparo às pessoas e famílias que exercem 

atividades circenses e de diversões itinerantes.  

Em dois anos de mandato apresentou 33 proposições, voltadas, principalmente, 

para o segmento que representa, a classe artística, em especial a circense, e contemplam 

também a educação, área em que atua na Câmara. A elaboração da maioria de suas 
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propostas é baseada nas dificuldades que o parlamentar teve durante a vida circense e na 

sua educação. Como os dois projetos citados acima e ainda o PL-1528/2011, que cria o 

Programa Bolsa-Alfabetização para analfabetos com idade superior a 18 anos.  

Dos 513 deputados, Tiririca faz parte do pequeno grupo de oito que nunca 

faltaram a uma sessão plenária. Nas reuniões das comissões o parlamentar também teve 

boa assiduidade, registrando 89% de presença desde que assumiu o cargo. 

Quanto ao uso da verba indenizatória, Tiririca gastou nos 19 meses apurados, 

R$ 288.787,94. As maiores despesas foram com Locação de Veículos Automotores ou 

Fretamento de Embarcações (R$ 102.856,06), seguido por Telefonia (R$ 41.207,60) e 

Emissão de Bilhete Aéreo (R$ 38.559,43). 

O desempenho de Romário na Câmara também não gerava expectativas 

positivas, apesar dos quase 147 mil votos. Famoso por sua indisciplina nos treinos na 

época em que era jogador de futebol, o parlamentar surpreendeu ao usar sua fama para 

influenciar o cenário político ao seu redor e conseguir bons resultados nas áreas em que 

atua. Trouxe da carreira e da vida profissional a experiência para desenvolver propostas 

para as pessoas com necessidades especiais, como sua filha mais nova, que é portadora 

de síndrome de Down.  

Para isso apresentou Projeto de Lei 4.207/12, que prevê aumento de pena para 

quem cometer abuso ou violência sexual contra crianças com deficiência. Outro PL 

2.515/11, que tipificar a aplicação de qualquer forma de castigo corporal, ofensa 

psicológica, tratamento cruel ou degradante à criança ou adolescente com deficiência 

física, sensorial, intelectual ou mental. Também o PL 1709/11, que aumenta o 

percentual de recursos destinados ao paradesporto e a programas de incentivo à inclusão 

desportiva de estudantes portadores de deficiência.  

Ainda em seu primeiro ano de mandato Romário conseguiu que duas emendas 

suas fossem incluídas em uma Medida Provisória sancionada pela presidenta Dilma 

Rousseff. Uma delas garante que a pessoa com deficiência contratada como aprendiz 

acumule o salário e o Benefício de Prestação Continuada por até dois anos e volte a 

recebê-lo caso deixe o emprego após este período. O segundo dispositivo incluído na 

MP assegura que as pessoas com deficiência mental ou intelectual sejam consideradas 

dependentes de contribuinte para fins de recebimento de pensão por morte ou invalidez, 

independente da idade.  
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E usando sua experiência desportiva, participou das discussões sobre a Lei 

Geral da Copa. O “baixinho” começou chamar atenção para sua atuação na Câmara 

quando passou a criticar o Governo Federal pelo andamento das obras para o mundial 

no país. Sem papas na língua, declarou acreditar que haverá desvio de dinheiro público 

na construção da infraestrutura necessária para receber os jogos. Criticou também os 

altos investimentos nos estádios, que, na sua opinião, virarão “elefantes-brancos” após a 

Copa em cidades que não tem tradição em futebol. Em audiência pública com 

representantes da Fifa, o deputado questionou a promessa feita pela Federação de que os 

estádios seriam construídos somente com dinheiro da iniciativa privada. 

Com sua atuação conseguiu também que a Confederação Brasileira de Futebol 

(CBF) doasse 32 mil ingressos de jogos da Copa do Mundo para pessoas com 

necessidades especiais.  

Dos quatro projetos relatados por Romário, três se referem ao esporte. O PL-

2832/2011, que estabelece responsabilidade penal de dirigentes de entidades esportivas. 

O PL-1516/2011, que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades 

de caráter desportivo. E o PL-531/2011, que cria o Programa de Centros Olímpicos. Ao 

todo, apresentou 75 proposições nesta primeira metade do seu mandato. 

Já na destinação de emendas, a maior alocação de recursos foi para a educação, 

seguida pelo esporte e saúde. Os resultados do parlamentar, no entanto, não foram bons. 

Ele não conseguiu empenhar nenhum real dos R$15 milhões a que tem direito.  

Romário registra bons índices de frequência, são 95% de presenças no Plenário 

91% em comissões.  

Da verba indenizatória, Romário gastou, em 19 meses, R$ 402.364,38. Os 

maiores gastos do parlamentar são com Manutenção de Escritório de Apoio à Atividade 

Parlamentar, somando R$ 117.519,15, seguido por Divulgação da Atividade 

Parlamentar, num total de R$110.700,00 e Emissão Bilhete Aéreo, com despesas de 

R$81.123,58. 

Por ter participado do reality show Big Brother Brasil, Jean Wyllys também 

não despertava muita confiança como político. Sua votação foi baixa, cerca de 13 mil 

votos, mas conseguiu uma vaga na Câmara Federal graças a grande votação de seu 

colega de partido Chico Alencar. No entanto, Jean tem tido uma excelente atuação, que 
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lhe rendeu, inclusive, o primeiro lugar Prêmio Congresso em Foco de Melhor Deputado 

em 2012 e o segundo lugar em 2011.  

É o deputado-celebridade mais atuante em comissões. Faz parte de oito. 

Também é do Conselho Consultivo da Frente Parlamentar da Saúde, 1º Vice-Presidente 

da Frente Parlamentar em Defesa da Igualdade Racial, Vice-presidente da Frente 

Parlamentar de Doenças Raras e integra ainda a Subcomissão de Assuntos Federativos, 

da Comissão de Finanças e Tributação.  

É articulado e, a despeito de ser de oposição, é um deputado propositivo, tendo 

apresentado 256 proposições nestes dois primeiros anos de mandato. É autor do 

polêmico projeto que visa regulamentar a atividade de profissionais do sexo (PL 

4211/2012). Homossexual assumido, defende esta bandeira no Congresso. Neste 

sentido, faz uma grande mobilização para conseguir assinaturas suficientes para 

apresentar a Proposta de Emenda a Constituição que estende a casais do mesmo sexo o 

direito ao casamento civil. Até agora já conseguiu 103 signatários, mas são necessários 

171. 

Tem uma atuação muito forte também fora da Câmara. Participa com 

frequência de eventos LGBT e usa boa parte da sua verba de gabinete para produzir 

material de divulgação sobre o tema, bem como sobre outras frentes em que atua tais 

quais liberdade religiosa e igualdade racial.  

Apesar de ser suplente da Comissão de Educação é Cultura, é muito atuante na 

área. São de sua autoria 26 emendas ao Projeto Lei nº 4.368/12, que visam aperfeiçoar a 

carreira dos docentes das Instituições Federais de Ensino. E outras 129 emendas ao 

Plano Nacional de Educação. É um dos membros mais atuantes do colegiado. 

Foi autor de 12 projetos nas áreas de direitos humanos, educação, cultura 

indígena e afro-brasileira, doenças raras, comércio e desenvolvimento urbano. 

Registra 87% de presença nas sessões plenárias e 72% nas reuniões dos 

colegiados. 

No empenho de emendas o parlamentar, Jean Wyllys colocou mais recursos 

para a saúde, seguida pela educação e pelos diretos humanos. No entanto, dos R$ 15 

milhões a que tem direito, ainda não conseguiu empenhar nada.  
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No que tange ao uso da verba indenizatória, em 19 meses de mandato o 

parlamentar teve um gasto total de $ 463.435,83. Suas três maiores despesas são com 

Divulgação da Atividade Parlamentar (R$167.178,03), Emissão de Bilhete Aéreo 

(R$102.423,48) e Manutenção de Escritório e Apoio à Atividade Parlamentar (R$ 

82.840,47). 

Durante as eleições de 2010 o ex-pugilista Acelino Popó viu seu nome 

envolvido em um assassinato. Foi acusado de mandar matar o namorado da sobrinha. O 

processo foi arquivado por falta de provas. O rapaz, que seria a vítima, não foi morto 

(um amigo dele sim) e está preso por conta de uma extensa ficha criminal. O problema 

com a justiça atrapalhou sua campanha. Mesmo assim, Popó fez 60.388, o que lhe 

garantiu a suplência do partido e uma vaga na Câmara logo no início da 54ª Legislatura.  

Tem atuação forte na área do esporte, sendo Presidente da Frente Parlamentar 

Mista de Esportes do Congresso Nacional. Em dois anos de mandato apresentou 24 

proposições. Dos seis projetos apresentados, quatro são voltados ao esporte. o PL 

2.051/11, que regulamenta as Artes Marciais Mistas, o MMA. O PL 2112/11, que inclui 

nas normas gerais de desporto (Lei Pelé) medidas cautelares para preservar a saúde do 

atleta profissional de luta. E ainda o PL 2052/11, para exigir parecer médico positivo 

das condições física e neurológica de lutadores antes da participação em competições. A 

outra proposta, o PL 2111/11, isenta os desportistas que representarem o Brasil em 

competições internacionais do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos.  

Popó também faz parte do Grupo Legislativo que fiscaliza as obras da Copa do 

Mundo de 2014 e participa do time de parlamentares que disputa partidas beneficentes 

pelo país. O deputado também leva sua história de vida para estudantes, no Projeto Bate 

Papo com Popó nas Escolas, buscando a inclusão social de crianças e jovens carentes 

através do esporte. 

Na destinação de emendas indicou a maior parte dos seus recursos para Saúde, 

seguida pelo Esporte e Infraestrutura Urbana. Seu resultado no empenho de emendas é 

razoável, ficando em pouco mais de R$3 milhões dos R$15 a que tem direito. 

Dos deputados-celebridades Popó é o que registra menor frequência na 

Câmara. Desde que assumiu o cargo, participou de 81% das sessões plenárias e de 65% 

das reuniões das comissões que integra.  
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No uso da verba indenizatória, Popó é o campeão de gastos entre os deputados 

famosos. Gastou em 19 meses R$534 milhões. A maior parte nos dois itens mais 

criticados pelos analistas: Consultorias, Pesquisas e Trabalhos Técnicos e Divulgação 

da Atividade Parlamentar. 

Já com experiência política, o ator global, Stepan Nercessian, chegou à 

Câmara Federal, com 84 mil votos, após um mandato e meio de vereador no Rio de 

Janeiro. Já se envolvia com política desde a época de estudante. Dos deputados famosos 

é o que menos age como celebridade. Discreto, procura os lugares certos para atuar e 

quase não usa sua imagem em benefício do mandato. É muito atuante na área da Cultura 

e Educação. Foi dele a proposta que criou a Subcomissão de Cultura, que deu mais 

espaço para a discussão destas questões na Casa. Também foi signatário do projeto que 

criou o vale-cultura, aprovado na Câmara neste ano. Stepan apresentou ainda o PL 

4672/2012, que retira a burocracia que a administração pública tem para se adquirir ou 

restaurar livros raros. É de iniciativa do parlamentar emenda à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) que facilita a realização de eventos culturais em todo o país e 

garante recursos para os mesmos. Outro projeto do deputado na área de cultura é o PL 

1503/11, que fixa a data do feriado de Carnaval na primeira terça-feira do mês de 

março. 

Também é de autoria do parlamentar emenda apresentada a projeto de lei que 

tramita na Comissão de Finanças e Tributação e prevê a concessão de isenções 

tributárias à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT). A proposta do deputado 

do PPS também cancela débitos fiscais federais acumulados pela entidade que 

representa os autores teatrais.  

Na Educação, proposta de Stepan estabelece institui um plano de metas para a 

área educacional nos moldes do que é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que 

estabelece normas de finanças públicas para serem cumpridas pelos gestores, sob pena 

de responderem administrativa e criminalmente.  

Das várias emendas do parlamentar ao Plano Nacional de Educação, quatro 

foram acatadas.  Entre as sugestões está uma que estabelece a capacitação de 

educadores identificarem sinais de violência doméstica em seus alunos. Outra sugere a 

expansão do financiamento estudantil por meio do FIES e a dispensa de fiador. Stepan 

Nercessian também quer universalizar as bibliotecas das instituições de ensino do país, 
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com a implantação de acessos a redes digitais de computadores, inclusive internet. E a 

última determina a realização de levantamento da demanda por educação infantil a cada 

três anos. Stepan se destaca ainda por ser um fiscalizador das ações do Governo Federal. 

Atento a denúncias de problemas nas áreas de educação e cultura, costuma pedir 

encaminhar pedidos de esclarecimentos às pastas responsáveis. 

Em meados deste ano viu seu nome envolvido no Caso Cachoeira, quando 

gravações suas com o contraventor foram interceptadas pela Polícia Federal. Na 

conversa Stepan pedia dinheiro emprestado ao bicheiro. Para se defender, licenciou-se 

do mandato até o arquivamento do processo. 

O percentual de presença do parlamentar é de 86% das sessões plenárias e 61% 

das reuniões de Comissões.  

Na destinação de emendas, a maior parte das verbas foi para Assistência 

Social, seguida por Cultura e Saúde. Stepan, no entanto, ainda não conseguiu que 

nenhuma de suas emendas fosse empenhada. 

As despesas do parlamentar com itens da verba indenizatória em 19 meses de 

mandato foram R$399 milhões, com gastos de mais de R$130 mil em Consultorias, 

Pesquisas e Trabalhos Técnicos, despesa que os especialistas consideram de difícil 

comprovação efetiva. 

O ex-jogador Danrlei, eleito com mais de 173 mil votos dos eleitores gaúchos, 

também tem boa atuação no esporte dentro da Câmara. É autor de 28 proposições, como 

o Projeto de Lei 2081/2011, que proíbe a transferência ou cessão de atletas menores de 

18 anos para entidades desportivas estrangeiras sem que este tenha concluído o ensino 

médio.  Danrlei ainda apresentou o PL 1682/2011, que dispõe sobre formas de incentivo 

para clubes esportivos que crie ou mantenham equipes profissionais de futebol 

feminino. O deputado gaúcho integra também o Grupo Legislativo que fiscaliza o 

andamento das obras da Copa do Mundo. E é dele a proposta que cria o Grupo de 

Trabalho para debater e discutir o estatuto do torcedor. 

Atuando em várias outras frentes, Danrlei apresentou o PL 4607/2012, que 

pretende estipular parâmetros e limites nas campanhas eleitorais. Na área de educação 

apresentou o PL 3881/2012, que propõe que estados e municípios ofereçam 

gratuitamente aos estudantes da rede pública o material escolar. Danrlei também 

apresentou duas propostas de alteração do Código de Trânsito Brasileiro. A primeira, o 

PL 3580/2012, estabelece que a autoridade de trânsito execute exame de sangue para 
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verificar a o grau de embriaguez dos condutores. Esta proposta estava apensada a outro 

projeto de parecido teor, que foi aprovado pela Câmara em fevereiro deste ano. A outra 

proposição, o PL 3515/2012, obriga os motociclistas e respectivos caronas a usarem 

capacete com estampa da placa da moto. O parlamentar apresentou também o PL 

2082/2011, que estipula parâmetros e limites objetivos para a cobrança e arrecadação de 

direitos autorais. 

Desde o início do mandato, participou de 78% das sessões plenárias e de 80% 

das reuniões das comissões que integra.  

Destinou emendas apenas para três áreas. Em primeiro para o Esporte, seguido 

pela agricultura e depois Saúde. Dos R$15 milhões a que tem direito, já empenhou 

R$3,3 milhões.  

Da verba indenizatória, gastou R$433 milhões em 19 meses. A maior parte 

com Locação de Veículos Automotores ou Fretamento de Embarcações, seguido por 

Manutenção de Escritório de Apoio à Atividade Parlamentar e Emissão de Bilhete 

Aéreo. O gasto do deputado com Divulgação da Atividade Parlamentar e Consultorias , 

considerados críticos, foram baixos, não chegando a R$ 20 mil. 

Vindo também de um mandato de vereador, na Câmara da maior cidade do 

País, São Paulo, Marcelo Aguiar, foi eleito com quase 99 mil votos. O ápice de sua 

fama nacional foi na década de 90, quando fez sucesso como cantor sertanejo e ator de 

novela. Atualmente interpreta música gospel e, apesar de seu contrato com a gravadora 

Sony Music, é mais famoso no meio evangélico e é o que em menos visibilidade na 

mídia nacional, se comparado aos demais deputados deste estudo.  

Na Câmara sua área de maior atuação é a da Assistência Social. Nos dois 

primeiros anos de mandato apresentou 50 proposições. Dos oito projetos de lei que 

apresentou, retirou três de tramitação. O PL-2561/2011, para estabelecer a apreensão e 

destruição de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que forem fabricados e 

colocados à venda e cominação de multa. O PL-734/2011, que criaria Programa "Viver 

de bem" - Sem Estigma e Preconceito no Brasil e o PL-733/2011 que trata da vedação 

ao Poder Público de criar distinções e preferências entre brasileiros e da especial 

proteção do Estado à família. Já o PL-2766/2011, que instituiria a Semana Evangélica 

no Brasil, foi devolvido pela mesa, pois a proposição de data comemorativa só pode ser 
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feita após a realização de consultas ou audiências públicas a amplos setores da 

população.  

Outros projetos de autoria de Marcelo Aguiar são o PL-2765/2011, para 

estender as normas de acessibilidade aos banheiros públicos provisórios e portáteis, 

inclusive químicos. O PL-2456/2011, para disciplinar a escolaridade mínima para 

exercer a profissão de vigilante e o PL-394/2011, que exige dos planos de saúde 

fundamentação por escrito em caso de recusa de cobertura total ou parcial em 

procedimentos médicos hospitalares. E ainda o PL-350/2011, que cria o Programa de 

Combate ao Bullying Escolar. 

Atuando atualmente também como apresentador de programa de rádio, o 

deputado paulista teve sob sua relatoria 12 autorizações de funcionamento ou renovação 

de concessão para Rádios Comunitárias do país. 

Esteve presente em 87% das sessões plenárias e em 73% das reuniões dos 

colegiados a que pertence. 

A maior destinação de suas emendas foi para Infraestrutura Urbana, seguida 

por Turismo e Saúde. Dos R%15 milhões a que tem direito, já empenhou R$2,5 

milhões. 

Entre os deputados-celebridades é o segundo com maior gasto da verba 

indenizatória, R$500,225 milhões em 19 meses. O maior gasto de Marcelo Aguiar é 

com Manutenção de Escritório de Apoio à Atividade Parlamentar. As outras duas 

maiores despesas são justamente com itens considerados críticos pelos especialistas: 

Consultorias, Pesquisas e Trabalhos Técnicos e Divulgação da Atividade Parlamentar. 

Os dados permitem também fazer uma comparação quantitativa com os 

números médios indicativos do desempenho dos demais deputados federais.    

Conforme dados do Portal Transparência Brasil, a média de gastos dos parlamentares da 

Câmara com a verba indenizatória é de R$394.817,04
62

. Dos deputados celebridades 

apenas Tiririca gastou menos do que a média. Cerca de R$106 mil a menos. Romário e 

Stepan Nercessian gastaram aproximadamente a média geral. Danrlei gastou cerca de 
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R$28 mil a mais. Já Popó, Jean Wyllys, e Marcelo Aguiar tiveram despesas superiores a 

R$ 60 mil acima da média. 

No empenho de emendas ao orçamento, conforme o Sistema de Controle de 

Emendas
63

, a média de empenho dos parlamentares é de R$2.789,79. Tiririca, Danrlei e 

Popó ultrapassaram este valor. Tiririca empenhou quase o triplo da média. Marcelo 

Aguiar empenhou um valor bem aproximado, R$ 2,5 milhões. Jean Wyllys, Romário e 

Stepan Nercessian não conseguiram empenhar nenhuma emenda. 

Os sete deputados-celebridades analisados neste estudo estão no primeiro 

mandato. A média de proposições apresentadas pelos 194 parlamentares nesta mesma 

situação, ou seja, que estão no cargo na Câmara Federal pela primeira vez, é de 99,45. 

Danrlei, Marcelo Aguiar, Acelino Popó e Tiririca estão bem abaixo deste número. 

Romário está ligeiramente abaixo, com 75 proposições. Stepan está praticamente na 

média, tendo apresentado 94. Jean Wyllys, de destaca por ultrapassar bastante o 

indicador, com 256 proposições apresentadas. 

Conforme levantamento do Portal Transparência Brasil, a média de falta dos 

parlamentares em plenário é de 2%
64

. Entres os deputados-celebridades Tiririca fica 

abaixo desta média, registrando 100% de presença. Romário fica ligeiramente acima, 

com 5% de faltas. Stepan Nercessian, Marcelo Aguiar e Jean Wyllys ultrapassam 10% 

da média geral. Popó fica 17% acima e Danrlei faltou 20% a mais do que a média geral 

dos parlamentares da Câmara Federal. 

Já nas comissões a média de faltas é de 36%
65

. Novamente Tiririca e Romário 

registraram índices de ausência baixos, 11% e 9% respectivamente. Na sequência, 

Danrlei registrou 20% de faltas. Marcelo Aguiar e Jean Wyllys ficaram ligeiramente 

abaixo da média, com percentuais de 27% e 28%. Popó ficou praticamente na média, 

faltando em 35% das reuniões das comissões e Stepan deixou de registrar presença em 

39% dos encontros dos colegiados que integra. 

Pode-se concluir então que Jean Wyllys se destaca pela sua produção 

legislativa. Suas proposições não são só numerosas em comparação com os demais 

deputados-celebridades, mas também tem influência importante na pauta Casa, em 
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especial nas áreas em que o parlamentar mais atua. O deputado tem um alto gasto da 

verba indenizatória, mas foi constatado que boa parte dela é usada para produção de 

material educativo sobre as áreas de atuação de Jean. Com boa participação nas sessões 

e comissões, o parlamentar deixa a desejar no empenho de emendas. 

Tiririca apresenta ótimos índices de execução de emendas e se destaca também 

pela assiduidade. Suas proposições não são muitas, mas têm boa efetividade, com duas 

já aprovadas no âmbito das comissões. O parlamentar é prudente com os gastos da 

verba indenizatória e não se envolveu em nenhum escândalo desde que assumiu o 

mandato. 

Romário consegue influenciar a pauta política nas áreas que atua na Casa e 

também usa sua imagem em prol de políticas públicas voltadas a estas áreas. É 

participativo e assíduo no Plenário e nas comissões. Dinheiro é o “Calcanhar de 

Aquiles” do mandato do deputado. Gasta a cota parlamentar mais do que a média e não 

conseguiu ainda empenhar suas emendas ao Orçamento. 

Stepan Nercessian volta sua produção legislativa para as áreas que atua, 

consegue ter certa influência nestas pautas na Casa. Sua assiduidade é boa, mas o 

percentual de empenho de emendas é zero. Nos gastos com a verba indenizatória fica 

dentro da média dos colegas. 

Marcelo Aguiar, Danrlei e Popó são os deputados celebridades com atuações 

mais discretas. O grupo alcançou um índice de empenho de emendas razoável. Suas 

proposições não têm uma influência muito relevante na pauta. Eles registram bom 

percentual de assiduidade e gastos da verba indenizatória acima da média geral.  
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