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Câmara dos
Deputados

APRESENTAÇÃO

A	 Mesa	 Diretora	 da	 Câmara	 dos	 Deputados	 tem	 como	
atribuição	regimental	dirigir	os	trabalhos	legisla:vos	e	os	
serviços	 administra:vos	 da	 Casa	 e	 deve	 reunir	 seus	
membros	 periodicamente.	 As	 Reuniões	 são	 então	
registradas	 em	 Atas,	 que	 são	 publicadas	 no	 Diário	 da	
Câmara	dos	Deputados.	
Como	 as	 datas	 das	 reuniões	 da	 Mesa	 e	 a	 subsequente	
publicação	 das	 atas	 são	 dinâmicas,	 nem	 sempre	 é	
intui:va	a	localização	desses	registros.	
Portanto,	apresentamos	aqui	as	atas	de	reuniões	da	Mesa	
da	55ª	Legislatura,	ocorridas	entre	2015	e	2019,	de	forma	
a	dar	acesso	facilitado	às	discussões	realizadas	no	âmbito	
dessa	Casa	Legisla:va	e	promover,	assim,	a	Transparência	
A:va	para	a	sociedade.		
É	 possível	 pesquisar	 "termos/expressões"	 no	 texto	 dos	
documentos,	 usando	 a	 ferramenta	 de	 busca	 de	 seu	
aplica:vo	ou	programa.	
	
	

Brasília,	17	de	setembro	de	2020.	
	

Coordenação	de	Relacionamento,	Pesquisa	e	Informação	
Corpi
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ATAS DA MESA

Ata da 1ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 11 de 
fevereiro de 2015.

Publique-se. 
Em 4-3-2015. – Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa

Primeira Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura

Ata da primeira reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 11 
de fevereiro de 2015

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na Sala de Reuniões, reuniu-
-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. Presentes os Senhores Deputados
Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente; Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-Secre-
tário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-Secretária; Alex Canziani, Quarto-Secretário;
Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário; Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário; Luiza Erun-
dina, Terceira-Suplente de Secretário; Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário; e Carlos Manato, Corregedor
Parlamentar. Havendo número legal, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou abertos os trabalhos, para-
benizando a todos pela assunção à Mesa Diretora. Apresentou, extrapauta, anteprojeto de resolução que alte-
ra a apreciação de vetos presidenciais, já aprovado pela Mesa do Senado Federal. Comentou que ontem, na
reunião do Colégio de Líderes, explicou as alterações propostas no projeto, )cando acordada sua aprovação.
Discutida a matéria, a Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o anteprojeto de resolução que “Altera o pro-
cedimento de apreciação dos vetos presidenciais”, cujo teor vai publicado ao )nal da ata. Com a palavra, a Se-
nhora Deputada Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário, saudou seus pares pela vitória eleitoral e re-
quereu o envio prévio das pautas das reuniões da Mesa, para análise. Em seguida, deu-se início à pauta da
Presidência. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. O Senhor Presidente Eduardo Cunha expôs a Solicitação de
Informação ao Tribunal de Contas da União nº 001, de 2015, de autoria da Deputada Eliziane Gama, que “Soli-
cita cópia ao Tribunal de Contas da União – TCU do Processo 009.845/2010-0 e seus apensados (implantação
da re)naria Premium no Estado do Maranhão)”. Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento da supraci-
tada SIT ao TCU. Prosseguindo, a Mesa Diretora rati)cou, por unanimidade, os despachos favoráveis, ad refe-
rendum, exarados nos seguintes expedientes referentes a Requerimentos de Informação, missão o)cial, Ato
da Presidência, reembolso de despesas, reembolso de despesas de assistência à saúde, Reclamação, nomeação
e cessão de servidor: 1 – Relatório de Requerimentos de Informação (RIC), despachados ad referendum da Mesa
Diretora, pelo encaminhamento: 1 – RIC Nº 4.295/14 – da Sra. Andreia Zito – que “requer a Senhora Ministra de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, informações quanto às ações e providências que estão sendo
implementadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no tocante ao estabelecimento de ins-
truções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios
diferenciados, de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vincu-
lante nº 33 (STF), por ordem concedida em Mandado de Injunção”; 2 – RIC Nº 4.409/14 – do Sr. Arnaldo Jordy
– que “requer informações ao Ministro do Turismo sobre o aumento de denúncias de exploração sexual de
crianças e adolescentes no período da Copa do Mundo realizada no Brasil”; 3 – RIC Nº 4.492/14 – do Sr. Rubens
Bueno – que “requer esclarecimentos ao Ministro de Estado da Fazenda sobre denúncias acerca do transporte
de grandes somas de dinheiro por parte de subordinado do Presidente do Banco do Brasil, Senhor Aldemir
Bendine” ; 4 – RIC Nº 4.504/14 – da Sra. Andreia Zito – que “requer ao Senhor Ministro de Estado da Defesa, in-
formações sobre o porquê da demora de resolução das solicitações objeto de diversos processos de abono de
permanência por parte da DPCVM, imposição ao bilhete único, como forma de auxílio transporte para os ser-
vidores do AMRJ; e, esclarecimentos sobre os critérios para aplicação das normas estabelecidas pela Avaliação
Ambiental nº 001, de 1º de junho de 2009 e a Mensagem R-261412Z/AGO/2013/AMRJ, rati)cadas pela Portaria
nº 1.313/DPCVM, de 31 de outubro de 2013, tudo em relação aos servidores públicos do Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro”; 5 – RIC Nº 4.510/14 – do Sr. Romário – que “solicita informações ao Ministro da Saúde, se-
nhor Artur Chioro, sobre a Portaria MS/SAS 790/2014 nº 790/2014, publicada dia 01/09/2014”; 6 – RIC Nº 4.517/14
– da Sra. Sandra Rosado – (INC 5498/2013) – que “solicita ao Poder Executivo informações acerca da Indicação
nº 5.498, de 2013, que “Sugere a prestação periódica de informações ao Parlamento sobre o desenvolvimento
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do Programa Mais Médicos e sobre as medidas para o provimento, nos próximos anos, de mais médicos brasi-
leiros para solucionar os problemas de saúde do País””; 7 – RIC Nº 4.523/14 – da Sra. Sandra Rosado – (INC 
5905/2014) – que “solicita informações ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão acerca de encami-
nhamentos e ações referentes à inclusão da categoria “transexual e travesti” entre as classi)cações empregadas 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra)a e Estatística – IBGE, conforme proposta contida na Indicação nº 5905/14”; 
8 – RIC Nº 4.536/14 – do Sr. Rodrigo Maia – que “solicita informações ao Ministro da Educação, Sr. Henrique 
Paim, referente à situação enfrentada pelo Colégio Pedro II Humaitá I (Pedrinho)”; 9 – RIC Nº 4.537/14 – do Sr. 
Marcelo Matos – que “solicita as informações que especi)ca ao Sr. Ministro de Estado do Minas e Energia”; 10 
– RIC Nº 4.543/14 – da Sra. Mara Gabrilli – que “solicita informações sobre acesso de pessoas com de)ciência a
cursos de educação a distância”; 11 – RIC Nº 4.548/14 – do Sr. Andre Moura – (PEC 555/2006) – que “solicita ao
Sr. Ministro de Estado da Previdência Social a estimativa do impacto orçamentário decorrente da eventual
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 555, de 2006”.; 12 – RIC Nº 4.549/14 – do Sr. Domingos
Sávio – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Luiz Alberto Fi-
gueiredo, informações sobre a relação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST com o Governo da
Venezuela, especialmente envolvendo cooperação, treinamento e outros tipos de ajuda daquele Governo ao
MST”; 13 – RIC Nº 4.551/14 – do Sr. Simplício Araújo – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Se-
cretaria de Aviação Civil da Presidência da República Wellington Moreira Franco, informações sobre a atual si-
tuação de investimento nas obras de 12 aeroportos, no Estado do Maranhão (MA)”; 14 – RIC Nº 4.553/14 – do
Sr. Ademir Camilo – que “solicita ao ilustríssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil Aloizio Mercadante Oliva
informações sobre o cumprimento do § 8º do artigo 29 da Lei nº 10.683/03 (alterada pelo artigo 48 da Lei
nº12.462/11)”; 15 – RIC Nº 4.554/14 – do Sr. Nelson Marchezan Junior – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado de Saúde informações sobre o ressarcimento feito pelos planos privados de saúde ao SUS”;
16 – RIC Nº 4.555/14 – do Sr. Mandetta – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado
da Saúde, Arthur Chioro, acerca do Programa NutriSUS – Estratégia de Forti)cação da Alimentação Infantil com
Micronutrientes (vitaminas e minerais)”; 17 – RIC Nº 4.557/14 – do Sr. Arnaldo Jordy – que “solicita ao Ministro
de Estado da Educação informações referentes ao “Kit folclórico”, material didático que incentiva maus-tratos
aos animais em rituais folclóricos, distribuído às crianças do ensino fundamental do Brasil” ; 18 – RIC Nº 4.558/14
– do Sr. Júlio Delgado – que “solicita informação ao Ministro da Fazenda sobre a participação dos empregados
na privatização da RFFSA e sobre o não reconhecimento do parecer técnico no Inquérito Administrativo CVM
Nº14/2005”; 19 – RIC Nº 4.559/14 – do Sr. Júlio Delgado – que “solicita informação ao Ministro dos Transportes
sobre a participação dos empregados na privatização da RFFSA e sobre o não reconhecimento do parecer téc-
nico no Inquérito Administrativo CVM Nº14/2005”; 20 – RIC Nº 4.560/14 – do Sr. Chico Alencar – que “solicita
ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega, informações acerca de empréstimo realizado pelo Brasil ao FMI no
ano de 2009”; 21 – RIC Nº 4.561/14 – do Sr. Chico Alencar – que “solicita ao presidente do Banco Central do Bra-
sil, Alexandre Antonio Tombini, informações acerca de empréstimo realizado pelo Brasil ao FMI no ano de 2009”;
22 – RIC Nº 4.562/14 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República sobre os gastos realizados por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal”; 23
– RIC Nº 4.563/14 – do Sr. Stepan Nercessian – que “requer informações ao Ministro da Educação sobre as frau-
des detectadas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM nos anos de 2013 e 2014”; 24 – RIC Nº 4.564/14
– do Sr. Rubens Bueno – que “solicita ao Ministério da Justiça informações sobre documento expedido pela
Polícia Federal sobre imigração de chineses no Brasil”; 25 – RIC Nº 4.567/14 – do Sr. Vanderlei Macris – que “re-
quer ao Ministro Alexandre Tombini, Presidente do Banco Central do Brasil, informações sobre negociações do
Banco do Brasil com a Cielo” ; 26 – RIC Nº 4.568/14 – do Sr. Vanderlei Macris – que “requer ao Ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, informações sobre negociações do Banco do Brasil com a Cielo”; 27 – RIC Nº 4.569/14 – do
Sr. Alexandre Leite – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Guido Man-
tega, a respeito de empréstimo bancário do Banco do Brasil, a partir de uma linha subsidiada pelo BNDES, con-
cedido à empresária Valdirene Aparecida Marchiori”; 28 – RIC Nº 4.571/14 – do Sr. Marco Tebaldi – que “requer
informações ao Ministro-Chefe da Secretária dos Portos, sobre os investimentos efetuados e previstos para o
complexo Portuário de Itajaí, no Estado de Santa Catarina”; 29 – RIC Nº 4.572/14 – do Sr. Rubens Bueno – que
“requer informações ao Ministério das Comunicações, com cópia aos Correios, sobre transações imobiliárias
em Cajamar/SP e em Brasília/DF, efetuadas pelo Postalis e pelos Correios, na forma em que especi)ca”; 30 – RIC
Nº 4.573/14 – do Sr. Rodrigo Maia – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Guido Mante-
ga, que preste esclarecimentos sobre eventual infração cometida pela Petrobras, ao não ter divulgado fato
relevante relacionado ao pagamento de propina pela empresa SBM O?shore”; 31 – RIC Nº 4.574/14 – do Sr. Luis
Carlos Heinze – que “solicita ao Senhor Ministro do Desenvolvimento Agrário informações sobre o desempe-
nho do Programa “Mais Alimentos””; 32 – RIC Nº 4.575/14 – do Sr. Ivan Valente – que “requerimento de infor-
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mações ao Exmo. Ministro dos Transportes, Sr. Paulo Sérgio Passos, solicitando informações sobre o projeto de 
desvio de trens de carga na cidade de São José do Rio Preto/São Paulo, após acidente que vitimou oito pesso-
as”; 33 – RIC Nº 4.576/14 – do Sr. Arnaldo Jardim – que “solicita ao Senhor Edison Lobão, Ministro de Estado de 
Minas e Energia, informações relativas às alternativas de transporte dutoviário de gás natural com vistas ao 
aumento da disponibilidade e oferta do insumo no país”; 34 – RIC Nº 4.581/14 – do Sr. Stepan Nercessian – que 
“requer informações ao Ministério do Desenvolvimento Social, sobre inclusão no cálculo da pobreza de estudo 
do UNICEF”; 35 – RIC Nº 4.589/14 – do Sr. Simplício Araújo – que “solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado 
da Integração Nacional, informações sobre a situação atual do funcionamento do Tabuleiro de Irrigação do São 
Bernardo, no Maranhão, detalhando situação da distribuição e ocupação dos lotes, produção prevista no pro-
jeto e produção atual, situação fundiária, entraves jurídicos, atual responsabilidade sobre a guarda, proteção 
e manutenção dos equipamentos e imobiliários ao patrimônio público do projeto”; 36 – RIC Nº 4.590/14 – do 
Sr. Simplício Araújo – que “solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado do Trabalho, informações sobre a situ-
ação atual do seguro defeso no estado do Maranhão apontando quantidade de pescadores bene)ciados por 
município. Situação do seguro defeso desde sua criação no MA e demais estados brasileiros apontando evo-
lução do número de benefícios concedidos”; 37 – RIC Nº 4.591/14 – do Sr. Simplício Araújo – que “requer infor-
mações ao Ministro de Estado das Cidades quanto aos Programas “Minha Casa Minha Vida” e “Programa Nacio-
nal de Habitação Rural”, quais os municípios maranhenses bene)ciados, quantidade em cada contrato por 
município, entidades ou empresas contratadas por município, quantidade de casas no Estado do Maranhão 
desde a instituição dos programas e, a quantidade de casas contratadas nos demais estados da federação nos 
respectivos programas”; 38 – RIC Nº 4.592/14 – do Sr. Simplício Araújo – que “solicita ao Excelentíssimo Ministro 
de Estado da Integração Nacional, informações sobre a situação atual do funcionamento do Tabuleiro de Irri-
gação do Flores, em Joselândia (MA), detalhando situação da distribuição e ocupação dos lotes, produção pre-
vista no projeto e produção atual, situação fundiária, entraves jurídicos, atual responsabilidade sobre a guarda, 
proteção e manutenção dos equipamentos e imobiliários do patrimônio público do projeto”; 39 – RIC Nº 4.593/14 
– do Sr. Simplício Araújo – que “solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, informa-
ções sobre a situação atual do seguro defeso no estado do Maranhão apontando quantidade de pescadores
bene)ciados por município. Situação do seguro defeso desde sua criação no MA e demais estados brasileiros
apontando evolução do número de benefícios concedidos”; 40 – RIC Nº 4.594/14 – do Sr. Geraldo Resende –
que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Sr. Arthur Chioro, informações sobre a
possibilidade de indicação de emenda parlamentar com ação especí)ca para a construção de Centro Especia-
lizado no atendimento a Autistas e para aquisição de veículo para transporte sanitário”; 41 – RIC Nº 4.595/14
– do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, a
cerca das contas que foram encerradas pela Caixa Econômica Federal”; 42 – RIC Nº 4.597/14 – do Sr. Nilson Lei-
tão – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário Exmo. Sr. Miguel
Soldatelli Rosseto, sobre distribuição de Cestas Básicas por parte do INCRA/MDA, no estado de Mato Grosso”;
43 – RIC Nº 4.598/14 – do Sr. Nilson Leitão – que “requer informações ao Senhor Ministro da Advocacia Geral
da União Exmo. Sr. Luis Inácio Lucena Adams, informação acerca de denúncia encaminhada a Advocacia Geral
da União que culminou em pedido de intervenção no processo de reintegração de posse código 795350/2013,
Vara Especializada de Direito Agrário de Mato Grosso”; 44 – RIC Nº 4.599/14 – do Sr. Nilson Leitão – que “requer
informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário Exmo. Sr. Miguel Soldatelli Rosseto,
sobre regularização fundiária, no estado de Mato Grosso”; 45 – RIC Nº 4.600/14 – do Sr. Nilson Leitão – que “re-
quer informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário Exmo. Sr. Miguel Soldatelli Ros-
seto, sobre regularização fundiária dos desintrusados da fazenda Suiá Missú no município de Alto Boa Vista no
estado de Mato Grosso”; 46 – RIC Nº 4.601/14 – do Sr. Nilson Leitão – que “requer informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado do Desenvolvimento Agrário Exmo. Sr. Miguel Soldatelli Rosseto, informação acerca do pro-
cesso de arrecadação sumária da Gleba Macaco, situada no município de União do Sul/MT”; 47 – RIC Nº 4.602/14
– do Sr. Arolde de Oliveira – que “solicita informações ao Ministro da Previdência Social a respeito do desconto
da mensalidade sindical do benefício da aposentadoria”; 48 – RIC Nº 4.603/14 – da Comissão de Seguridade
Social e Família – que “solicita informações ao Poder Executivo/Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saú-
de a respeito da adoção de providências destinadas a reduzir o tempo para a autorização de pesquisas na Co-
missão Nacional de Ética em Pesquisa – Conep”; 49 – RIC Nº 4.604/14 – da Comissão de Seguridade Social e
Família – que “solicita informações ao Poder Executivo/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a
respeito da adoção de providências que permitam a implementação de suas competências previstas na Polí-
tica Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos”; 50 – RIC Nº 4.605/14 – da Comissão de Seguridade Social
e Família – que “solicita informações ao Poder Executivo/Ministério da Fazenda/Secretaria da receita Federal
do Brasil a respeito do controle da prática de “preços de transferência” em particular no setor farmacêutico/
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farmoquímico”; 51 – RIC Nº 4.606/14 – da Comissão de Seguridade Social e Família – que “solicita informações 
ao Poder Executivo/Ministério do desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior/INPI a respeito de providên-
cias para aperfeiçoar e elevar a e)ciência dos processos de análise de patentes, bem como de operar em sin-
tonia com as diretrizes das políticas industriais e de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação”; 52 – RIC 
Nº 4.607/14 – da Sra. Mara Gabrilli – que “solicita informações aos Srs. Ministro da Saúde e Diretor-Presidente 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária acerca de possíveis ações adotadas em virtude de notícias veicu-
ladas pela imprensa a respeito de graves efeitos colaterais produzidos pelo uso de anticoncepcionais hormo-
nais”; 53 – RIC Nº 4.608/14 – do Sr. Ricardo Izar – que “solicita informações ao Ministro da Saúde, Exmo. Sr. Arthur 
Chioro, sobre os valores gastos com controle de zoonoses por ano”; 54 – RIC Nº 4.609/14 – do Sr. Dr. Rosinha 
– que “solicita à Srª. Ministra de Estado do Meio Ambiente informações a respeito de invasão de área de pre-
servação ambiental em Santa Catarina”; 55 – RIC Nº 4.610/14 – do Sr. Dr. Rosinha – que “solicita à Srª. Ministra
de Estado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão informações a respeito de invasão de área de
preservação ambiental em Santa Catarina”; 56 – RIC Nº 4.611/14 – do Sr. Ruy Carneiro – que “requer informa-
ções acerca de possíveis irregularidades na concessão de canais de transmissão em caráter secundário para as
empresa Fundação Setorial de Radiodifusão Educativa de Sons e Imagens”; 57 – RIC Nº 4.612/14 – do Sr. Mário
Feitoza – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades, Gilberto Magalhães Occhi, sobre
a descontinuidade e a falta de pagamento pelas obras realizadas em bene)cio das famílias com renda mensal
bruta de até R$ 1.600,00 no Programa de Habitação Popular Minha Casa Minha Vida”; 58 – RIC Nº 4.613/14 – do
Sr. Mário Feitoza – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Guido Mantega, sobre
o repasse a Estados e Municípios dos recursos arrecadados com o “Re)s da Crise”, relativos aos Fundos de Par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e dos Municípios (FPM)”; 59 – RIC Nº 4.614/14 – do Sr. Rubens
Bueno – que “requer informações ao Ministério das Comunicações sobre contratação de empresa para reves-
timento dos furgões dos Correios e Telégrafo no Estado do Paraná, na forma em que especi)ca”; 60 – RIC Nº
4.615/14 – do Sr. Leonardo Picciani – que “solicita ao Ministério da Educação informações sobre o Processo de
Transferência Assistida dos estudantes anteriormente matriculados na Universidade Gama Filho”; 61 – RIC Nº
4.617/14 – do Sr. Jorge Boeira – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre a gestão
e destinação dos recursos do Fundo Social”; 62 – RIC Nº 4.618/14 – do Sr. José Humberto – que “requer infor-
mações ao Senhor Ministro da Fazenda referentes à estimativa de impacto orçamentário e )nanceiro do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 446, de 2014, que “estabelece incentivos, inclusive por meio do aprimoramento
do ambiente de negócios no País, aos investimentos efetuados em participações empresariais por meio de
capital empreendedor””; 63 – RIC Nº 1/15 – do Sr. Luis Carlos Heinze – que “solicita informações ao Ministro do
Desenvolvimento Agrário sobre a condução do Programa Nacional de Reforma Agrária no Brasil”; 64 – RIC Nº
2/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre o
não pagamento dos débitos do Brasil com o Tribunal Penal Internacional”; 65 – RIC Nº 3/15 – do Sr. Rubens
Bueno – que “requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre empréstimos concedidos pelo Ban-
co do Nordeste ao Grupo Petrópolis, na forma em que especi)ca”; 66 – RIC Nº 4/15 – do Sr. Rubens Pereira Jú-
nior – que “requer o envio de RIC ao Ministério de Minas e Energia, sobre a, anunciada, desistência por parte
da PETROBRAS, da construção da re)naria no Município de Bacabeira no Estado do Maranhão”.; 67 – RIC Nº
5/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações à Controladoria-Geral da União sobre a aplicação e re-
gulamentação da Lei nº 12.846/2013 no âmbito do Poder Executivo”; 68 – RIC Nº 6/15 – da Sra. Eliziane Gama
– que “requer informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o cancelamento da construção da re)naria
Premium I, no Maranhão, pela Petrobras, nos termos em que especi)ca”; 69 – RIC Nº 8/15 – do Sr. Chico Lopes
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Minas e Energia, que através da PETROBRAS, esclareça sobre
informações divulgadas a respeito do não prosseguimento da construção da re)naria Premium II no Estado do
Ceará”; 70 – RIC Nº 9/15 – do Sr. Eduardo Barbosa – que “requer, nos termos constitucionais e regimentais, que
seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao Excelentíssimo Senhor
Nelson Henrique Barbosa Filho, Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, a respeito das di)-
culdades )nanceiras enfrentadas pelo Ministério das Relações Exteriores, bem como a redução das dotações
orçamentárias destinadas a essa Pasta”. 2 – Relatório de Missão Autorizadanº 1, de 2015, da Presidência. Missões
o)ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2014: 1673, 1675 a 1677, 1698, 1700, 1701, 1711, 1713,
1722, 1723, 1732, 1733, 1739 e 1746; – GPO n.s, de 2015: 3, 7, 8, 18 a 20, 25, 36, 59, 64, 66 a 75, 100 a 102, 104,
113, 114, 128, 145 e 154. 3 – Rati)cado o Ato da Presidência, de 17/dezembro/2014, que “Afasta do exercício
do mandato parlamentar o Senhor Deputado SUBTENENTE GONZAGA (PDT/MG) e convoca para assumir a vaga
decorrente o Senhor DENILSON FRANCISCO TEIXEIRA (PV/MG), ad referendum da Mesa Diretora”, instruído no
processonº 117616/2014 e publicado no Suplemento ao DCD de 18/dezembro/2014. 4 – Reembolso de des-
pesas: 4.1 – Processonº 126.577/2014, de interesse do Deputado Alex Canziani. Rati)cado o despacho favorável
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do então Presidente Henrique Eduardo Alves exarado à [. 18, nos termos a seguir: “Em 02/12/2014. Trata-se de 
solicitação de reembolso, mediante uso da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), apresentada 
pelo Deputado Alex Canziani, referente à despesa havida com o pagamento de taxa de inscrição no fórum in-
titulado HSM Expomanagement 2014, realizado na cidade de São Paulo, SP, no período de 3 a 5 de novembro 
e 2014. Apesar de não ter sido autorizado previamente por este Presidente, o parlamentar pagou R$ 6.540,00 
(seis mil, quinhentos e quarenta reais) pela inscrição para participar daquele evento, conforme Nota Fiscalnº 
026156 (fI. 3). Diante da instrução processual, e em caráter excepcional, autorizo, ad referendum da Mesa, o 
reembolso, a ser processado por meio de sua Ceap, do valor de R$ 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquen-
ta reais), desde que cumpridas as observações inscritas nos parágrafos 7 a 9 do despacho da Coordenação de 
Gestão de Cota Parlamentar (fI. 9-v), sob o entendimento de que essa despesa, embora não expressamente 
elencada no art. 2° do Ato da Mesanº 43/2009, amolda-se à )nalidade desse dispositivo, que é permitir o cus-
teio de gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar, já que contribui diretamente 
para o seu aperfeiçoamento, nos termos dos despachos do Diretor-Geral ([s. 15 e 16) e do Primeiro-Secretário 
([. 17). Encaminhe-se à Diretoria-Geral para providências, e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do 
assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.”; 4.2 – Processonº 102.020/2015, de interesse do ex-Depu-
tado Bi]. Vista concedida ao Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário. 5 – Reembolso de despesas 
de assistência à saúde, rati)cados os despachos favoráveis do então Presidente Henrique Eduardo Alves, exa-
rados nos seguintes processos: 5.1 – Processonº 7.301/2014, de interesse do Deputado Roberto Balestra; 5.2 
– Processonº 7.609/2014, de interesse da Deputada Janete Capiberibe; 5.3 – Processonº 7.842/2014, de inte-
resse do ex-Deputado André Vargas; 5.4 – Processonº 8.155/2014, de interesse do Deputado Vander Loubet;
5.5 – Processonº 105.330/2014, de interesse do ex-Deputado Geraldo Thadeu; 5.6 – Processonº 127.907/2014,
de interesse do Deputado Bruno Araújo; 5.7 – Processonº 128.712/2014, de interesse do ex-Deputado Abelar-
do Camarinha; 5.8 – Processonº 128.744/2014, de interesse do Deputado Nilson Pinto; 5.9 – Processonº
129.129/2014, de interesse do ex-Deputado Amir Lando; 5.10 – Processonº 129.224/2014, de interesse do De-
putado Carlos Eduardo Cadoca; 5.11 – Processonº 129.418/2014, de interesse do Deputado Afonso Hamm; 5.12
– Processonº 129.734/2014, de interesse do ex-Deputado José Linhares; 5.13 – Processonº 129.799/2014, de
interesse do ex-Deputado Alexandre Silveira; 5.14 – Processonº 129.984/2014, de interesse do ex-Deputado
José Vieira Lins; 5.15 – Processonº 130.077/2014, de interesse do ex-Deputado Jânio Natal; 5.16 – Processonº
130.140/2014, de interesse do Deputado Simão Sessim; 5.17 – Processonº 130.181/2014, de interesse do ex-
-Deputado José Linhares; 5.18 – Processonº 130.227/2014, de interesse do ex-Deputado Edson Silva; 5.19 –
Processonº 130.447/2014, de interesse do ex-Deputado Salvador Zimbaldi; 5.20 – Processonº 130.461/2014, de
interesse do Deputado Stefano Aguiar; 5.21 – Processonº 130.501/2014, de interesse do ex-Deputado Dr. Luiz
Fernando; 5.22 – Processonº 130.546/2014, de interesse do ex-Deputado Simplício de Araújo; 5.23 – Processonº
130.570/2014, de interesse do ex-Deputado Vitor Penido; 5.24 – Processonº 130.571/2014, de interesse do ex-
-Deputado Vitor Penido; 5.25 – Processonº 130.818/2014, de interesse da ex-Deputada Elcione Barbalho; 5.26
– Processonº 130.847/2014, de interesse do ex-Deputado Dr. Luiz Fernando; 5.27 – Processonº 130.851/2014,
de interesse do ex-Deputado Pedro Eugênio; 5.28 – Processonº 130.874/2014, de interesse do ex-Deputado
Akira Otsubo; 5.29 – Processonº 130.929/2014, de interesse do ex-Deputado Vicente Arruda; 5.30 – Processonº
130.989/2014, de interesse do Deputado Damião Feliciano; 5.31 – Processonº 131.040/2014, de interesse do
ex-Deputado Hélcio Silva; 5.32 – Processonº 131.062/2014, de interesse do ex-Deputado Eduardo Sciarra; 5.33
– Processonº 131.071/2014, de interesse do Deputado Giovani Cherini; 5.34 – Processonº 131.182/2014, de in-
teresse do Deputado Chico Alencar; 5.35 – Processonº 131.223/2014, de interesse do ex-Deputado José Linha-
res; 5.36 – Processonº 131.385/2014, de interesse do ex-Deputado Almeida Lima; 5.37 – Processonº 131.568/2014,
de interesse do ex-Deputado Dr. Luiz Fernando; 5.38 – Processonº 131.604/2014, de interesse do Deputado
Renzo Braz; 5.39 – Processonº 131.628/2014, de interesse do ex-Deputado Guilherme Campos; 5.40 – Processonº
131.705/2014, de interesse do Deputado Roberto Brito; 5.41 – Processonº 131.774/2014, de interesse do ex-
-Deputado Paulo Bornhausen; 5.42 – Processonº 131.784/2014, de interesse do ex-Deputado Gastão Vieira; 5.43
– Processonº 131.834/2014, de interesse do Deputado Sandes Júnior; 5.44 – Processonº 131.835/2014, de in-
teresse do Deputado Sandes Júnior; 5.45 – Processonº 131.913/2014, de interesse da ex-Deputada Dalva Fi-
gueiredo; 5.46 – Processonº 132.270/2014, de interesse do ex-Deputado Geraldo Thadeu; 5.47 – Processonº
132.279/2014, de interesse do Deputado Marco Maia; 5.48 – Processonº 132.465/2014, de interesse do ex-De-
putado Urzeni Rocha; 5.49 – Processonº 132.486/2014, de interesse do ex-Deputado Simplício de Araújo; 5.50
– Processonº 132.534/2014, de interesse do ex-Deputado Zoinho; 5.51 – Processonº 132.553/2014, de interes-
se do ex-Deputado Carlos Magno; 5.52 – Processonº 132.561/2014, de interesse do Deputado Vanderlei Macris;
5.53 – Processonº 132.586/2014, de interesse da Deputada Elcione Barbalho; 5.54 – Processonº 132.876/2014,
de interesse do ex-Deputado Vicente Arruda; 5.55 – Processonº 133.013/2014, de interesse do Deputado Alceu
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Moreira; 5.56 – Processonº 133.087/2014, de interesse do Deputado Sérgio Brito; 5.57 – Processonº 133.117/2014, 
de interesse do Deputado Jorginho Mello; 5.58 – Processonº 133.259/2014, de interesse da ex-Deputada Iriny 
Lopes; 5.59 – Processonº 133.744/2014, de interesse do Deputado Bruno Araújo; 5.60 – Processonº 100.095/2015, 
de interesse do ex-Deputado Dr. Rosinha; 5.61 – Processonº 100.099/2015, de interesse do Deputado Arnaldo 
Jordy; 5.62 – Processonº 100.593/2015, de interesse do ex-Deputado Domingos Dutra; 5.63 – Processonº 
101.786/2015, de interesse da ex-Deputada Sandra Rosado. Nesse instante, o Senhor Deputado Giacobo, Se-
gundo-Vice-Presidente, solicitou a palavra para relatar sua pauta. II – PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRE-
SIDENTE. Processos de reembolso de despesas de assistência à saúde: 1.1 – Processonº 328/2015, de interesse 
do Deputado Vander Loubet; 1.2 – Processonº 351/2015, de interesse do Deputado Silas Brasileiro; 1.3 – Processonº 
000.801/2015, de interesse do Deputado Laércio Oliveira; 1.4 – Processonº 802/2015, de interesse do Deputa-
do Laércio Oliveira; 1.5 – Processonº 3.974/2014, de interesse do Deputado José Mentor; 1.6 – Processonº 
5.644/2014, de interesse do Deputado José Mentor; 1.7 – Processonº 100.243/2015, de interesse do Deputado 
Lael Varela; 1.8 – Processonº 100.782/2015, de interesse do Deputado José Linhares; 1.9 – Processonº 101.094/2015, 
de interesse do Deputado Pedro Eugênio; 1.10 – Processonº 101.109/2015, de interesse do Deputado Francis-
co Praciano; 1.11 – Processonº 101.121/2015, de interesse do Deputado Claudio Cajado; 1.12 – Processonº 
101.303/2015, de interesse do Deputado Carlos Magno; 1.13 – Processonº 101.670/2015, de interesse do De-
putado Pedro Eugênio; 1.14 – Processonº 101.923/2015, de interesse do Deputado Júlio Campos; 1.15 – Processonº 
102.091/2015, de interesse do Deputado Carlos Sampaio; 1.16 – Processonº 102.254/2015, de interesse do De-
putado Denilson Teixeira; 1.17 – Processonº 102.317/2015, de interesse do Deputado Edson Ezequiel; 1.18 – 
Processonº 102.339/2015, de interesse do Deputado Dr. Rosinha; 1.19 – Processonº 102.340/2015, de interesse 
do Deputado Pedro Eugênio; 1.20 – Processonº 102.439/2015, de interesse da Deputada Gorete Pereira; 1.21 
– Processonº 102.491/2015, de interesse do Deputado Pedro Eugênio; 1.22 – Processonº 102.617/2015, de in-
teresse do Deputado Luis Tibé; 1.23 – Processonº 102.641/2015, de interesse do Deputado Claudio Cajado; 1.24
– Processonº 103.061/2015, de interesse do Deputado Otávio Leite; 1.25 – Processonº 109.346/2015, de inte-
resse do Deputado Vitor Penido; 1.26 – Processonº 116.451/2012, de interesse do Deputado José Mentor; 1.27
– Processonº 129.683/2014, de interesse do Deputado Wandenkolk Gonçalves; 1.28 – Processonº 132.880/2014,
de interesse do Deputado Vieira da Cunha; 1.29 – Processonº 133.040/2014, de interesse da Deputada Iriny
Lopes; 1.30 – Processonº 8.007/2014 (com glosa), de interesse do ex-Deputado André Vargas; 1.31 – Processonº
008.147/2014 (com glosa), de interesse do ex-Deputado Bi]; 1.32 – Processonº 101.486/2015 (com glosa), de
interesse do Deputado Luciano Castro; 1.33 – Processonº 101.965/2015 (com glosa), de interesse do Deputado
Domingos Dutra; 1.34 – Processonº 102.152/2015 (com glosa), de interesse do Deputado Guilherme Campos;
1.35 – Processonº 102.503/2015 (com glosa), de interesse do Deputado Giovanni Queiroz; 1.36 – Processonº
240/2015 (tratamento odontológico, com glosa), de interesse do Deputado Luiz Carlos Pitman; 1.37 – Processonº
100.062/2015 (tratamento odontológico, com glosa), de interesse do Deputado Francisco Chagas; 1.38 –
Processonº 100.800/2015 (tratamento odontológico, com glosa), de interesse do Deputado Geraldo Thadeu;
1.39 – Processonº 102.126/2015 (tratamento odontológico, com glosa), de interesse do Deputado Júlio Cam-
pos; 1.40 – Processonº 133.796/2014 (tratamento odontológico), de interesse do Deputado Marçal Filho; 1.41
– Processonº 100.800/2015 (tratamento odontológico, com glosa), de interesse do Deputado Geraldo Thadeu.
Expostos os processos, a Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os pareceres favoráveis exarados pelo Re-
lator e decidiu delegar ao Segundo-Vice-Presidente a competência para dar encaminhamento aos processos
de reembolso de despesas de assistência à saúde, com redação a ser dada para alteração do Ato da Mesa nº
89, de 2013”. Retomando a pauta da Presidência: I – Continuação da PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. Item 6
– Reclamação nº 2/2014 (instruída no Processonº 118.551/2014), de autoria da Deputada Jandira Feghali, com
base no art. 264 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, por fato ocorrido na Sessão Ordinária da
Câmara dos Deputados do dia 20/abril/2014, entre a Deputada Alice Portugal e o Secretário-Geral da Mesa.
Rati)cado o despacho do então Presidente Henrique Eduardo Alves, à [. 32, nos termos a seguir: “Em 9/12/2014.
ACOLHO o entendimento da Diretoria-Geral, pelo que, ad referendum da Mesa Diretora desta Câmara dos De-
putados, DETERMINO o arquivamento da Reclamaçãonº 2/2014, formulada pela Senhora Deputada Jandira
Feghali em desfavor do servidor Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa.”; 7 – Nomeação de servidor:
Processonº 133.237/2014. Rati)cado o Ato do então Presidente Henrique Eduardo Alves, de 22/dezembro/2014,
à [. 4: “O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 6° da
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o artigo 1°, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, combinado com o artigo 1º da Resolução n° 43, de 2006, e nos termos do processo n° 2014/133237,
resolve, ad referendum da Mesa: NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso II, da lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, NEUSA MACHADO DINIZ para ocupar, na Procuradoria Parlamentar, o cargo em comissão de Assessor
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. CÂMARA DOS DEPUTADOS, em de 22 de
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dezembro de 2014.”; 8 – Cessão de servidor: 8.1 – Processonº 129.451/2014. Rati)cado o despacho favorável 
do então Presidente Henrique Eduardo Alves, exarado à [.17: “Em 30/12/14. Atendendo à solicitação do Minis-
tro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardozo, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da 
cessão da servidora Anna Claudia Silva de Mendonça, pontonº 1.959, Analista Legislativo – atribuição Taquí-
grafo Legislativo, para permanecer no exercício da função grati)cada – FG-1 no Arquivo Nacional do Ministério 
da Justiça, pelo período de 1 (um) ano, a contar de 1/1/15, com ônus para o órgão cedente, de acordo com as 
informações e manifestações dos órgãos técnicos, nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do parágrafo 
único do art. 15 do Regimento Interno. Encaminhe-se à Diretoria de Recursos Humanos para providências.”; 
8.2 – Processonº 131.980/2014. Rati)cado o despacho favorável do então Presidente Henrique Eduardo Alves, 
exarado à [. 8: “Em 20/1/15. AUTORIZO, ad referendum da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados¹ a cessão 
da servidora Miriam Lucia de Azevedo, pontonº 7.586, Analista Legislativo, atribuição Contador, lotada no De-
partamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, para exercer o cargo em comissão de Assessor Nível VI, 
CC-6, da Assessoria Especial do Gabinete do Senhor Procurador-Geral da República. ¹Ato da Mesanº 57, de 2013.
Art. 3º A requisição deverá ser dirigida à Mesa da Câmara dos Deputados que, a qualquer tempo, poderá de-
terminar o retorno do servidor.”. Com a palavra, o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, informou
que estava fazendo um levantamento sobre a Central Telefônica para melhoria dos serviços e redução de cus-
tos. Em continuidade, o Senhor Presidente Eduardo Cunha comentou a respeito da reunião que tiveram, ele e
o Primeiro-Secretário, com a equipe técnica que acompanha os projetos de engenharia existentes, quanto à
reforma do Anexo IV, construção do Anexo V e biblioteca. Decorridas as manifestações de seus pares, informou
que, em próxima reunião, a área técnica fará exposição à Mesa Diretora sobre o assunto. Disse, ainda, que pre-
tendia criar a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos das Pessoas com De)ciência, assunto que levaria
ao Colégio de Líderes. Solicitando a palavra, o Senhor Deputado Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de
Secretário, saudou seus pares, comentou a respeito da deterioração dos espaços físicos na Casa e questionou
a ocupação dos apartamentos funcionais e do auxílio-moradia. Com breves esclarecimentos do Senhor Presi-
dente Eduardo Cunha, passou-se à pauta da Quarta-Secretaria. III – PAUTA DO SENHOR QUARTO-SECRETÁRIO.
Deu-se início à apresentação de slides para demonstração da demanda e disponibilidade dos apartamentos
funcionais. Discutido o assunto, o Senhor Presidente Eduardo Cunha solicitou ao Senhor Deputado Alex Can-
ziani, Quarto-Secretário, aprofundar os estudos para apresentação de proposta no sentido de solucionar ques-
tões relacionadas à ocupação dos apartamentos funcionais por ocasião da mudança de legislatura. IV – EXTRA-
PAUTA DA SENHORA TERCEIRA-SECRETÁRIA. Dando início aos assuntos da Terceira-Secretaria, o Senhor Presi-
dente Eduardo Cunha propôs disciplinar as faltas dos Parlamentares, no tocante à justi)cativa de falta no aten-
dimento de obrigação político-partidária. Em discussão, a Senhora Deputada Mara Gabrilli, Terceira-Secretária,
comentou o Ato da Mesa nº 66, de 2010, que “Dispõe sobre o registro de comparecimento dos Deputados”,
sendo aprovada, por unanimidade, proposta de alteração do citado ato no sentido sugerido pelo Senhor Pre-
sidente Eduardo Cunha, cujo teor segue ao )nal da ata. Solicitando a palavra, a Senhora Deputada Luiza Erun-
dina, Terceira-Suplente de Secretário, aventou a possibilidade de terem, os Suplentes de Secretários, um apro-
veitamento maior e mais efetivo na atuação da Mesa Diretora. O Senhor Presidente Eduardo Cunha propôs que
elaborasse um anteprojeto para análise e discussão. Em seguida, o Senhor Corregedor, Deputado Carlos Ma-
nato, apresentou sua pauta. V – PAUTA DO SENHOR CORREGEDOR. 1 – Processonº 125.087/2014. Ofício 119/2014-
CAP/SJ/ TRE, recebido em 2/10/2014, do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso – TRE-MT,
Desembargador Juvenal Pereira da Silva, comunicando decisão do pleno daquele Tribunal, que julgou proce-
dente representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e cassou o diploma do Senhor Júlio José de
Campos, nos autos do processo nº 51267/2010 – Classe RP (Acórdão TRE nº 24213). Esclarecido o processo, a
Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, arquivá-lo, nos termos do parecer do Senhor Corregedor, às [s. 75/77,
assim concluso: “.... Porém, após o pleito eleitoral de 2014, e o período de recesso parlamentar e, haja vista o 
início da 55ª Legislatura, a Corregedoria Parlamentar tomou conhecimento de que o senhor Júlio Campos não 
mais se encontra no exercício do mandato de deputado federal, tampouco consta na lista enviada pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral, sequer como suplente, o que inviabiliza a continuidade do presente procedimento. De-
ve-se salientar que o Ato da Mesanº 37/2009, em seu artigo 1º, §1º, II, dispõe que “a representação será consi-
derada inepta quando: (...) II – e representado não for detentor de mandato de deputado federal.” Ante o ex-
posto, em razão de o Senhor Júlio Campos não ser detentor de mandato de deputado federal, o Requerimen-
to de Representação deve ser arquivado em conformidade com o art. 1º, §1º, II, do Ato da Mesa nº 37/2009.”; 
2 – Processo nº 127.668/2014. Requerimento de Representação, subscrito pelo Senhor Luiz Antônio Albertoni, 
em desfavor do então Deputado Abelardo Camarinha, em virtude de suposto abuso de prerrogativas assegu-
radas a membro do Congresso Nacional e de suposta percepção de vantagens indevidas. A Mesa Diretora, após 
análise do processo, aprovou, por unanimidade, o parecer do Corregedor, às [s. 68/69, assim concluso: “.... Po-
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rém, após o pleito eleitoral de 2014, e o período de recesso parlamentar e, haja vista o início da 55ª Legislatura, 
a Corregedoria Parlamentar tomou conhecimento de que o senhor Abelardo Camarinha, não mais se encontra 
no exercício do mandato de deputado federal, tampouco consta na lista enviada pelo Tribunal Superior Elei-
toral, sequer como suplente, o que inviabiliza a continuidade do presente procedimento. Deve-se salientar que 
o Ato da Mesanº 37/2009, em seu artigo 1º, §1º, II, dispõe que “a representação será considerada inepta quan-
do: (...) II – e representado não for detentor de mandato de deputado federal.” Ante o exposto, em razão de o
Senhor Abelardo Camarinha não ser detentor de mandato de deputado federal, o Requerimento de Represen-
tação deve ser arquivado em conformidade com o art. 1º, §1º, II, do Ato da Mesa nº 37/2009.”. Finalizando, o
Senhor Deputado Carlos Manato, Corregedor Parlamentar, distribuiu a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, de 10 de
fevereiro de 2015, que “Regulamenta processos e procedimentos no âmbito da Corregedoria Parlamentar e dá
outras providências.”, que vai publicada ao )nal da Ata. Esclareceu que consiste num levantamento de todas
as normas existentes, que foi um trabalho de compilação, para que tenham conhecimento de como funciona
esse órgão. VI – PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Felipe Bornier comentou a
respeito do Prêmio “Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher”, esclarecendo que Deputados e senadores poderão
indicar, até 31 de março de 2015, uma entidade governamental ou não-governamental com reconhecido tra-
balho de promoção, acesso e quali)cação dos serviços de saúde da mulher. Esclareceu a forma de escolha e
informou que o prêmio será entregue em sessão solene no Salão Nobre desta Casa, preferencialmente no dia
em que se comemora o Dia Mundial de Combate à Mortalidade Materna, 28 de maio. Extrapauta, o Senhor
Presidente Eduardo Cunha, mencionando reclamação recebida em Plenário, expôs a questão de acesso ao Ple-
nário, propondo a redução do número de pessoas em torno de 50%, estabelecendo-se critério para isso. Ficou
determinado à Primeira-Secretaria a elaboração de ato para posterior deliberação da Mesa Diretora. Por último,
a Senhora Deputada Mara Gabrilli, Terceira-Secretária, apresentou, extrapauta, mais uma questão a respeito
da justi)cativa de ausência, a dos Deputados que, em razão da natureza de suas atribuições, não precisavam
registrar presença. Analisada a questão, a Mesa Diretora, por unanimidade, resolveu rever o entendimento de
Mesas anteriores, considerando justi)cadas as ausências de registro no painel eletrônico, nas Sessões delibe-
rativas da Casa, somente dos Senhores membros da Mesa Diretora e dos Líderes de Partido. Nada mais haven-
do a tratar, às dezesseis horas, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou encerrada a presente reunião. E,
para constar, eu, , Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

Eduardo Cunha
SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa

ANEXO À ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 11/02/2015 

Presidente 

ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO Nº , DE 2015 – CN 
(Das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal)

Altera o procedimento de apreciação dos vetos presidenciais.

O Congresso Nacional Resolve:
Art. 1º A Resolução nº 1, de 1970-CN – Regimento Comum do Congresso Nacional, passa a vigorar com 

as seguintes alterações:

“Art. 46. O processo nominal, que se utilizará nos casos em que seja exigido quorum especial de vo-
tação ou por deliberação do Plenário, ou ainda, quando houver pedido de veri)cação, far-se-á pelo 
painel eletrônico ou, no caso de vetos, por cédula de votação que permita a apuração eletrônica.” (NR)
“Art. 106. Distribuídos os avulsos com o texto do projeto, indicando as partes vetadas e sancionadas, 
e após o esgotamento do prazo constitucional, o veto será obrigatoriamente colocado na ordem do 
dia da sessão conjunta imediata, sobrestada a pauta das sessões conjuntas do Congresso Nacional 
para qualquer outra deliberação, até a votação )nal do veto.
............................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 106-A A votação do veto será nominal e ocorrerá por meio de cédula com identi)cação do 
parlamentar, da qual constarão todos os vetos incluídos na Ordem do Dia, agrupados por projeto. 
§1º Até o início da Ordem do Dia, poderá ser apresentado destaque de dispositivos para apreciação
no painel eletrônico, a requerimento de bancadas, observada a seguinte proporcionalidade:
– de 5 até 24 Deputados ou de 3 a 5 Senadores: um destaque;
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– de 25 até 49 Deputados ou de 6 a 11 Senadores: dois destaques;
– de 50 até 74 Deputados ou de 12 a 17 Senadores: três destaques;
– de 75 ou mais Deputados ou de 18 ou mais Senadores: quatro destaques.”
“Art. 106 – B. A discussão dos vetos constantes da pauta far-se-á em globo.
§ 1º. Na discussão, conceder-se-á a palavra aos oradores inscritos por até 5 (cinco) minutos.
§ 2º. Após terem discutido 4 (quatro) Senadores e 6 (seis) Deputados, o processo de votação iniciar-
-se-á imediatamente, independentemente de encaminhamento e sem prejuízo da continuação dos
debates, podendo os líderes orientar a bancada por até um minuto.”

Art. 2º Revogam-se o art. 105 e o §2º do art. 104 da Resolução nº1 de 1970-CN.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Justi%cação

O presente projeto de resolução tem por objetivo mudança na apreciação dos vetos presidenciais.
A iniciativa em epígrafe visa a estabelecer a modernização no âmbito do Congresso Nacional, para im-

primir uma rotina mais célere de apuração dos votos, bem como adequar o processo de deliberação dos vetos 
presidenciais em face da Emenda Constitucional nº 76, de 2013, e da Resolução nº 1, de 2013, que tornou a 
votação dos vetos ostensiva.

Assim sendo, a presente matéria tem como objetivo de)nir com maior clareza o processo de apreciação 
dos vetos, conferindo agilidade na sua apreciação e evitando assim o acúmulo de itens na pauta do Congres-
so Nacional.

Sala de Reuniões,      de          de 2015. 

ATO DA MESA Nº , DE 2015

Altera o Ato da Mesa nº 66, de 2010. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS no uso de suas atribuições, resolve: 
Art. 1º Fica revogado o inciso V do art. 2° do Ato da Mesa nº 66, de 2010.
Art. 2º O Parágrafo único do art. 3º do Ato da Mesa nº 66, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. No caso de ausência justi)cada identi)car-se-á se é Decisão da Mesa, licença para 
tratamento de saúde ou missão autorizada.” (NR)

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Justi%cação

A proposta de alteração do Ato da Mesa nº 66, de 2010 tem por objetivo excluir do rol de ausências jus-
ti)cadas as obrigações político-partidárias.

Embora direito do parlamentar, nos termos do artigo 226, VI, do Regimento Interno, o cumprimento de 
agenda político-partidária deve coexistir com o caput do mesmo artigo, que atribui ao parlamentar o dever 
de participar e de votar nas sessões do Plenário e nas reuniões de Comissão de que seja membro, além das 
sessões conjuntas do Congresso Nacional. 

Sala de Reuniões,      de      fevereiro de 2015.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015 
DA CORREGEDORIA PARLAMENTAR

Regulamenta processos e procedimentos no âmbito da Corregedoria Parlamentar e dá outras 
providências.

O CORREGEDOR PARLAMENTAR, no uso das competências que lhe foram atribuídas pelo Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, alterado pelas Resoluções nº 25, de 26 de março de 2013, e nº 54, de 19 de 
fevereiro de 2014 e considerando que procedimentos uniformes proporcionam segurança jurídica às ações do 
Órgão e garantem o devido processo legal aos investigados, RESOLVE:
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º No âmbito da Corregedoria Parlamentar, o processamento de requerimentos de representação, 
apurações preliminares, investigações, inquéritos e sindicâncias, descritos no Código de Ética e Decoro Parla-
mentar da Câmara dos Deputados, bem como processos que envolvam perda de mandato previstos na Cons-
tituição Federal e processos administrativos, são regulamentados por esta Instrução Normativa.

§ 1º Os processos de que trata o caput deste artigo constituem fase inquisitorial de investigação, na qual
se observará o devido processo legal e os demais direitos e garantias fundamentais.

§ 2º É facultado ao deputado federal investigado o exercício ao amplo direito de defesa, podendo acom-
panhar o processo em todos os seus termos e atos, pessoalmente ou por procurador legalmente autorizado, ex-
ceto em relação às informações classi)cadas segundo o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e 
na norma interna da Câmara dos Deputados, até o término do trâmite do processo na Corregedoria Parlamentar.

Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa, utilizar-se-ão os seguintes conceitos:
I – processo: conjunto ordenado de atividades que se desenvolvem com vistas à obtenção de um resultado;
II – procedimento: exteriorização do processo que denota a forma e o modo de fazer dos atos de gestão 

processual; conjunto de atos que realizam a )nalidade do processo;
III – Requerimento de Representação: petição protocolizada por cidadão que veicule notícia de ato ilícito 

que envolva Deputado Federal, em especial aqueles atentatórios ou incompatíveis como decoro parlamentar, 
com especi)cação de fatos e provas e revestida dos requisitos formais, conforme despacho expresso do Presi-
dente da Câmara dos Deputados pela aptidão da demanda;

IV – Apuração preliminar: procedimento sigiloso solicitado pelo Presidente da Câmara dos Deputados à Cor-
regedoria Parlamentar, para exame ou análise, cuja )nalidade é coletar elementos e veri)car o cabimento de repre-
sentação contra deputado federal por eventual conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar.

V – investigação: procedimento sigiloso, originado em despacho do Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, cuja )nalidade é coletar elementos e veri)car o cabimento de representação contra deputado federal por 
eventual conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar;

VI – inquérito: procedimento investigativo conduzido pelo Corregedor Parlamentar, em atuação singular, 
com a )nalidade de identi)car possíveis ilícitos penais na conduta de Parlamentares;

VII – sindicância: técnica investigativa dotada da mesma )nalidade do inquérito, requisitada pelo Presi-
dente da Câmara dos Deputados e instaurada pelo Corregedor Parlamentar, que a dirigirá em atuação colegiada;

VIII – interessado: cidadão que, devidamente quali)cado, requeira à Mesa Diretora da Câmara dos Depu-
tados providências relativas à eventual conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar por parte 
de deputado federal;

IX – investigado: titular de mandato de deputado federal, licenciado ou não, ou suplente que estiver no 
exercício do cargo.

X– intimação: forma de comunicação processual dirigida a interessado, testemunha, advogado, perito 
ou outros agentes que possam contribuir e auxiliar com o mister da Corregedoria Parlamentar;

XI – manifestação escrita: arrazoado apresentado pelo investigado com a )nalidade de se pronunciar 
sobre as acusações do interessado, a qual poderá estar acompanhada de documentos, indicação de provas e 
rol de testemunhas;

XII – atos incompatíveis com o decoro parlamentar: os previstos no art. 4º do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados;

XIII – atos atentatórios ao decoro parlamentar: os previstos no art. 5º do Código de Ética e Decoro Parla-
mentar da Câmara dos Deputados.

CAPÍTULO II 
DOS PROCESSOS INVESTIGATIVOS

Seção I 
Do Requerimento de Representação

Art. 3º As solicitações provenientes da Presidência da Câmara dos Deputados serão recebidas pelo pro-
tocolo da Corregedoria Parlamentar e imediatamente levadas ao conhecimento do titular do Órgão.

§ 1º Qualquer solicitação encaminhada diretamente à Corregedoria Parlamentar será dada ao conheci-
mento do titular do Órgão e, em seguida, encaminhada à Presidência da Câmara dos Deputados, para os efei-
tos de que trata o caput deste artigo.
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§ 2º As solicitações serão consideradas ineptas quando:
I – o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar;
II – o investigado não for detentor de mandato de deputado federal, licenciado ou não, ou suplente que

estiver no exercício do mandato;
III – não houver a existência do fato indecoroso e sua correlação com o investigado.
§ 3º Constatada a inépcia, o Corregedor Parlamentar sugerirá o arquivamento do requerimento de re-

presentação à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
§ 4º Quando o requerimento de representação contra deputado federal for considerado leviano ou ofen-

sivo à sua imagem, bem como à imagem da Câmara dos Deputados, os autos do processo respectivo serão 
encaminhados à Procuradoria Parlamentar, para as providências reparadoras de sua alçada, nos termos do art. 
21 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Art. 4º O Corregedor Parlamentar intimará o investigado que, em seu desfavor, for protocolizado algum 
dos processos de que trata o art. 1º desta Instrução Normativa, remetendo-lhe cópia da inicial e dos documentos 
que a instruem e consignando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que, querendo, apresente manifestação escrita.

§ 1º Após o transcurso do prazo descrito no caput deste artigo, o Corregedor Parlamentar adotará as
medidas que entender necessárias à apuração dos fatos, se for o caso.

§ 2º Não obstante o transcurso in albis do prazo descrito no caput deste artigo, o investigado poderá
anexar documentos e arrolar testemunhas até o )nal da instrução processual. 

§ 3º A manifestação de que trata o caput deste artigo não impede que o Corregedor Parlamentar, ou co-
missão de sindicância, solicite o depoimento pessoal do investigado, se assim entender necessário. 

§ 4º Havendo solicitação do investigado, o Corregedor Parlamentar poderá conceder prorrogação do
prazo de que trata o caput deste artigo, uma única vez, por igual período.

§ 5º Após o transcurso do prazo de que trata o caput deste artigo, ou de sua prorrogação, nos termos de
seu § 2º, inicia-se a fase de instrução processual.

Art. 5º A investigação será sigilosa até o término do procedimento, após o que, tornar-se-á ostensiva.
Parágrafo único. Não se tornarão públicas as informações:
I – classi)cadas como sigilosas segundo o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 ou na 

norma interna da Câmara dos Deputados;
II – relativas aos demais casos de sigilo legal.

Seção II 
Da Apuração Preliminar, do Inquérito, da Investigação e da Prejudicialidade

Art. 6º O Corregedor Parlamentar, em atuação singular, e valendo-se dos recursos por ele julgados ne-
cessários, instaurará inquérito e procederá à apuração preliminar ou investigação dos fatos e provas veiculados 
em requerimento de representação despachado para a Corregedoria Parlamentar pelo Presidente da Câmara 
dos Deputados.

§ 1º Em seu mister, o Corregedor Parlamentar determinará as providências e diligências destinadas à
elucidação dos fatos, concluindo o processo conforme prevê o art. 10 desta Instrução Normativa.

§ 2º O Corregedor Parlamentar poderá opinar pela prejudicialidade de processos de igual teor que tra-
mitem concomitantemente em órgãos colegiados da Câmara dos Deputados.

§ 3º Os autos de processos mencionados no § 2º deste artigo serão encaminhados à Mesa Diretora para
que, a seu critério, sejam apensados ou arquivados.

Art. 7º Nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.138, de 28 de junho de 2007, )ca o Departamento de Polícia 
Legislativa da Câmara dos Deputados autorizado a disponibilizar acesso à Corregedoria Parlamentar à Rede 
de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização – Rede Infoseg, quando 
solicitado.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Instrução Normativa, são vedados acessos à Rede Infoseg não jus-
ti)cados junto ao Corregedor Parlamentar.

Seção III 
Da Sindicância

Art. 8º Nos termos do art. 268 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Corregedor Parla-
mentar determinará a abertura de sindicância ou inquérito destinados a apurar responsabilidades e propor 
sanções cabíveis.

§ 1º O Corregedor Parlamentar dará ciência ao Presidente da Casa acerca da necessidade de instauração
de inquérito ou sindicância que julgar necessários ao esclarecimento de fatos ou alegações.
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§ 2º A Comissão de Sindicância de que trata o caput deste artigo será composta de cinco membros e
atuará sob a direção do Corregedor Parlamentar, observando as mesmas regras e prazos a que está sujeita a 
Corregedoria Parlamentar.

§ 3º A comissão de sindicância deliberará por maioria de votos, desde que presentes a maioria dos membros.
§ 4º Em comissão de sindicância é vedada a participação de Parlamentares mencionados no polo passivo

das investigações, bem como os impedidos ou suspeitos, nos termos da lei processual civil.
§ 5º Havendo arguição de impedimento ou suspeição, abrir-se-á prazo de 3 (três) dias úteis para a apre-

sentação de contrarrazões, após o que, apresentadas ou não, decidirá o Corregedor Parlamentar pela neces-
sidade de nova designação.

§ 6º Na designação de membros de comissão de sindicância, o Corregedor Parlamentar levará em conta,
na medida do possível, a proporcionalidade partidária e a especialização do Parlamentar na matéria objeto da 
investigação, observando ainda que membros de comissão de sindicância não poderão pertencer ao Partido, 
unidade da Federação do investigado ou ao Partido autor da Representação.

Art. 9º A Comissão de Sindicância disporá de 50 (cinquenta) dias úteis para promover a apuração dos 
fatos, período em que promoverá as diligências julgadas necessárias, o qual poderá ser prorrogado uma única 
vez, a critério da Comissão.

Art. 10. A Comissão de Sindicância concluirá seus trabalhos manifestando-se:
I – pela improcedência, quando houver inépcia ou outras questões incidentais que excluam a ilicitude, 

a punibilidade ou a culpabilidade, caso em que sugerirá à Mesa Diretora o arquivamento dos feitos;
II – pela procedência da representação, caso em que sugerirá à Mesa Diretora seu encaminhamento ao 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, individualizando as conclusões, no caso de haver múltiplos inves-
tigados e indicando a penalidade cabível, observado o disposto no Capítulo IV do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados e o princípio da proporcionalidade.

CAPÍTULO III 
DOS PROCESSOS ORIUNDOS DO PODER JUDICIÁRIO

Seção I 
DOS PROCESSOS DE PERDA DE MANDATO PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 11. Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos IV e V do art. 55 da Constituição Fe-
deral, a análise, no âmbito da Câmara dos Deputados, restringir-se-á aos aspectos formais da decisão judicial. 

Parágrafo único. Se o Poder Judiciário deferir medida suspensiva dos efeitos de decisão, o processo re-
lacionado às hipóteses previstas neste artigo )cará sobrestado junto à Corregedoria Parlamentar, que dará 
ciência do fato à Secretaria-Geral da Mesa.

Seção II 
DAS DEMAIS HIPÓTESES

Art. 12. Nas demais hipóteses de processos judiciais encaminhados à Corregedoria Parlamentar, por des-
pacho do Presidente da Câmara dos Deputados, seguir-se-á o rito adotado no art. 11 desta Instrução Norma-
tiva, após o que, encaminhar-se-á o processo à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

CAPÍTULO IV 
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Seção I 
DOS ATOS DO PROCESSO

Art. 13. Os atos do processo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente 
a exigir.

§ 1º Os atos do processo devem ser autênticos, )dedignos e íntegros, devendo ser produzidos por escri-
to, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura do servidor do Órgão.

§ 2º Atos e documentos dotados de autenticidade, )dedignidade e integridade, uma vez integrados a
um processo, manterão essas características ao longo do tempo, se não forem regularmente alterados.

§ 3º Salvo imposição legal, o reconhecimento de )rma somente será exigido quando houver dúvida de
autenticidade.
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§ 4º O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas, bem como eventuais
reti)cações, que obedecerão ao mesmo princípio, sendo vedada a extração de folhas ou a existência de falhas 
na numeração sequencial;

§ 5º a renumeração de folhas do processo somente será admitida quando for constatada falha ou omis-
são na numeração;

§ 6º Sempre que o processo atingir o limite de 200 (duzentas) folhas será aberto novo volume, o qual
receberá na capa numeração sequencial correspondente em algarismos romanos;

§ 7º Os documentos que integram processos deverão ser preservados ao longo do tempo para que cum-
pram seu papel correcional, administrativo e histórico, pelo que deverão ser observados os seguintes cuidados:

I – documentos devem ser manuseados com higiene;
II – caso seja necessário fazer furos, deverão ser feitos de forma centralizada;
III – deverão ser seguidas as instruções da NBR 13142 quando houver necessidade de dobrar documen-

tos que possuam formato maior do que A4;
IV – as práticas de grampear e de colar documentos devem ser evitadas, exceto quando houver neces-

sidade de protocolizar documentos com formato menor do que A4;
V – quando necessário, deverão ser utilizadas presilhas de plástico ou metal não oxidável;
VI – mídias magnéticas deverão ser mantidas longe de campos magnéticos que possam afetar a distor-

ção ou a perda de dados.
§ 8º Documentos encaminhados à Corregedoria Parlamentar por sistema de transmissão de dados e

imagens tipo fac-símile obedecerão ao disposto na Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999.
Art. 14. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, respeitados os horários descritos no art. 21 

desta Instrução Normativa.
Art. 15. Aos processos investigativos e correcionais aplicam-se, no que couber, as normas deste Capítulo.

Seção II 
DO RECEBIMENTO DOS AUTOS

Art. 16. Todos os autos processuais serão recebidos por meio do Sistema de Documentação da Casa e, 
após serem autuados no âmbito da Corregedoria Parlamentar:

I – receberão número próprio, a ser estampado na capa por etiqueta;
II – serão cadastrados no sistema SisCopar.

SEÇÃO III 
DA APENSAÇÃO E DA DESAPENSAÇÃO

Art. 17. Dois ou mais processos poderão ser apensados quando houver correlação entre eles e a trami-
tação conjunta favorecer a elucidação da matéria neles tratada, conservando cada processo, todavia, sua iden-
tidade, numeração e independência.

Parágrafo único. Os processos serão apensados mediante preenchimento de termo de apensação, após 
o que serão superpostos e presos por ordem cronológica crescente, passando o processo mais antigo a ser o
principal.

Art. 18. Processos poderão ser desapensados quando houver necessidade de tramitarem ou de serem 
concluídos separadamente, mediante preenchimento de termo de desapensação.

Seção IV 
DO DESMEMBRAMENTO E DO DESENTRANHAMENTO

Art. 19. O Desmembramento e o desentranhamento são as únicas possibilidades de retirada regular de 
documentos de um processo, sendo o:

I – desmembramento a retirada de documentos com a )nalidade de criação de um novo processo, que 
se faz necessária quando um processo já em tramitação contiver solicitação de competência simultânea de 
outro Órgão da Câmara dos Deputados ou quando for necessária a reversão de anexação indevida;

II – desentranhamento a retirada de documentos sem que a haja a criação de um novo processo, me-
diante fundamentação legal ou regimental;

Parágrafo único. Num caso ou noutro deverá ser preenchido e anexado o processo o termo de desmem-
bramento ou de desentranhamento.
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Seção V 
DA DISTRIBUIÇÃO

Art. 20. Processos em tramitação na Corregedoria Parlamentar serão distribuídos aos assessores para 
elaboração de parecer composto de relatório e voto, de acordo com critérios estabelecidos pelo Chefe de Ga-
binete da Corregedoria Parlamentar.

Seção VI 
DAS INTIMAÇÕES

Art. 21. O Corregedor Parlamentar determinará a intimação do investigado, ou de qualquer das pessoas 
listadas no inciso IX do artigo 2º desta Instrução Normativa, para ciência de decisão ou efetivação de provi-
dências e diligências.

§ 1º A intimação conterá as seguintes informações, dentre outras:
I – a identi)cação do intimado;
II – a )nalidade da intimação;
III – a data, hora e local em que deve comparecer, fazer-se representar ou apresentar manifestação escrita;
IV – a informação de que o processo tramitará por impulso o)cial, independentemente do seu compa-

recimento;
V – a indicação dos fundamentos legais pertinentes.
§ 2º A Intimação será considerada válida e e)caz, ainda, por aposição de ciência do intimado no processo.
Art. 22. O cumprimento de intimações será executado por servidores da Corregedoria Parlamentar.
§ 1º A Administração da Câmara dos Deputados providenciará identidades funcionais especí)cas aos

servidores da Corregedoria Parlamentar, por solicitação do titular do Órgão.
§ 2º Havendo impedimento de o investigado receber pessoalmente a intimação, o cumprimento do

mandado poderá ser feito por intermédio de seu procurador legalmente autorizado.
§ 3º Após três tentativas infrutíferas, o mandado será considerado cumprido após sua publicação no

Diário O)cial da União.

Seção VII 
DA CONCLUSÃO

Art. 23. Após a instrução processual, os autos serão conclusos ao Corregedor Parlamentar para elabora-
ção do parecer. 

Seção VIII 
DA CERTIFICAÇÃO

Art. 24. Todos os atos e procedimentos processuais serão certi)cados no processo por meio de aposição 
de carimbo que contenha as respectivas informações, com menção expressa do local, data, hora e nome do 
servidor.

Seção IX 
DA PUBLICAÇÃO

Art. 25. Todos os Atos do Corregedor Parlamentar serão publicados no Diário da Câmara dos Deputados, 
exceto as intimações, que serão publicadas no Diário O)cial da União.

Seção X 
DA PRODUÇÃO DE PROVAS

Art. 26. Em caso de produção de prova testemunhal, no local e data determinados pelo Corregedor Par-
lamentar ou Comissão de Sindicância, observar-se-ão as seguintes normas:

I – a testemunha prestará compromisso e falará somente sobre o que lhe for perguntado, sendo-lhe de-
feso a explanação ou consideração inicial à guisa de introdução;

II – ao Corregedor Parlamentar ou membro de Comissão de Sindicância poderá inquirir a testemunha 
no início do depoimento e a qualquer momento que entender necessário;

III – se a testemunha se )zer acompanhar de advogado, este não poderá intervir ou in[uir, de qualquer 
modo, nas perguntas e nas respostas, sendo-lhe permitido consignar protesto ao Corregedor Parlamentar.
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Seção XI 
DOS PRAZOS

Art. 27. A contagem do prazo iniciar-se-á a partir do dia útil seguinte àquele em que ocorrer a intimação 
e extinguir-se-á no último dia útil, ao término do expediente da Câmara dos Deputados, quando não houver 
sessão em Plenário, ou ao término da sessão, quando esta ocorrer. 

CAPÍTULO V 
DA REPRESSÃO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DA CASA

Art. 28. Quando, nos edifícios da Câmara dos Deputados, for cometido algum delito, instaurar-se-á in-
quérito a ser presidido pelo diretor de serviços de segurança ou, se o indiciado ou o preso for membro da Casa, 
pelo Corregedor Parlamentar ou Corregedor Parlamentar substituto. 

§ 1º Serão observados no inquérito o Código de Processo Penal e os regulamentos policiais do Distrito
Federal, no que lhe forem aplicáveis. 

§ 2º A Câmara dos Deputados poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais especializados
ou requisitar servidores de seus quadros para auxiliar na realização do inquérito. 

§ 3º Servirá de escrivão funcionário estável da Câmara, designado pela autoridade que presidir o inquérito.
§ 4º O inquérito será enviado, após a sua conclusão, à autoridade judiciária competente.
§ 5º Em caso de [agrante de crime ina)ançável, realizar-se-á a prisão do agente da infração, que será

entregue com o auto respectivo à autoridade judicial competente, ou, no caso de parlamentar, ao Presidente 
da Câmara, atendendo-se, nesta hipótese, ao prescrito nos arts. 250 e 251 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

§ 6º O policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, inclusive de blocos resi-
denciais funcionais para Deputados, compete, privativamente, à Mesa, sob a suprema direção do Presidente 
da Câmara dos Deputados, sem intervenção de qualquer outro Poder. 

Art. 29. Excetuados os membros do Departamento de Polícia Legislativa, é proibido o porte de arma de 
qualquer espécie nos edifícios da Câmara e suas áreas adjacentes, constituindo o descumprimento infração 
disciplinar, sem prejuízo das demais sanções cíveis, penais e administrativas.

Parágrafo único. Incumbe ao Corregedor Parlamentar, ou Corregedor Parlamentar substituto, supervi-
sionar a proibição do porte de arma, com poderes para mandar revistar e desarmar.

CAPÍTULO VI 
DO GABINETE E DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA PARLAMENTAR

Art. 30. Compete ao Chefe de Gabinete da Corregedoria Parlamentar supervisionar todas as ações rela-
cionadas a processos que tramitem no Órgão e:

I – distribuir processos aos assessores, determinando prazos para a elaboração de pareceres;
II – proceder à revisão e aprovar parecer a ser submetido ao Corregedor Parlamentar;
III – fazer conclusos ao Corregedor Parlamentar os processos com instrução encerrada;
IV – supervisionar as atividades administrativas;
V – representar o Corregedor Parlamentar sempre que solicitado.
Art. 31. Incumbe à Secretaria da Corregedoria Parlamentar, entre outras atribuições:
I – criar e manter bancos de dados necessários ao bom desempenho dos serviços;
II – gerar relatórios gerenciais e acompanhar a evolução dos trabalhos distribuídos pela Che)a de Gabinete;
III – expedir instruções, certidões, portarias, mandados e outros atos necessários ao bom funcionamen-

to dos serviços;
IV – solicitar à Administração da Casa a concessão de diárias e passagens aéreas a servidores da Correge-

doria Parlamentar que estiverem no desempenho de atribuições afetas à sua área de atuação fora da Capital 
Federal;

V – preparar a pauta do Corregedor Parlamentar para as reuniões da Mesa Diretora da Câmara dos De-
putados, sob supervisão da Che)a de Gabinete;

VI – preparar a pauta, expedir convocações e organizar as reuniões das comissões de sindicância em 
atuação no âmbito do Órgão;

VII – demais atividades administrativas.
Parágrafo único. Certidões emitidas pela Corregedoria Parlamentar terão validade de 30 (trinta) dias.
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CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32. Para a apuração de fatos e responsabilidades previstas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, o 
Corregedor Parlamentar poderá solicitar, por intermédio da Mesa Diretora, auxílio de outras autoridades públicas.

Art. 33. Ficam convalidados os atos praticados nos processos cuja tramitação não se encerrou no âmbito 
da Corregedoria Parlamentar antes da vigência desta Instrução Normativa.

Art. 34. Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Parlamentar.
Art. 35. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de fevereiro de 2015. – Deputado Carlos Manato, Corregedor Parlamentar
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Ata da 2ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 25 de 
fevereiro de 2015.

Publique-se. 
Em 4-3-2015. – Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa

Primeira Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura

Ata da segunda reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 25 
de fevereiro de 2015

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às treze horas e quinze minutos, no Ga-
binete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. Pre-
sentes os Senhores Deputados Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente; Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; 
Beto Mansur, Primeiro-Secretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-Secretária; Alex 
Canziani, Quarto-Secretário; Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário; Luiza Erundina, Terceira-Suplente de 
Secretário; Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário; Carlos Manato, Corregedor Parlamentar; e Claudio Ca-
jado, Procurador Parlamentar. Ausente justi+cadamente o Senhor Deputado Gilberto Nascimento, Segundo-
-Suplente de Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou abertos os tra-
balhos, comentando a respeito de terem uma rotina de reunião. Mencionou que precisavam apreciar o Proje-
to de Resolução nº 20, de 2011, de autoria da Deputada Mara Gabrilli, referente à criação da Comissão Perma-
nente de Defesa dos Direitos das Pessoas com De+ciência, para deliberação em Plenário ainda nesse dia. Men-
surou que, no substitutivo apresentado pelo Relator, havia proposta do aumento da cumulatividade das Co-
missões e o aumento do quantitativo do número de membros em Comissões que apresentavam maior deman-
da. E que não haveria aumento de despesas com a nova estrutura da Comissão. Em seguida, o Senhor Presi-
dente Eduardo Cunha expôs, extrapauta, as seguintes minutas de Ato da Mesa: 1 – que “Dispõe sobre a verba
destinada aos Gabinetes Parlamentares”; 2 – que “Altera o valor do auxílio-moradia, de que trata o Ato da Mesa
nº 15, de 1979”; 3 – que “Altera a tabela de valores da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar e dá ou-
tras providências”; e 4 – que “Altera os arts. 2º, 4º, 5º e 14 do Ato da Mesa nº 43, de 2009, e o inciso I do § 1º do
art. 27 do Ato da Mesa nº 45, de 2012”. Esclareceu que ia ter a correspondente redução de custos em outros
itens rearranjados pela Diretoria-Geral, sem qualquer aumento de despesa, com efeitos +nanceiros somente a
partir de 1º de abril, após a vigência do novo orçamento. Disse que desde o primeiro dia foi pedido o cálculo
dessas correções, para não extrapolar o índice in8acionário até o dia 31 de janeiro de 2015, pelo IPCA. Que
pretendia estabelecer o parâmetro de igualdade, que todos os itens seriam corrigidos ao mesmo tempo. Com
relação à alteração do dispositivo no Ato da Mesa nº 43, de 2009, referente à Cota para o Exercício da Atividade
Parlamentar – CEAP, que permitirá ter como bene+ciário o cônjuge ou companheiro(a) do deputado no reem-
bolso de despesa com passagem aérea, o Senhor Presidente Eduardo Cunha esclareceu que não haveria au-
mento de custo, seria mediante o uso da CEAP. Após ponderações e esclarecimentos aos questionamentos,
foram postas em votação as supracitadas minutas, sendo aprovados, por unanimidade, os seguintes Atos da
Mesa, que seguem ao +nal da ata, com manifestação contrária da Senhora Deputada Luiza Erundina, Terceira-
-Suplente de Secretário: 1 – que “Dispõe sobre a verba destinada aos Gabinetes Parlamentares”; 2 – que “Alte-
ra o valor do auxílio-moradia, de que trata o Ato da Mesa nº 15, de 1979”; e 3 – que “Altera a tabela de valores
da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar e dá outras providências”. E aprovado, com voto contrário
dos Senhores Deputados Mara Gabrilli, Terceira-Secretária, e Alex Canziani, Quarto-Secretário, e com manifes-
tação contrária dos Senhores Deputados Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário, e Luiza Erundina, Tercei-
ra-Suplente de Secretário, o Ato da Mesa que “Altera os arts. 2º, 4º, 5º e 14 do Ato da Mesa nº 43, de 2009, e o
inciso I do § 1º do art. 27 do Ato da Mesa nº 45, de 2012”, cujo teor segue ao +nal da ata. Retiraram-se da reunião
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os Senhores Deputado Carlos Manato, Corregedor Parlamentar, durante discussão, e, após decisão, o Deputa-
do Felipe Bornier, Segundo-Secretário. O Senhor Presidente Eduardo Cunha retomou, extrapauta, a questão 
referente às justi+cativas de ausência, propondo que se estenda aos ex-Presidentes da Câmara dos Deputados 
a decisão, já adotada por Mesas anteriores, de considerar justi+cadas as ausências de registro no painel eletrô-
nico nas Sessões deliberativas da Casa, em razão da natureza de suas atribuições. A Mesa Diretora resolveu, por 
unanimidade, acatar a sugestão, estendendo também, por proposta do Senhor Deputado Cláudio Cajado, ao 
Procurador Parlamentar, ao Corregedor e ao Ouvidor-Geral. Retornou à reunião, nesse momento, o Senhor 
Deputado Felipe Bornier, Segundo-Secretário. Em continuação, o Senhor Presidente Eduardo Cunha apresen-
tou, extrapauta, anteprojetos de resolução, que dispõem sobre a Secretaria de Comunicação Social e a criação 
da Secretaria de Relações Internacionais. Após esclarecimentos sobre a proposta, a Senhora Deputada Luiza 
Erundina, Terceira-Suplente de Secretário, sugeriu que houvesse um Colegiado com uma estrutura e organi-
zação para discutir, deliberar e propor a política de comunicação da Casa junto com o Secretário de Comuni-
cação Social, no sentido de absorver e preservar a pluralidade de representação da Casa. Mediante essa pro-
posta, o Senhor Presidente Eduardo Cunha sugeriu a elaboração de um ato criando um Conselho Consultivo 
de Comunicação, que dará as diretrizes macro da política de comunicação da Câmara como um todo, para 
melhoria da imagem da Casa e a divulgação da atividade parlamentar. Solicitou ao Diretor-Geral, em conjunto 
com o Secretário-Geral e de acordo com seus pares, elaboração do supracitado ato para posterior deliberação 
da Mesa Diretora. Postas em votação as matérias, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, apresentar os 
seguintes Projetos de Resolução, que seguem ao +nal da ata: 1 – que “Altera o Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de 21 de setembro de 1989, para criar a Secretaria de Relações 
Internacionais.”; e 2 – que “Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 
17, de 21 de setembro de 1989, para dispor sobre a Secretaria de Comunicação Social”. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente Eduardo Cunha expôs, extrapauta, proposta para alteração do Ato da Mesa nº 5, de 2011, referente 
a imóveis funcionais, condicionando à reciprocidade, ou seja, a cada imóvel funcional da reserva técnica dessa 
Casa disponibilizado a Senador, um imóvel do Senado Funcional deverá ser disponibilizado a Deputado Fede-
ral. Esclarecida a matéria, a Mesa Diretora baixou, por unanimidade, Ato da Mesa que “Altera a redação do art. 
1º do Ato da Mesa nº 5, de 2011”, cujo teor segue ao +nal da ata. Por último, o Senhor Presidente apresentou 
minuta de Ato da Mesa de regramento para elaboração de edital para proposta de manifestação de interesse 
(PMI), quanto aos projetos de engenharia. Distribuída cópia para análise, decidiu-se deliberar em próxima reu-
nião. Nesse momento, o Senhor Presidente Eduardo Cunha passou a presidência para o Senhor Deputado Wal-
dir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente, a +m de cumprir compromissos de sua agenda. Deu-se início a pauta 
da Primeira-Vice-Presidência. I – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE. Sua Excelência expôs seu 
parecer favorável, com substitutivo, ao Projeto de Resolução nº 20, de 2011, de autoria da Deputada Mara Ga-
brilli e outros, que “Cria, no âmbito da Câmara dos Deputados, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com De+ciência.”. Relatada a matéria, a Mesa Diretora opinou, por unanimidade, pela aprovação 
do citado projeto, com Substitutivo. Em seguida, por solicitação do próprio Senhor Deputado Giacobo, Segun-
do-Vice-Presidente, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, tornar sem efeito a decisão da reunião do dia 
11 de fevereiro de 2015, que delegou à Segunda-Vice-Presidência a competência para dar encaminhamento 
aos processos de reembolso de despesas de assistência à saúde, permanecendo em vigor o Ato da Mesa nº 89, 
de 2013. Solicitando a palavra o Senhor Deputado Alex Canziani apresentou sua pauta. II – PAUTA DO SENHOR 
QUARTO-SECRETÁRIO. Exposto o Processonº 106.266/2015, a Mesa Diretora autorizou a dispensa da exigência 
de escolaridade de nível superior para nomeação do Sr. Hélio Senedese Júnior, para exercer o cargo de natu-
reza especial, CNE-07 – Secretário Particular, na Quarta-Secretaria, tendo em vista o atendimento dos critérios 
de con+ança, e+ciência e oportunidade, nos termos do art. 1º da Resolução nº 43/2006, e da decisão no 
Processonº 2007/122.698. Prosseguindo, o Senhor Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, apresentou a pauta da Presidência. III – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa Di-
retora rati+cou, por unanimidade, os despachos favoráveis, ad referendum, exarados nos seguintes expedien-
tes referentes a Requerimento de Informação, missão o+cial, relatório de gestão +scal, reembolso de despesas, 
reembolso de despesas de assistência à saúde, nomeação de servidor: 1 – Requerimento de Informação nº 7, 
de 2015, do Deputado Hissa Abrahão, que “requer informações ao Ministério da Educação sobre o funciona-
mento do Sistema de Inscrições do FIES, na forma em que especi+ca”. Rati+cado o parecer favorável do Relator, 
Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente. 2 – Relatório de Missão Autorizadanº 2, de 2015, da Pre-
sidência. Missões o+ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2015: 145, 175, 176, 191, 202, 216, 218, 
219 e 223. 3 – Relatório de gestão +scal: Processonº 100.714/2015. Rati+cado o despacho favorável do então 
Presidente Henrique Eduardo Alves à 8. 29 e, em decorrência, a Portarianº 1, de 2015: “Em 28/1/15. Aprovo, ad 
referendum da Mesa, o Relatório de Gestão Fiscal desta Casa, referente ao período de janeiro a dezembro de 
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2014, na forma da Portarianº 1, de 2015. Encaminhe-se o Relatório aprovado à Mesa Diretora do Congresso Na-
cional e ao Tribunal de Contas da União, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19/10/00. 
À Diretoria-Geral para providenciar a devida publicação no prazo determinado pela Lei de Responsabilidade Fis-
cal.”. 4 – Reembolso de despesas: Processonº 125.742/2014, de interesse da Deputada Keiko Ota. Vista concedida 
ao Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário. 5 – Reembolso de despesas de assistência à saúde, rati+-
cados os despachos favoráveis do então Presidente Henrique Eduardo Alves, exarados nos seguintes processos: 
5.1 – Processonº 116.145/2014, de interesse do Deputado ex-Deputado Wellington Fagundes; 5.2 – Processonº 
131.076/2014, de interesse do Deputado Sérgio Moraes. 6 – Nomeação de servidor: Processonº 104.220/2015. 
Rati+cado o despacho favorável do Presidente Eduardo Cunha, à 8. 6: “Em 12/2/15. Trata-se de indicação do Líder 
do Partido Republicano Progressista, Deputado Juscelino Rezende Filho, no sentido de que Camila Thaina Santa-
na Vilas Boas seja nomeada para o cargo de natureza especial de Assessor Técnico, CNE-7, na Liderança daquele 
partido. A Resoluçãonº 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, ad refe-
rendum da Mesa Diretora, com base em critérios de con+ança, e+ciência e oportunidade, a escolaridade de nível 
superior, exigida em atos normativos internos, para a designação de acesso às funções comissionadas de direção 
e assessoramento e, por extensão, conforme processonº 2007/122698, aos cargos de natureza especial. Assim, 
autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, pela referida 
indicada, naquela Liderança. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências e, após, à Secretaria-
-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.” Nada mais havendo a tratar,
às quinze horas e quinze minutos, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou encerrada a presente reunião. E,
para constar, eu, , Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

Eduardo Cunha, Presidente
SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa

ANEXO À ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 25/02/2015 

ATO DA MESA Nº , DE 2015

Dispõe sobre a verba destinada aos Gabinetes Parlamentares.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:
Art. 1º A verba destinada aos Gabinetes Parlamentares +ca alterada para R$ 92.053,20 (noventa e dois 

mil, cinquenta e três reais e vinte centavos).
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Ato correrão à conta das dotações orçamentárias da 

Câmara dos Deputados.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos +nanceiros contados a partir de 

1º de abril de 2015. 

Justi*cação

O presente Ato visa recompor o valor da Verba destinada aos Gabinetes Parlamentares em função do 
desgaste in8acionário, mediante a aplicação de um reajuste de 18,017%, apurado pelo IPCA de julho de 2012 
a janeiro de 2015, mantendo-se inalterada a tabela de vencimentos do Secretariado Parlamentar +xada na le-
gislação vigente.

ATO DA MESA Nº      , DE 2015

Altera o valor do auxílio-moradia, de que trata o Ato da Mesa nº 15, de 1979.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:
Art. 1º O limite máximo do valor mensal relativo ao auxílio-moradia, criado pelo Ato da Mesa nº 15, de 

1979, passa a ser de R$ 4.253,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais), por parlamentar que +zer op-
ção pelo benefício.

Art. 2º As despesas decorrentes desse Ato ocorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias da 
Câmara dos Deputados.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos +nanceiros a partir de 1º 
de abril de 2015.
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Justi*cação

A correção de 11,92% (onze inteiros e noventa e dois centésimos por cento) do valor limite da indeniza-
ção mensal referente ao auxílio-moradia, concedido aos senhores parlamentares pelo Ato da Mesa nº 15/1979, 
decorre da atualização relativa à variação do IPCA de Abril de 2013 a Janeiro de 2015. 

ATO DA MESA Nº , DE 2015

Altera a tabela de valores da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar e dá outras pro-
vidências.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:
Art. 1º Fica alterada a tabela de limites mensais da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar cons-

tante do Anexo ao Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 2009, e alterações, qu e passa a vigorar na forma do 
Anexo deste Ato.

Art. 2º Ficam alterados o § 1º do art. 1º, as alíneas “b” e “d” do inciso VIII e os incisos IX e X do art. 2º, todos 
do Ato da Mesa nº 43, de 2009, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1°  .....................................................................................................................................................................................
§ 1º Atribui-se o adicional de R$ 1.353,04 ao valor da Cota mensal do Deputado que exerce o cargo de:
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 2º  .....................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................
VIII –  .........................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................
b) locação ou fretamento de veículos automotores, até o limite inacumulável de R$ 10.900,00 (dez
mil e novecentos reais) mensais;
 ...................................................................................................................................................................................................
d) serviços de táxi, pedágio e estacionamento, até o limite global inacumulável de R$ 2.700,00 (Dois
mil e setecentos reais) mensais;
 ...................................................................................................................................................................................................
IX – combustíveis e lubri+cantes, até o limite inacumulável de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos 
reais) mensais;
X – serviços de segurança prestados por empresa especializada, até o limite inacumulável de R$ 
8.700,00 (oito mil e setecentos reais) mensais;
................................................................................................................................................................................................” (NR)

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Ato correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias da Câmara dos Deputados.

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos +nanceiros a partir de 1º 
de abril de 2015.

Justi*cação

Este Ato objetiva adequar o valor da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – CEAP aos custos 
dos bens e serviços que compõem o referido benefício, bem como o adicional previsto no § 1º do art. 1º do 
Ato da Mesa nº 43, de 2009, aplicando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 
veri+cada no período de dezembro de 2013 a janeiro de 2015, no percentual de 8,72% (oito inteiros e setenta 
e dois centésimos por cento).

Adota-se o IPCA, tendo em vista que o referido indicador considera o comportamento das tarifas aére-
as, bem como a variação veri+cada em outros componentes, como combustível, transportes, comunicação, 
todos compreendidos entre os itens passíveis de reembolso pela CEAP. Além disso, este é o indicador que já 
vem sendo utilizado, nos últimos anos, para atualizar o valor da Cota parlamentar.

No mesmo passo, a +m de adequar à in8ação veri+cada no período os valores dos limites mensais ina-
cumuláveis referentes às despesas cobertas pela CEAP previstas no art. 2º, incisos VIII, “b” e “d”, IX e X, todos do 
Ato da Mesa nº 43, de 2009, eles também foram atualizados com base no mesmo índice, arredondando-se os 
valores individuais por questões operacionais. Ressalte-se que a majoração dos limites relativos aos itens de 
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despesa não acarreta aumento do valor global da cota, uma vez que esses tetos individuais destinam-se a evi-

tar a concentração dos gastos da Cota em poucas modalidades de despesas.

ANEXO 

(Ato da Mesa nº 43, de 2009)

COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR – CEAP

LIMITES MENSAIS POR DEPUTADO
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ATO DA MESA Nº , DE 2015

Altera os arts. 2º, 4º, 5º e 14 do Ato da Mesa nº 43, de 2009, e o inciso I do § 1º do art. 27 do 
Ato da Mesa nº 45, de 2012.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:
Art. 1º Os arts. 2º, 4º, 5º e 14 do Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 2009, passam a vigorar com a se-

guinte redação:

“Art. 2º  .....................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................
§ 1º As despesas estabelecidas nos incisos I, VII e VIII poderão ser realizadas por assessores, assim 
entendidos os servidores efetivos, os ocupantes de cargos de natureza especial ou secretários par-
lamentares vinculados à Câmara dos Deputados.
§ 2º A despesa estabelecida no inciso I, nos deslocamentos entre a Unidade da Federação de repre-
sentação do parlamentar e o Distrito Federal, e vice-versa, poderá ter como bene+ciário o cônjuge 
ou companheiro(a) do deputado, informado no cadastro parlamentar junto à Casa.” (NR)
“Art. 4º  .....................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................
§ 5º Nas hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 2º, admite-se o comprovante de despesa emitido 
em nome do bene+ciário do serviço. 
...............................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 5º  .....................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................
§ 4º A emissão de RPA e de bilhete de passagem aérea nas empresas de transporte aéreo será feita 
pelo Deputado ou por um servidor do Gabinete Parlamentar por ele indicado e devidamente cre-
denciado no sistema informatizado próprio. 
§ 5º A retirada de bilhete aéreo em nome de assessores e de cônjuge ou companheiro do deputado 
exigirá o registro do fato em sistema informatizado próprio até o primeiro dia útil do mês seguinte 
ao da emissão da passagem.
.................................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 14.  ...................................................................................................................................................................................
§ 1º O Deputado investido nos cargos de Líder ou Vice-Líder poderá ceder à respectiva Liderança o 
adicional previsto no § 1º art. 1º deste Ato, a +m de se manter, no âmbito da Liderança, cota desti-
nada ao atendimento das despesas de interesse coletivo da bancada. 
§ 2º A cessão de cota referida no parágrafo anterior dar-se-á mediante autorização expressa do Líder 
ou do Vice-Líder em formulário próprio, que será entregue à Coordenação de Gestão de Cota Parla-
mentar do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, não cabendo devolução de cota. 
 ...................................................................................................................................................................................................
§ 4º Aplicam-se à Cota de Liderança os ajustes de cálculo decorrentes do disposto no art. 11, na 
proporção do montante cedido pelo Líder ou Vice-Líder que vier a se afastar ou assumir o cargo. 
................................................................................................................................................................................................”(NR)

Art. 2º Fica alterado o inciso I do § 1º do art. 27 do Ato da Mesa nº 45, de 16 de julho de 2012, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 27. ..................................................................................................................................................................................
§ 1º  ...........................................................................................................................................................................................
I – nomes de cônjuge, ou companheiro, e parentes até o 4° grau, exceto quando se tratar de despe-
sa ressarcida pela Câmara dos Deputados, nos termos do disposto no § 2º do art. 2º do Ato da Mesa 
nº 43, de 2009;
.....................................................................................................................................................................................................” (NR)

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Justi*cação

O presente Ato objetiva aperfeiçoar os dispositivos que regulamentam a utilização da Cota para o Exer-
cício da Atividade Parlamentar – CEAP, bem como adequar o seu uso às demais regras do ordenamento jurí-
dico pátrio.
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Nesse contexto, vale ressaltar que o art. 226 da Constituição Federal determina que “a família, base da 

sociedade, tem especial atenção do Estado”. Com isso, observa-se que o constituinte dispensou especial prote-
ção à família, privilegiando a unidade familiar. 

Assim sendo, em consonância com o dispositivo constitucional vigente, a presente proposição prevê a 
possibilidade de uso da CEAP para custear despesas com passagem aérea de cônjuge ou companheiro(a) do 
deputado, nos deslocamentos entre a Unidade da Federação de representação do parlamentar e o Distrito 
Federal, e vice-versa.

Ademais, propõe-se alterar a redação de dispositivos do Ato da Mesa nº 43, de 2009, para estender ao 
Líder, além do Vice-Líder, a possibilidade de cessão de cota adicional às respectivas Lideranças existentes na 
Casa, como forma de aperfeiçoar o desenvolvimento das atividades destes Colegiados.

Altera-se, ainda, o inciso I do § 1º do art. 27 do Ato da Mesa nº 45, de 2012, para adequar essa norma às 
alterações propostas ao Ato da Mesa nº 43, de 2009.

Ressalte-se, por +m, que a presente proposta não acarretará aumento da Cota para o Exercício da Ativi-
dade Parlamentar.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº      , DE 2015 
(Da Mesa Diretora)

Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17, de 21 
de setembro de 1989, para criar a Secretaria de Relações Internacionais. 

A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:
Art. 1º O Título II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17 de 

1989, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo III-E: 

“CAPÍTULO III- E  
DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Art. 21-J. Compete à Secretaria de Relações Internacionais:
I – estabelecer as diretrizes da diplomacia parlamentar da Câmara dos Deputados;
II – promover a cooperação com parlamentos de estados estrangeiros;
III – apoiar as delegações, comitivas e representações da Câmara em missão o+cial. 
Art. 21-K. O Secretário de Relações Internacionais será escolhido pelo Presidente da Câmara dentre 
os deputados no exercício do mandato, podendo ser substituído a qualquer tempo.”

Art. 2º A Assessoria Internacional e Cerimonial passa a integrar a Secretaria de Relações Internacionais, 
mantidas as atuais competências e as atribuições dos titulares de funções comissionadas e de cargos em co-
missão de natureza especial.

Art. 3º Os titulares das unidades administrativas e os ocupantes de cargos em comissão de natureza es-
pecial da Secretaria de Relações Internacionais serão designados ou nomeados a partir da indicação do Secre-
tário de Relações Internacionais.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Justi*cação

Em conformidade com os princípios constitucionais que regem o Brasil em suas relações internacio-
nais, a atividade parlamentar também está voltada para a integração econômica, política, social e cultural 
dos povos, mostrando-se, dessa forma, necessária a aproximação entre os diversos Parlamentos mundiais. 
Nesse sentido, a presente Resolução cria um importante órgão da Casa para promover a cooperação com 
parlamentos de estados estrangeiros e apoiar as delegações, comitivas e representações da Câmara em 
missão oficial. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº       , DE 2015 
(Da Mesa Diretora)

Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17, de 21 
de setembro de 1989, para dispor sobre a Secretaria de Comunicação Social. 
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A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:
Art. 1º O Título II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17 de 

1989, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo III-D: 

“CAPÍTULO III-D 
DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 21-H. Compete à Secretaria de Comunicação Social:
I – zelar pela divulgação dos trabalhos parlamentares;
II – estabelecer as diretrizes gerais de divulgação institucional;
III – de+nir a política de comunicação da Câmara dos Deputados;
IV – implementar ações que facilitem o alcance dos veículos de comunicação da Câmara no terri-
tório nacional;
V – supervisionar as atividades do órgão de comunicação e imprensa da Câmara dos Deputados;
VI – realizar audiências públicas com segmentos da sociedade para ampliar a interação dos veículos 
de comunicação da Casa.
Art. 21-I. O Secretário de Comunicação Social será escolhido pelo Presidente da Câmara dentre os 
deputados no exercício do mandato, podendo ser substituído a qualquer tempo, e terá como atri-
buição a supervisão dos veículos de comunicação social da Câmara.” 

Art. 2º Estão submetidos às determinações do Secretário de Comunicação Social o Jornal da Câmara, a 
TV Câmara, a Rádio Câmara e a Agência Câmara, bem como todas as unidades administrativas da Secretaria 
de Comunicação Social.

Art. 3º Os titulares das unidades administrativas e os ocupantes de cargos em comissão de natureza es-
pecial da Secretaria de Comunicação Social serão designados ou nomeados a partir da indicação do Secretário 
de Comunicação Social.

Art. 4º Fica criada a Diretoria-Executiva de Comunicação Social, vinculada à Secretaria de Comunicação 
Social.

Parágrafo único. A função comissionada de Diretor da Secretaria de Comunicação Social, nível FC-5, có-
digo C0600049, +ca transformada na função comissionada de Diretor-Executivo de Comunicação Social, nível 
FC-5, mantidas as atuais atribuições.

Art. 5º Fica criado, na Secretaria de Comunicação Social, o cargo em comissão de natureza especial de 
Assessor de Comunicação da TV Câmara, nível CNE-7, que terá como atribuição o assessoramento ao Secretá-
rio de Comunicação Social, em relação a todas as matérias relativas à TV Câmara.

Art. 6º A criação do cargo em comissão referido no art. 5º implicará a extinção de cargos de natureza es-
pecial em montante su+ciente para compensar a despesa criada.

Art. 7º As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta das dotações orçamentárias da Câma-
ra dos Deputados. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Justi*cação

Princípio fundamental da democracia, a publicidade ultrapassa a mera atividade de publicação dos atos 
o+ciais dos agentes públicos de forma a permitir o controle da atividade estatal pelos cidadãos. A divulgação
dos trabalhos desenvolvidos pelos parlamentares e o compartilhamento de espaços de participação entre a
sociedade e as diferentes instituições do sistema político constituiu âmago do Poder Legislativo.

Nesse sentido, por sua importância e em razão da necessidade de ampliação desse importante espaço 
de cidadania na Câmara dos Deputados, a partir da maior interação dos órgãos legislativos com a sociedade, 
submete-se a apreciação dos nobres pares o presente Projeto de Resolução, para, assim como em outros órgãos 
da Casa – Ouvidoria, Procuradoria Parlamentar, Secretaria da Mulher – permitir que este importante segmento 
da atividade parlamentar seja coordenado por um Deputado. 

ATO DA MESA Nº      , DE 2015

Altera a redação do art. 1º do Ato da Mesa nº 5, de 2011. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que confere o Regimento Interno, resolve:
Art. 1º O art. 1º do Ato da Mesa nº 5, de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art.1º . .....................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................
§ 5º Havendo reciprocidade, os imóveis funcionais de que trata o caput poderão ser destinados a
Senadores da República.” (NR)

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Justi*cação

O presente Ato de Mesa altera a redação do artigo 1º do Ato da Mesa nº 5, de 5/05/2011, com a inclusão 
do § 5º.

O dispositivo objetiva permitir que imóveis funcionais pertencentes à reserva técnica da Câmara dos 
Deputados sejam ocupados por Senadores da República.

Com tal previsão, os Deputados Federais que se elegerem Senadores na legislatura seguinte poderão 
continuar ocupando o mesmo imóvel funcional.

Para não comprometer a oferta de imóveis funcionais aos Deputados, a proposta está condicionada à re-
ciprocidade, ou seja, a cada imóvel funcional da reserva técnica da Câmara dos Deputados disponibilizado a Se-
nador, um imóvel funcional da reserva técnica do Senado Federal deverá ser disponibilizado a Deputado Federal.
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ATAS DA MESA

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REA-
LIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015.

Publique-se. 
Em 9-março-2015. – Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa

Primeira Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura
Ata da primeira reunião extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 

03 de março de 2015

Aos três dias do mês de março de dois mil e quinze, às onze horas e vinte minutos, no Gabinete da 
Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. Presentes 
inicalmente os Senhores Deputados Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente; Giacobo, Segundo-Vice-Pre-
sidente; Beto Mansur, Primeiro-Secretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-Secre-
tária; Alex Canziani, Quarto-Secretário; Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário; Luiza Erundina, Terceira-
Suplente de Secretário; Carlos Manato, Corregedor Parlamentar; e Claudio Cajado, Procurador Parlamentar. 
Ausentes, justi7cadamente, os Senhores Deputados Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário, 
e Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente Eduardo Cunha 
declarou abertos os trabalhos. Esclarecendo as razões determinantes da convocação da presente reunião, 
pôs em discussão o Ato da Mesa nº 5, de 2015, que “Altera os arts. 2º, 4º, 5º e 14 do Ato da Mesa nº 43, de 
2009, e o inciso I do §1º do art. 27 do Ato da Mesa nº 45, de 2012”, que autorizou ter como bene7ciário o 
cônjuge ou companheiro(a) do deputado no reembolso de despesa com passagem aérea, mediante o uso 
da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar. Debatido o assunto, a Mesa Diretora resolveu, por unani-
midade, baixar Ato da Mesa que “Revoga o Ato da Mesa nº 5, de 2015”, cujo teor segue ao 7nal da ata. Nada 
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mais havendo a tratar, às onze horas e cinquenta minutos, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou 
encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, , Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei 
a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Depu-
tados. – Eduardo Cunha, Presidente

ATO DA MESA Nº      , DE 2015

Revoga o Ato da Mesa nº 5, de 2015.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS no uso de suas atribuições, resolve: 
Art. 1º Fica revogado o Ato da Mesa nº 5, de 25 de fevereiro de 2015.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões,     de março de 2015. 
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ATA DA MESA

Ata da 3ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 25 de março 
de 2015.

Publique-se
Em 29-4-15. – Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa.

Primeira Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura Ata da terceira reu-
nião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 25 de março de 2015

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quinze, às doze horas e quarenta minutos, no Ga-
binete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. Pre-
sentes inicialmente os Senhores Deputados Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente; Giacobo, Segundo-
Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-Secretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-
Secretária; Alex Canziani, Quarto-Secretário; Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário; Luiza 
Erundina, Terceira-Suplente de Secretário; e Carlos Manato, Corregedor Parlamentar. Ausente justi�cadamente 
o Senhor Deputado Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente
Eduardo Cunha declarou abertos os trabalhos. Inicialmente, comentou sobre sua decisão, ad referendum da
Mesa, de suspender a vigência do Ato da Mesa nº 82, de 2006, que “veda a realização de oitivas de presos nas
dependências da Câmara dos Deputados”, somente para tomada do depoimento do Senhor Renato de Souza
Duque à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobrás, para evitar que essa comissão fosse à Polícia
Federal. E como o depoente havia sido convocado antes de ter sido preso, entendeu que era uma situação ex-
cepcional. Exposto o assunto, o Senhor Presidente Eduardo Cunha propôs que deveriam estudar a matéria e,
caso houvesse proposta de alteração ou não, debateriam numa próxima reunião da Mesa. E, se houvesse um
caso excepcional entre uma reunião e outra, ele poderia até decidir só para o fato especí�co. Em seguida, o
Senhor Presidente Eduardo Cunha comentou sobre a proposta de criação do Conselho Consultivo de Comu-
nicação Social, elaborada pela Deputada Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário. Solicitou que fosse
distribuída cópia para análise e posterior deliberação. Nesse instante, compareceu à reunião o Senhor Depu-
tado Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário. O Senhor Presidente Eduardo Cunha retomou, extrapauta, a
explicação sobre a Proposta de Manifestação de Interesse (PMI), referente às obras de engenharia. Esclareceu
que a partir da PMI é que saberiam o que é ou não viável. E, a partir daí, que discutiriam os interesses e neces-
sidades do parlamento, com propósito de elaborar um edital especí�co daquilo que será ou não contratado.
Solicitou ao Diretor-Geral que demonstrasse o estudo, anteriormente, elaborado pela equipe técnica da Casa.
Após considerações sobre a referida proposta pelos seus pares, passou-se à exibição de imagens e explicação
do citado projeto pelo Diretor do Departamento Técnico, Mauro Moura Severino. Encerrada a apresentação, o
Senhor Presidente Eduardo Cunha ponderou que não havia nenhuma condição prévia do que seria feito, que
a PMI poderia trazer outra ideia. Distribuída e esclarecida minuta de Ato da Mesa que “Regulamenta, no âmbi-
to da Câmara dos Deputados, os procedimentos para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou
investigações a serem eventualmente utilizados em modelagens de parcerias público-privadas e dá outras
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providências.”, foi submetida a votos, sendo aprovado o referido Ato da Mesa, por unanimidade, cujo teor se-
gue publicado ao �nal da ata. E, em decorrência, autorizada a publicação do edital que torna público Procedi-
mento de Manifestação de Interesse, com vista à apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou inves-
tigações quanto à viabilidade técnica, operacional, econômico-�nanceira e jurídica, para modelagem de even-
tual Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade concessão administrativa, objetivando a construção, refor-
ma, operação e manutenção de prédios destinados a gabinetes parlamentares e a outras estruturas da Câma-
ra dos Deputados. Prosseguindo, passou-se à apreciação da pauta da Presidência. I – PAUTA DO SENHOR 
PRESIDENTE. O Senhor Presidente Eduardo Cunha expôs as seguintes Solicitações de Informação ao Tribu-
nal de Contas da União (SIT): 1.1 – Nº 2, de 2015, de autoria do Deputado Betinho Gomes, que “Solicita ao 
Tribunal de Contas da União (TCU) informações sobre o processo 027.492/2013-3 (acompanhamento do Pro-
grama Mais Médicos).”. Submetida a votos, foi aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao TCU. 1.2 – Nº 
3, de 2015, de autoria do Deputado Weliton Prado, que “Solicita informações ao Presidente do Tribunal de 
Contas da União sobre o valor de remuneração e indenização para os ativos ainda não amortizados da empre-
sa CEMIG, sobre o lucro obtido pela empresa e os valores distribuídos aos acionistas e aos consumidores para 
a modicidade tarifária.”. Analisada a proposição, a Mesa Diretora decidiu pela devolução ao autor. Prosseguindo, 
a Mesa Diretora rati�cou, por unanimidade, os despachos favoráveis, ad referendum, exarados nos seguintes 
expedientes referentes à Decisão da Presidência, Ato da Mesa, Requerimento de Informação, Requerimento, 
missão o�cial e nomeação de servidor: 1 – Decisão da Presidência, de 18 de março de 2015, publicada no 
Suplemento ao DCD, de 19/março/2015: “O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, com fundamento no 
parágrafo único do art. 15, c/c o art. 17, VI, “o”, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, decide, ad re-

ferendum da Mesa Diretora, suspender a vigência do Ato da Mesa n. 82, de 12 de julho de 2006, que “veda a 
realização de oitivas de presos nas dependências da Câmara dos Deputados”, para �ns de tomada do depoi-
mento do Senhor Renato de Souza Duque à Comissão Parlamentar de Inquérito criada com a �nalidade de 
“investigar a prática de atos ilícitos e irregularidade no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), 
entre os anos de 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de re�narias 
no Brasil; à constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito especí�co pela Petrobras com o 
�m de praticar atos ilícitos; ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de 
transporte, navios-plataforma e navios-sonda; a irregularidades na operação da companhia Sete Brasil e na 
venda de ativos da Petrobras na África”.”; 2 – Atos da Mesa nºs: 2.1 – Nº 007, de 2015, que “Dispõe sobre o 
número de membros e a distribuição das vagas nas Comissões Permanentes entre os Partidos e Blocos Parla-
mentares”. Baixado ad referendum da Mesa Diretora, em 3/março/2015, publicado no Suplemento ao DCD, de 
4/março/2015; 2.2 – Nº 009, de 2015, que “Cria a estrutura administrativa da Comissão de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com De�ciência e altera a estrutura de cargos em comissão de natureza especial das comissões 
permanentes e dá outras providências”. Baixado ad referendum da Mesa Diretora, em 3/março/2015, publicado 
no Suplemento ao DCD, de 4/março/2015. 3 – Relatório de Requerimentos de Informação (RIC), despacha-
dos ad referendum da Mesa Diretora, pelo encaminhamento: 3.1 – RIC Nº 4.046/14 – do Sr. Ivan Valente – que 
“solicita ao Exmo. Sr. Aloísio Mercadante, Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, com base 
na Constituição Federal e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, informações acerca da regulamen-
tação da Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 , notadamente no que se refere ao Cadastro Ambiental 
Rural – CAR”; 3.2 – RIC Nº 4.220/14 – do Sr. Alfredo Kaefer – que “solicita informações ao Sr. Ministro da das 
Relações Exteriores sobre dados poliomielite, sobre informações recentemente declarados pela a Organização 
Mundial de Saúde , da situação de emergência em poliomielite em todo o mundo”; 3.3 – RIC Nº 4.221/14 – do 
Sr. Alfredo Kaefer – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre dados poliomielite, sobre informa-
ções recentemente declarados pela a Organização Mundial de Saúde , da situação de emergência em polio-
mielite em todo o mundo”; 3.4 – RIC Nº 4.230/14 – do Sr. Alceu Moreira – que “solicita a sua Excelência o Mi-
nistro de Estado da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso, informações em relação às medidas e providências 
que a consultoria jurídica do Ministério da Justiça e a Procuradoria Federal da Fundação Nacional do Índio 
(Funai) irá adotar quanto a entrada em vigor da Portaria 303/2012 da Advocacia Geral da União”;3.5 – RIC Nº 
4.236/14 – do Sr. Alfredo Kaefer – que “requer informações aos Sr. – Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República – SAC, e ao Sr. Diretor – Presidente da ANAC – Agência Nacional de 
Aviação Civil sobre o Cancelamento de horários de voos das empresas AZUL LINHAS AÉREAS e PASSAREDO 
LINHAS AÉREAS no aeroporto municipal de Cascavel/PR”; 3.6 – RIC Nº 4.247/14 – do Sr. Domingos Sávio – que 
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardozo, sobre a existência, o an-
damento e a conclusão das investigações para apurar os graves fatos envolvendo a ex-chefe do escritório da 
Presidência da República em São Paulo, Rosemary Noronha”; 3.7- RIC Nº 4.249/14 – do Sr. Hugo Leal – que 
“solicita ao Ministério da Educação informações envolvendo a realização de estudos e a implementação de 
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projetos ou programas com o objetivo de prevenir e combater as práticas de bullying, assédio, trotes e quais-
quer outros tipos de violência nas escolas brasileiras”; 3.8 – RIC Nº 4.276/14 – da Sra. Erika Kokay – que “requer 
o encaminhamento de pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde quanto
aos motivos que determinaram a revogação da Portaria nº 415, de 21 de maio de 2014, que “Inclui o procedi-
mento interrupção da gestação/antecipação terapêutica do parto previstas em lei e todos os seus atributos na
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS”; 3.9 – RIC Nº 4.291/14
– do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “solicita que seja encaminhado ao Ministro da Saúde pedido de informa-
ções referentes à atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) na determinação e promoção da
segurança no uso de produtos antitranspirantes”; 3.10 – RIC Nº 4.363/14 – do Sr. Antonio Imbassahy – que
“solicita informações ao Presidente do Banco Central do Brasil, Ministro Alexandre Tombini, sobre divergências
relacionadas com o cálculo do superávit primário consolidado do Governo Central”; 3.11 – RIC Nº 4.400/14 –
do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Exmo. Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil sobre contratos
�rmados com a empresa Cine Group, nos últimos doze anos”; 3.12 – RIC Nº 4.486/14 – do Sr. Alexandre Leite
– que “solicita informações ao Senhor Ministro das Cidades sobre os Estudos Técnicos elaborados pelo Depar-
tamento de Estradas e Rodagem de São Paulo, o qual o Departamento se embasou para realizar a demolição
do Portal de entrada no Município de Eldorado, localizado no Estado de São Paulo”; 3.13 – RIC Nº 4.542/14 –
do Sr. Izalci – que “solicita ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Justiça, que o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica- CADE, encaminhe informações a respeito de suspeitas de formação de cartel pelas prin-
cipais empreiteiras do país que opera tanto em obras da Petrobras como em outros setores”; 3.14 – RIC Nº
4.550/14 – do Sr. Antonio Imbassahy – que “requer ao Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República sejam prestadas informações sobre os acordos �rmados entre o governo da Ve-
nezuela e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, com vistas à implementação progressiva
do regime socialista no Brasil”; 3.15 – RIC Nº 4.552/14 – do Sr. Nelson Marchezan Junior – que “solicita ao Ex-
celentíssimo Senhor Ministro de Estado de Saúde, informações sobre a �scalização da fabricação e da impor-
tação, no Brasil, de utensílios plásticos contendo Bisfenol-A e Dioxina”; 3.16 – RIC Nº 4.619/14 – do Sr. Marco
Tebaldi – que “requer informações ao Ministro da Saúde sobre a atual situação dos repasses dos recursos refe-
rentes aos procedimentos de média e alta complexidade efetuados por instituições de saúde que atendem
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS”; 3.17 – RIC Nº 4.620/14 – do Sr. Marco Tebaldi – que “requer infor-
mações ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República sobre a atual
situação de investimento nas obras dos aeroportos brasileiros”; 3.18 – RIC Nº 10/15 – do Sr. Odelmo Leão – que
“requer o envio de RIC ao Ministério da Previdência Social, sobre a Noti�cação de Auditoria Fiscal (NAF) nº
028/2014, Processo Administrativo PAP nº 079/2014”; 3.19 – RIC Nº 11/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “solici-
ta informações ao Ministério das Comunicações sobre a qualidade do serviço de correspondências e encomen-
das dos Correios”; 3.20 – RIC Nº 13/15 – do Sr. Ademir Camilo – que “solicita, ao Sr. Alexandre Antônio Tombini,
Presidente do Banco Central do Brasil, informações a respeito do processo de nomeação dos 730 aprovados
para o cargo de Especialista do concurso realizado em 2013 pelo Banco Central do Brasil”; 3.21 – RIC Nº 14/15
– do Sr. Antonio Imbassahy – que “solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazen-
da, Sr. Joaquim Levy sobre a participação da empresária Val Marchiori em viagens de missões o�ciais do Banco
do Brasil”; 3.22 – RIC Nº 15/15 – do Sr. Nilson Leitão – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado
da Saúde, sobre o con@ito dos indígenas com a Servidora e coordenadora da SESAI Sanna Rochelle Aparecida
Silva Sarmento no Estado de Mato Grosso, e ainda se existem irregularidades encontradas pela atual coorde-
nadora na gestão anterior a sua”; 3.23 – RIC Nº 16/15 – do Sr. Bruno Araújo – que “requer informações ao Se-
nhor Ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM, Thomas
Traumann, acerca dos gastos da Petrobras com campanhas publicitarias”; 3.24 – RIC Nº 17/15 – do Sr. Betinho
Gomes – que “requer ao Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Eduardo Braga, por intermédio da Petrobras,
informações sobre as re�narias Premium I, Premium II Abreu e Lima, situadas nos Estados do Maranhão, Ceará
e Pernambuco, respectivamente”; 3.25 – RIC Nº 18/15 – do Sr. Beto Faro – que “nos termos da Constituição Fe-
deral e do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência, seja encaminhado ao Se-
nhor Ministro da Fazenda, Pedido de Informações sobre o quadro do endividamento rural no Brasil, na posição
de dezembro de 2014”; 3.26 – RIC Nº 20/15 – do Sr. Odelmo Leão – que “requer o envio de solicitação de in-
formações ao Ministro do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior sobre os empréstimos concedidos
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social”; 3.27 – RIC Nº 21/15 – do Sr. Vitor Valim – que
“solicita do Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia informações sobre a instalação da Re�naria Premium
II, da Petrobrás, no Estado do Ceará”; 3.28 – RIC Nº 22/15 – do Sr. Otavio Leite – que “solicita informações à Ex-
celentíssima Senhora Ministra do Meio Ambiente a respeito da execução da emenda orçamentária n.º 25100012
de 2014”; 3.29 – RIC Nº 23/15 – do Sr. Otavio Leite – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Previdência
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Social informações sobre a prestação do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com 
De�ciência”; 3.30 – RIC Nº 24/15 – do Sr. Otavio Leite – que “solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Educação sobre a execução orçamentária do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE”; 3.31 – RIC Nº 25/15 – do Sr. Otavio Leite – que “solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
das Relações Exteriores sobre a aplicação da Lei n.º 12.968/2014, que estabelece procedimento alternativo para 
a concessão de visto de turismo a estrangeiro e altera os arts. 9º, 10 e 56 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 
1980”; 3.32 – RIC Nº 26/15 – do Sr. Átila Lins – que “requer pedido de informações ao ministro de Minas e Ener-
gia sobre o estágio das obras do Programa Luz para Todos nos municípios do Estado do Amazonas”; 3.33 – RIC 
Nº 27/15 – do Sr. Chico Lopes – que “requer informações ao Senhor Ministro da Fazenda, para que, através do 
Banco Central do Brasil e da Receita Federal, esclareça os procedimentos adotados em relação às denúncias de 
operações de transferências de divisas e títulos para o exterior, realizadas pelo banco HSBC sediado no Brasil”; 
3.34 – RIC Nº 29/15 – do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Fazenda, com cópia ao 
Banco do Brasil, sobre empréstimo de R$ 2,7 milhões à empresa Torke, de propriedade da apresentadora de TV 
Valdirene Aparecida Marchiori, nos termos em que especi�ca”; 3.35 – RIC Nº 30/15 – do Sr. Danilo Forte – que 
“solicita informações ao Sr. GILBERTO KASSAB, Ministro das Cidades, a respeito do modo de operacionalização 
da autorização prevista na Resolução CONTRAN nº 82, de 19 de novembro de 1998, na forma que especi�ca”; 
3.36 – RIC Nº 31/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro de Estado da Pesca e Aqui-
cultura – MPA sobre as denúncias de alteração de norma interna permitindo que as próprias superintendências 
da pasta nos Estados confeccionassem carteiras de pescadores que dão direito a salário durante os cinco me-
ses do defeso e outros benefícios e que foram distribuídas no período eleitoral a quem não exerce atividade 
pesqueira, na forma em que especi�ca”; 3.37 – RIC Nº 32/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “solicita ao Ministro 
das Relações Exteriores informações relativas à hospedagem do Presidente de Cuba, Raúl Castro, na Residência 
O�cial do Torto, durante sua visita a Brasília em julho de 2014, nos termos em que especi�ca”; 3.38 – RIC Nº 
33/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre o “termo de 
exigências” �rmado entre a Federação Internacional de Futebol – FIFA e o Governo Federal Brasileiro e as isen-
ções ou renúncias �scais para a realização da Copa do Mundo de Futebol 2014 no Brasil, nos termos em que 
especi�ca”; 3.39 – RIC Nº 34/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores acerca das ações que o ministério vem tomando em relação ao assassinato de 
cristãos pelo Estado Islâmico”; 3.40 – RIC Nº 35/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao 
Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca dos recursos destinados as ONGs e OSCIPs que atuam no Estado 
do Rio de Janeiro”; 3.41 – RIC Nº 36/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Saúde acerca dos recursos destinados as ONGs e OSCIPs que atuam no Estado do Rio de 
Janeiro”; 3.42 – RIC Nº 37/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego acerca dos recursos destinados as ONGs e OSCIPs que atuam no Estado do Rio 
de Janeiro”; 3.43 – RIC Nº 38/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego acerca dos recursos destinados as ONGs e OSCIPs que atuam no Estado do Rio 
de Janeiro”; 3.44 – RIC Nº 39/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de 
Estado do Desenvolvimento Social e Combate a Fome acerca dos recursos destinados as ONGs e OSCIPs que 
atuam no Estado do Rio de Janeiro”; 3.45 – RIC Nº 40/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informa-
ções a Senhora Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate a Fome acerca dos recursos destina-
dos as ONGs e OSCIPs que atuam no Estado do Rio de Janeiro”; 3.46 – RIC Nº 41/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcan-
te – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos recursos destinados as 
ONGs e OSCIPs que atuam no Estado do Rio de Janeiro”; 3.47 – RIC Nº 42/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que 
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos recursos destinados as ONGs e OS-
CIPs que atuam no Estado do Rio de Janeiro”; 3.48 – RIC Nº 43/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça acerca das ações de grupos homossexuais que estão in-
fectando outras pessoas de forma criminosa em todo o País”; 3.49 – RIC Nº 44/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante 
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca das ações de grupos homossexuais 
que estão infectando outras pessoas de forma criminosa em todo o País”; 3.50 – RIC Nº 45/15 – do Sr. Sóstenes 
Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça sobre o contrato �rmado com 
o IPEA e com a Universidade Federal de Pelotas / RS para monitoramento do uso da maconha no Uruguai e nas 
cidades brasileiras de fronteira”; 3.51 – RIC Nº 47/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer esclarecimentos o 
Ministro da Fazenda sobre a atuação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM frente aos desdobramentos da 
Operação Lava Jato levado a cabo pela Polícia Federal”; 3.52 – RIC Nº 48/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “re-
quer informações ao Ministério das Comunicações sobre a transferência do controle integral da GVT PARTICI-
PAÇÕES S/A para a TELEFÔNICA BRASIL”; 3.53 – RIC Nº 50/15 – do Sr. Pauderney Avelino – que “solicita ao Ex-
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celentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, que 
preste esclarecimentos sobre as operações de apoio �nanceiro conduzidas pelo Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES”; 3.54 – RIC Nº 51/15 – do Sr. Vitor Valim – que “requer sejam solicitadas 
informações ao Ministro de Estado da Integração Nacional sobre o andamento das ações relativas à situação 
de emergência dos municípios do Estado do Ceará a respeito do abastecimento de água”; 3.55 – RIC Nº 52/15 
– do Sr. Chico Alencar – que “requerimento de informações ao Presidente do Banco Central, Sr. Alexandre Tom-
bini, solicitando informações sobre brasileiros detentores de contas no banco HSBC / Suíça”; 3.56 – RIC Nº 53/15
– do Sr. Chico Alencar – que “requerimento de informações ao Exmo. Ministro da Justiça, solicitando informa-
ções sobre brasileiros detentores de contas no banco HSBC / Suíça”; 3.57 – RIC Nº 54/15 – do Sr. Chico Alencar
– que “requerimento de informações ao Exmo. Ministro da Fazenda, Sr. Joaquim Levy, solicitando informações
sobre brasileiros detentores de contas no banco HSBC / Suíça”; 3.58 – RIC Nº 55/15 – do Sr. Alexandre Ser�otis
– que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde, Dr. Ademar Arthur Chioro dos Reis”;
3.59 – RIC Nº 56/15 – da Sra. Conceição Sampaio – que “requer sejam solicitadas informações ao Ministro de
Estado da Fazenda sobre os procedimentos adotados pela Pasta nos casos de invasões de unidades habitacio-
nais do Programa Minha Casa, Minha Vida, antes de sua efetiva entrega aos bene�ciários legalmente habilita-
dos”; 3.60 – RIC Nº 57/15 – da Sra. Conceição Sampaio – que “requer sejam solicitadas informações ao Ministro
de Estado das Cidades sobre os procedimentos adotados pela Pasta nos casos de invasões de unidades habi-
tacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, antes de sua efetiva entrega aos bene�ciários legalmente ha-
bilitados”; 3.61 – RIC Nº 58/15 – da Sra. Mara Gabrilli – que “requer ao Senhor Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação informações sobre convênio celebrado com a Associação Alberto Santos Dumont para
apoio à Pesquisa (AASDAP)”; 3.62 – RIC Nº 59/15 – da Sra. Mara Gabrilli – que “requer ao Senhor Ministro da
Educação informações sobre convênio celebrado com a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
e com o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont para apoio à Pesquisa (AASDAP)”; 3.63 – RIC Nº
60/15 – do Sr. Chico Lopes – que “requer informações ao Senhor Ministro da Justiça para que esclareça os pro-
cedimentos adotados em relação às denúncias de operações de transferências de divisas e títulos para o exte-
rior, realizadas pelo banco HSBC”; 3.64 – RIC Nº 61/15 – do Sr. Chico Lopes – que “requer informações ao Mi-
nistro da Justiça sobre a redução e/ou interrupção do tráfego de dados móveis quando o consumidor atinge
o limite da franquia contratada das empresas Tim, Oi, Vivo e Claro, referente aos serviços de internet de telefo-
nia móvel”; 3.65 – RIC Nº 62/15 – do Sr. Chico Lopes – que “requer informações ao senhor Ministro das Comu-
nicações, que através da ANATEL esclareça sobre a redução e/ou interrupção do tráfego de dados móveis
quando o consumidor atinge o limite da franquia contratada das empresas Tim, Oi, Vivo e Claro, referente aos
serviços de internet de telefonia móvel”; 3.66 – RIC Nº 66/15 – do Sr. Arnaldo Jordy – que “solicita ao Ministro
de Estado das Cidades informações referentes aos repasses de recursos, execução das obras e resultados ob-
tidos com o programa “Minha casa, Minha Vida”“; 3.67 – RIC Nº 67/15 – do Sr. Antonio Imbassahy – que “soli-
cita informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, Sr. Armando Mon-
teiro Neto, sobre questões relacionadas com o apoio �nanceiro prestado pelo Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social – BNDES, para a construção da Re�naria Abreu e Lima, da Petrobrás”; 3.68 – RIC Nº
68/15 – do Sr. Jean Wyllys – que “solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, através da Agência
Nacional de Águas – ANA, sobre a qualidade da água destinada ao consumo humano”; 3.69 – RIC Nº 69/15 –
do Sr. Jean Wyllys – que “solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a qualidade da água destinada ao
consumo humano”; 3.70 – RIC Nº 70/15 – do Sr. Marco Tebaldi – que “solicita Informações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia – MME, sobre os projetos de investimentos privados no setor elétrico brasileiro”; 3.71 – RIC Nº
71/15 – do Sr. Marco Tebaldi – que “requer informações ao Ministro da Educação, sobre o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)”; 3.72 – RIC Nº 72/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “requer
informações acerca da inclusão pelos Municípios em seu Plano de Ações Articuladas-PAR, do tema da promo-
ção e a defesa, no contexto escolar, dos direitos de crianças e adolescentes e enfrentamento e prevenção das
violências”; 3.73 – RIC Nº 73/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro de Minas e Ener-
gia sobre as medidas a serem adotadas pelo Governo para superar a crise do setor elétrico”; 3.74 – RIC Nº 74/15
– do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer informações ao Excelentíssimo Ministro-Chefe da Controladoria Geral da
União, Sr. Valdir Moysés Simão, sobre a eventual celebração de acordos de leniência com empresas investiga-
das pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal, conforme divulgado pela imprensa”; 3.75 – RIC Nº 75/15 – do
Sr. Vitor Valim – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Defesa sobre a distribuição de água no
Ceará”; 3.76 – RIC Nº 76/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “requer do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia
informações sobre os critérios e parâmetros adotados pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás para de�nir os
reajustes dos preços de faturamento nas re�narias de óleo diesel e de gasolina anunciados em 19 de janeiro
de 2015, em particular a razão pela qual os brasileiros não foram bene�ciados com a redução de cerca de 50%
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nos preços do petróleo no mercado internacional veri�cada entre junho de 2014 e janeiro de 2015”; 3.77 – RIC 
Nº 77/15 – do Sr. Victor Mendes – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Secretaria de Avia-
ção Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, sobre o Programa de Desenvolvimento em Logísticas- Ae-
roportos, critérios de alocação dos recursos disponibilizados e outros”; 3.78 – RIC Nº 78/15 – do Sr. Betinho 
Gomes – que “requer informações ao Senhor Cid Gomes, Ministro de Estado da Educação sobre o funciona-
mento do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) em 2015”; 3.79 – RIC Nº 79/15 – do Sr. Sóstenes Caval-
cante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Defesa sobre o tráfego aéreo no Aeroporto 
de Belo Horizonte/Pampulha-MG no mês de Fevereiro do corrente ano”; 3.80 – RIC Nº 80/15 – do Sr. Sóstenes 
Cavalcante – que “requer informações a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República sobre o tráfego 
aéreo no Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG no mês de Fevereiro do corrente ano”; 3.81 – RIC Nº 
81/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Minas e Ener-
gia, sobre a alta dos combustíveis no País”; 3.82 – RIC Nº 82/15 – do Sr. Sarney Filho – que “requer ao Sr. Minis-
tro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso, informações sobre reportagem divulgada pelo Jornal Pequeno, 
do Estado do Maranhão”; 3.83 – RIC Nº 84/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro de 
Estado da Fazenda sobre empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal ao estaleiro OSX, na forma 
em que especi�ca”; 3.84 – RIC Nº 85/15 – do Sr. Célio Silveira – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Saú-
de sobre a apresentação dos relatórios quadrimestrais de prestação de contas do SUS”; 3.85 – RIC Nº 86/15 – 
do Sr. Alceu Moreira – (PL 100/2015) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de 
renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 100, de 2015”; 3.86 – RIC Nº 87/15 
– do Sr. Alceu Moreira – (PL 99/2015) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de 
renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 99, de 2015”; 3.87 – RIC Nº 88/15 
– do Sr. Alceu Moreira – (PL 96/2015) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de 
renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 96, de 2015”; 3.88 – RIC Nº 89/15 
– do Sr. Alceu Moreira – (PL 8119/2014) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a estimativa 
de renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 8119, de 2014”; 3.89 – RIC Nº 
90/15 – do Sr. Alceu Moreira – (PL 7381/2014) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a esti-
mativa de renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 7381, de 2014”; 3.90 – RIC 
Nº 91/15 – do Sr. Alceu Moreira – (PL 7228/2014) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a 
estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 7228, de 2014”; 3.91 
– RIC Nº 92/15 – do Sr. Alceu Moreira – (PL 6604/2013) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
a estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 6604, de 2013”; 3.92 
– RIC Nº 93/15 – do Sr. Alceu Moreira – (PL 6483/2013) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
a estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 6483, de 2013”; 3.93 
– RIC Nº 94/15 – do Sr. Alceu Moreira – (PL 6174/2013) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
a estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 6174, de 2013”; 3.94 
– RIC Nº 95/15 – do Sr. Alceu Moreira – (PL 4378/2012) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
a estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 4378, de 2012”; 3.95 
– RIC Nº 96/15 – do Sr. Alceu Moreira – (PL 820/2011) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
a estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 820, de 2011”; 3.96 
– RIC Nº 97/15 – do Sr. Betinho Gomes – que “requer informações ao Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria 
Especial de Portos da Presidência da República sobre o cancelamento de investimentos de R$ 50,5 milhões 
para o Complexo Industrial de Suape, em Pernambuco”; 3.97 – RIC Nº 98/15 – do Sr. Alex Manente – que “re-
quer informações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre atraso na conclusão das obras 
do Programa de Aceleração do Crescimento no município de São Bernardo do Campo”; 3.98 – RIC Nº 99/15 
– do Sr. Lobbe Neto – que “solicita informações do Sr. Ministro da Educação sobre o índice evasão escolar do 
Brasil”; 3.99 – RIC Nº 101/15 – do Sr. Victor Mendes – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado 
de Minas e Energia, Eduardo Braga, sobre o cancelamento do projeto de instalação da Re�naria Premium I, no 
município de Bacabeira, estado do Maranhão”; 3.100 – RIC Nº 102/15 – do Sr. Victor Mendes – que “solicita in-
formações ao Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, sobre projetos de Ex-
pansão da Rede de Atendimento do INSS, especi�camente no que tange ao Estado do Maranhão”; 3.101 – RIC 
Nº 103/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça 
acerca dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas, implantados nos municípios do Estado do Rio de 
Janeiro”; 3.102 – RIC Nº 104/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado da Justiça acerca dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas aplicados nos municípios do Estado do 
Rio de Janeiro”; 3.103 – RIC Nº 105/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Saúde acerca do programa Mais Médicos no Estado do Rio de Janeiro”; 3.104 – RIC Nº 
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106/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca 
dos investimentos em saúde básica no Estado do Rio de Janeiro”; 3.105 – RIC Nº 107/15 – do Sr. Sóstenes Ca-
valcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca dos investimentos no pro-
grama Farmácia Popular no Estado do Rio de Janeiro”; 3.106 – RIC Nº 108/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que 
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca dos investimentos no programa Saúde da 
Família no Estado do Rio de Janeiro”; 3.107 – RIC Nº 109/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer infor-
mações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca dos investimentos no programa UPA 24h no Estado do 
Rio de Janeiro”; 3.108 – RIC Nº 110/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Saúde acerca dos investimentos na Política Nacional para a promoção da saúde de jovens 
e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro”; 3.109 – RIC Nº 111/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca dos investimentos na Política Nacional de Saúde 
Mental no Estado do Rio de Janeiro”; 3.110 – RIC Nº 112/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer infor-
mações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca dos investimentos nas ações e programas voltados as 
pessoas com de�ciência no Estado do Rio de Janeiro”; 3.111 – RIC Nº 113/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que 
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca dos investimentos nas ações e políticas 
públicas para os idosos no Estado do Rio de Janeiro”; 3.112 – RIC Nº 114/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que 
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca dos investimentos nos estudos, prevenção, 
assistência e vigilância dos agravos à saúde relacionados ao trabalho no Estado do Rio de Janeiro”; 3.113 – RIC 
Nº 115/15 – do Sr. Chico Lopes – que “requer informações ao Senhor Ministro da Fazenda, para que, através 
do Banco Central do Brasil e da Receita Federal, esclareça os procedimentos adotados em relação às denúncias 
de operações de transferências de divisas e títulos para o exterior, em episódio denunciado no escândalo �-
nanceiro que �cou conhecido como “O_shore Leaks””; 3.114 – RIC Nº 116/15 – do Sr. Chico Lopes – que “requer 
informações ao Senhor Ministro da Justiça, para que esclareça os procedimentos adotados em relação às de-
núncias de operações de transferências de divisas e títulos para o exterior, em escândalo �nanceiro divulgado 
como “O_shore Leaks”“; 3.115 – RIC Nº 117/15 – do Sr. Paulo Pimenta – que “requer ao Ministro de Estado da 
Fazenda, Sr. Joaquim Levy, informações sobre as providências adotadas pelo órgão acerca do episódio “Swis-
sLeaks”“; 3.116 – RIC Nº 118/15 – do Sr. Jony Marcos – que “requer o encaminhamento de RIC ao Exmo. Sr. Mi-
nistro de Minas e Energia referentes às obrigações socioambientais da Companhia Hidro Elétrica do Rio São 
Francisco – CHESF ao longo do Rio São Francisco”; 3.117 – RIC Nº 119/15 – do Sr. José Carlos Aleluia – que “re-
quer informações ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil, acerca dos Pareceres ministeriais sobre a sanção e/
ou veto dos dispositivos do Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 2014 (MP nº 656/14) que resultou na edição 
da Lei Federal nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015;” 3.118 – RIC Nº 120/15 – do Sr. Luciano Ducci – que “requer 
informações escritas ao Sr. Ministro de Estado da Educação para esclarecimentos a respeito das mudanças pro-
movidas no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) para 2015”; 3.119 – RIC Nº 121/15 – do Sr. Luciano Duc-
ci – que “requer informações escritas ao Sr. Ministro de Estado da Educação para esclarecimentos a respeito 
dos atrasos nos repasses do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec”; 3.120 – 
RIC Nº 122/15 – do Sr. Júlio Delgado – que “solicita informação ao Ministro de Minas e Energia sobre os gastos 
da Petrobras nos últimos cinco anos com publicidade e programas socioambientais”; 3.121 – RIC Nº 123/15 
– do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “solicita informações ao Ministro da Educação sobre os compromissos e agen-
da no ano de 2015”; 3.122 – RIC Nº 124/15 – do Sr. Betinho Gomes – que “solicita informações ao Excelentíssi-
mo Ministro de Estado dos Transportes, Sr. Antonio Carlos Rodrigues, sobre a obra do Arco Metropolitano em 
Recife – PE”; 3.123 – RIC Nº 125/15 – do Sr. Silvio Torres – que “solicita informações ao Ministério da Fazenda 
sobre a renúncia �scal e a arrecadação, decorrentes das medidas tributárias promovidas para os Jogos Olím-
picos de 2016, conforme especi�ca”; 3.124 – RIC Nº 126/15 – do Sr. Paulo Azi – que “solicita informações ao Sr. 
Ministro de Estado dos Transportes sobre estágio da licitação para duplicação da BR 101 na Bahia”; 3.125 – RIC 
Nº 127/15 – do Sr. Paulo Azi – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das Comunicações sobre o 
problema da telefonia móvel de quarta geração na Bahia”; 3.126 – RIC Nº 128/15 – do Sr. Lobbe Neto – que 
“solicita informações do Sr. Ministro de Estado, Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da Repúbli-
ca, sobre a internacionalização do Aeroporto Mário Pereira Lopes, no município de São Carlos/SP”; 3.127 – RIC 
Nº 129/15 – do Sr. Lobbe Neto – que “solicita informações da Sra. Ministra de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento , acerca da participação deste Ministério e da Vigilância Agropecuária Internacional – VIGIAGRO no pro-
cesso de internacionalização do Aeroporto Mário Pereira Lopes, no Município de São Carlos/SP”; 3.128 – RIC 
Nº 130/15 – do Sr. Weverton Rocha – que “solicita às informações que especi�ca ao Sr. Ministro de Estado do 
Transporte”; 3.129 – RIC Nº 131/15 – da Sra. Conceição Sampaio – que “solicita informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Saúde sobre as atividades da estratégia Rede Cegonha, para efetivar a realização do exame de 
fundo de olho nos recém-nascidos em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS)”; 3.130 – RIC Nº 132/15 – da 
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Sra. Mariana Carvalho – que “solicita ao Ministério do Meio Ambiente informações sobre o cumprimento das 
condicionantes estabelecidas no licenciamento ambiental das Usinas Hidrelétricas (UHEs) de Santo Antônio e 
Jirau”; 3.131 – RIC Nº 133/15 – da Sra. Mariana Carvalho – que “solicita ao Ministério dos Transportes sobre o 
restabelecimento do tráfego das rodovias BR-364 e BR-425, no Estado de Rondônia”; 3.132 – RIC Nº 134/15 – 
da Sra. Mariana Carvalho – que “solicita ao Ministério da Integração Nacional informações sobre ações de pre-
venção em áreas de risco e de recuperação em áreas atingidas por desastres implementadas no Estado de 
Rondônia, após a enchente no rio Madeira ocorrida em 2014”; 3.133 – RIC Nº 135/15 – do Sr. Eduardo Bolso-
naro – que “solicita ao Ministério de Estado da Justiça informações sobre autuações por infrações de trânsito 
realizadas pela Polícia Rodoviária Federal – PRF aos caminhoneiros que bloquearam as rodovias federais du-
rante a marcha dos Caminhoneiros, em fevereiro e março de 2015, em todo o país, bem como as determinações 
exaradas pelo Ministro de Estado da Justiça quanto a ações de repressão por parte dos órgãos subordinados”; 
3.134 – RIC Nº 136/15 – do Sr. Eduardo Bolsonaro – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da 
Justiça acerca da necessária regulamentação da Lei nº 12.855, de 2 de setembro de 2013”; 3.135 – RIC Nº 137/15 
– do Sr. Marco Tebaldi – que “requer informações ao Ministro da Educação sobre a conclusão das obras no cam-
pus de Joinville, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)”; 3.136 – RIC Nº 138/15 – do Sr. Jhc – que 
“requer o envio de pedido de informações por escrito ao Exmo. Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, re-
lacionadas a procedimentos de auditoria interna no âmbito da Petrobras, de suas subsidiárias e da entidade 
fechada de previdência complementar que atende os empregados da referida sociedade de economia mista”; 
3.137 – RIC Nº 139/15 – do Sr. Paulo Abi-Ackel – que “requer informações ao Ministro da Secretaria de Aviação 
Civil da Presidência da República, Sr. Eliseu Padilha, sobre a real situação das obras de reforma do Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte”; 3.138 – RIC Nº 140/15 – do Sr. Bru-
no Araújo – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República – SECOM, Thomas Traumann, acerca dos gastos com a produção dos pronunciamen-
tos o�ciais da Presidente da República veiculados na mídia nacional”; 3.139 – RIC Nº 141/15 – do Sr. Paulo Abi-
-Ackel – que “solicita informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Eduardo Braga, sobre o percen-
tual autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, referente ao reajuste das tarifas de energia 
elétrica e o percentual solicitado pelas Companhias Energéticas”; 3.140 – RIC Nº 142/15 – do Sr. Aluisio Mendes 
– que “solicita informações ao Sr. Ministro das Minas e Energia os motivos da suspensão dos projetos de im-
plantação das Re�narias Premium I e II pela Petrobras”; 3.141 – RIC Nº 143/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – 
que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego acerca das ações coordenadas 
pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho – DSST, no Estado do Rio de Janeiro”; 3.142 – RIC Nº 
144/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e 
Emprego acerca das ações coordenadas pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho – DSST, no Es-
tado do Rio de Janeiro”; 3.143 – RIC Nº 145/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Se-
nhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego acerca dos recursos destinados ao Fundo de Amparo ao Tra-
balhador – FAT, no Estado do Rio de Janeiro”; 3.144 – RIC Nº 146/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego acerca dos recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS, no Estado do Rio de Janeiro”; 3.145 – RIC Nº 147/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante 
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego acerca dos recursos destina-
dos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT no Estado do Rio de Janeiro”; 3.146 – RIC Nº 148/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego acerca 
das ações para Intermediação de Mão de Obra – IMO (SINE), no Estado do Rio de Janeiro”; 3.147 – RIC Nº 149/15 
– do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
acerca das ações para Intermediação de Mão de Obra – IMO (SINE), no Estado do Rio de Janeiro”; 3.148 – RIC 
Nº 150/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho 
e Emprego acerca dos recursos destinados ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNM-
PO, no Estado do Rio de Janeiro”; 3.149 – RIC Nº 151/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações 
ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego acerca dos recursos destinados ao Programa Nacional 
de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO, no Estado do Rio de Janeiro”; 3.150 – RIC Nº 152/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego acerca 
dos recursos destinados a Políticas de Juventude no Estado do Rio de Janeiro”; 3.151 – RIC Nº 153/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego acerca 
dos recursos destinados a Políticas de Juventude no Estado do Rio de Janeiro”; 3.152 – RIC Nº 154/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego acerca 
dos recursos destinados ao Programa de Geração de Emprego e Renda – PROGER, no Estado do Rio de Janei-
ro”; 3.153 – RIC Nº 155/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Esta-
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do do Trabalho e Emprego acerca dos recursos destinados ao Programa de Geração de Emprego e Renda – 
PROGER, no Estado do Rio de Janeiro”; 3.154 – RIC Nº 156/15 – do Sr. Hélio Leite – que “solicita informações ao 
Excelentíssimo Ministro de Estado das Comunicações, Senhor Ricardo Berzoini, sobre a real situação da cober-
tura de telefonia celular nos municípios brasileiros”; 3.155 – RIC Nº 157/15 – do Sr. Max Filho – que “requer 
inforrmações ao ministro dos Transportes relacionados à BR 101, no trecho que corta o estado do Espírito San-
to”; 3.156 – RIC Nº 159/15 – do Sr. Pedro Cunha Lima – que “requeiro, com base no art. 50, parágrafo 2º, da 
Constituição Federal, e no art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o encaminhamento, ao 
Senhor Ministro das Comunicações, de pedido de informações sobre os valores pagos, pelos atos de concessão 
de emissoras de televisão, nos últimos 10 anos”; 3.157 – RIC Nº 160/15 – do Sr. Uldurico Junior – que “requer 
informações do Sr. Ministro dos Transportes sobre o cronograma de ações da duplicação da BR-101 no Estado 
da Bahia”; 3.158 – RIC Nº 161/15 – do Sr. Nilson Leitão – que “solicita o envio de requerimento de informações 
ao Sr. Ministro dos Transportes sobre as obras de pavimentação da BR 158/MT”; 3.159 – RIC Nº 162/15 – do Sr. 
Lobbe Neto – que “solicita informações do Sr. Ministro da Previdência Social, sobre a paralisação das obras de 
reforma da Unidade própria do INSS no Município de São Carlos/SP”; 3.160 – RIC Nº 163/15 – do Sr. Chico Alen-
car – que “solicita ao Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, Sr. Nelson Barbosa, informações 
acerca do próximo concurso para provimento de vagas no Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)”; 3.161 
– RIC Nº 164/15 – do Sr. Chico Alencar – que “requer ao Senhor Ministro das Relações Exteriores, Mauro Luiz 
Iecker Vieira, informações sobre a exportação de armas pelo Brasil”; 3.162 – RIC Nº 165/15 – do Sr. Milton Mon-
ti – que “solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Joaquim Levy, sobre o valor total 
correspondente a renúncia �scal de tributos no exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 para veiculação 
da propaganda eleitoral gratuita nas grades de programações das Rádios e das TVs”; 3.163 – RIC Nº 166/15 – 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “solicita do Senhor Ministro de Estado dos Transportes 
informações relativas às obras realizadas dentro da malha Rodoviária e Ferroviária Nacionais”; 3.164 – RIC Nº 
167/15 – da Sra. Eliziane Gama – que “requer informações ao Ministro de Estado da Justiça sobre o programa 
“Crack, é Possível Vencer”“; 3.165 – RIC Nº 168/15 – do Sr. Lúcio Vale – que “requer ao Ministro das Cidades in-
formações sobre recursos onerosos para área de mobilidade urbana”; 3.166 – RIC Nº 169/15 – do Sr. Lúcio Vale 
– que “requer ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio informações sobre os �nanciamentos do 
BNDES para projetos voltados para a mobilidade urbana”. 4 – Rati�cado o Requerimento nº 498/2015, para 
inserção, nos Anais da Câmara, de informações, documentos ou discurso de representante de outro Poder (art. 
115, II, do RICD). Autoria do Deputado Chico Lopes, que “Requer a inclusão nos Anais da Câmara dos Deputa-
dos do artigo intitulado: ‘Dedé de Castro – desaparece um dos últimos jornalistas românticos’, de autoria do 
jornalista Paulo Verlaine.”. 5 – Rati�cado o Relatório de Missão Autorizada n. 3, de 2015, da Presidência. Mis-
sões o�ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2015: 223, 228, 230, 231, 234 a 236, 246, 254 a 259, 
267 a 269, 273, 275 a 277, 281, 282, 291, 314 a 319, 515, 516, 518 a 521, 523 a 529, 538, 552, 553, 560, 565 a 569, 
573 a 576, 592, 595 a 597, 599, 602, 603, 609, 610, 612 a 615, 618, 626, 627, 633, 636, 641, 643, 644, 654, 661 a 
664, 666 a 668, 678 a 680, 690, 691, 697, 698, 700 e 701. 6 – Nomeação de servidor: 6.1 – Processo n. 
104.100/2015 (106.011/2015) Rati�cado o despacho favorável do Presidente Eduardo Cunha, à @. 6: “Em 27/2/15. 
Trata-se de indicação do Primeiro-Vice-Presidente, Deputado Waldir Maranhão, no sentido de que Ronilson 
Alves de Assis, ponto n. 113.447, seja nomeado para o cargo de natureza especial de Secretário Particular, 
CNE-07, na Primeira-Vice-Presidência. A Resolução n. 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o Presidente 
desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios de con�ança, e�ciência e opor-
tunidade, a escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos internos, para a designação de acesso 
às funções comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, conforme processo n. 2007/122698, 
aos cargos de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento do cargo em comissão 
de Secretário Particular, CNE-07, pelo referido indicado, naquele órgão. Devolva-se à Diretoria-Geral para pro-
vidências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do cole-
giado.”; 6.2 – Processo n. 109.549/2015. Rati�cado o despacho favorável do Presidente Eduardo Cunha, à @. 
4: “Em 10/3/15. Trata-se de indicação do Procurador Parlamentar, Deputado Claudio Cajado, no sentido de que 
Edvaldo Rodrigues Santos Batista, ponto n. 245.010, seja nomeado para o cargo de natureza especial de As-
sessor Técnico, CNE-07, na Procuradoria Parlamentar. A Resolução n. 43/2006, que disciplina a matéria, autori-
za o Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios de con�ança, 
e�ciência e oportunidade, a escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos internos, para a desig-
nação de acesso às funções comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, conforme processo 
n. 2007/122698, aos cargos de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento do 
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, pelo referido indicado, naquele órgão. Encaminhe-se ao De-
partamento de Pessoal para providências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pau-
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ta da próxima reunião do colegiado.”. II – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE. Sua Excelência 
expôs seu parecer favorável ao Projeto de Resolução nº 267, de 2014, de autoria do Deputado Stefano Aguiar, 
que “Dispõe sobre a criação do Grupo Parlamentar de Cooperação e Amizade Brasil-Jordânia”. Relatada a ma-
téria, a Mesa Diretora opinou, por unanimidade, pela aprovação do citado projeto. III – PAUTA DO SENHOR 
SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. Inicialmente, o Senhor Deputado Giacobo expôs, extrapauta, o Processo n. 
103.659/2015, referente à dispensa de função comissionada em estado gravídico. Discutido o processo, a Mesa 
decidiu retirá-lo de pauta, solicitando que a Diretoria-Geral elabore regramento para a matéria, para posterior 
deliberação. Nesse momento, o Senhor Deputado Carlos Manato, Corregedor, retirou-se da sala de reuniões. 
Prosseguindo, o Senhor Deputado Giacobo, Segundo-Vice-Presidente, submeteu à análise o Processo n. 
104.916/2015, de interesse do Deputado José Carlos Aleluia, referente a reembolso de despesas de assistên-
cia à saúde. Submetido a votos, a Mesa Diretora autorizou, por unanimidade, o reembolso instruído no citado 
processo e, ato contínuo, aprovou os pareceres favoráveis exarados pelo Relator nos processos referentes a 
reembolso de despesas de assistência à saúde, conforme a seguir: 1 – Processo nº 000.256/2015, de interes-
se do Deputado Manuel Rosa Neca; 2 – Processo nº 003.976/2014, de interesse do Deputado José Mentor; 3 
– Processo nº 102.083/2015, de interesse do Deputado Inocêncio de Oliveira; 4 – Processo nº 102.642/2015, 
de interesse do Deputado Claudio Cajado; 5 – Processo nº 103.062/2015, de interesse do Deputado Otávio 
Leite; 6 – Processo nº 103.317/2015, de interesse do Deputado Jorge Boeira; 7 – Processo nº 104.283/2015, 
de interesse do Deputado Paulo Azi; 8 – Processo nº 104.579/2015, de interesse do Deputado Dr. Ubiali; 9 – 
Processo nº 104.865/2015, de interesse do Deputado Paes Landim; 10 – Processo nº 105.168/2015, de in-
teresse do Deputado Stefano Aguiar; 11 – Processo nº 105.810/2015, de interesse do Deputado Nilson Pinto; 
12 – Processo nº 106.004/2015, de interesse do Deputado Alfredo Nascimento; 13 – Processo nº 106.132/2015, 
de interesse do Deputado Paes Landim; 14 – Processo nº 106.285/2015, de interesse do Deputado Arnaldo 
Jordy; 15 – Processo nº 106.417/2015, de interesse do Deputado Paulo Teixeira; 16 – Processo nº 107.143/2015, 
de interesse da Deputada Flávia Morais; 17 – Processo nº 110.564/2015, de interesse do Deputado Gilberto 
Nascimento; 18 – Processo nº 127.944/2014, de interesse do Deputado Paes Landim; 19 – Processo nº 
105.827/2015 (tratamento odontológico com glosa), de interesse do Deputado Marco Tebaldi. IV – PAUTA 
DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Beto Mansur expôs, para rati�cação, os seguintes 
processos referentes a reembolso de despesas mediante uso da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar 
(Ceap): 1 – Processo n. 102.020/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à @. 22: “Trata-se 
de rati�cação pela Mesa Diretora da decisão do então Presidente desta Casa, Deputado Henrique Eduardo Al-
ves, que autorizou, a teor do parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno, o reembolso, mediante uso da 
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), da despesa apresentada pelo Quarto-Secretário daque-
la gestão, Deputado Bi{, referente ao pagamento de serviço de media training prestado pela empresa Liber-
dade de Expressão – Agência de Comunicação Integrada. Inicialmente, o processo foi encaminhado pelo Dire-
tor-Geral a esta Secretaria, que, ante a falta de previsão legal, o submeteu à. superior consideração da Presi-
dência, haja vista o registro nos autos de autorizações anteriores daquele órgão em processos de natureza si-
milar. Ao apreciar a matéria, o Senhor Presidente autorizou o reembolso, em caráter excepcional, no valor de 
RS 60.000,00 (sessenta mil reais), processado mediante aproveitamento de saldo remanescente da Ceap do 
parlamentar no exercício de 2014. Fez por entender que a despesa, embora não elencada no art. 2° do Ato da 
Mesa n. 43/2009, amolda-se à �nalidade do mencionado dispositivo, que é o de permitir o custeio de gastos 
exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar. Registre-se que o reembolso em questão foi 
efetuado em 5 de fevereiro último, conforme informação prestada pela Coordenação de Gestão de Cota Par-
lamentar. Os autos revelam, por oportuno, que se encontra em tramitação na Casa o processo n. 149.714/2011, 
que visa à regulamentação da participação de parlamentares em cursos, palestras e eventos de capacitação, 
por meio de alterações no Regimento Interno e no Regulamento do Centro de Formação, Treinamento e Aper-
feiçoamento (Cefor). Desse modo, ante o exposto, esta Secretaria devolve a vista do processo ao d. Colegiado, 
propugnando por que, doravante, não mais sejam autorizados ressarcimentos dessa natureza até que a pro-
posta de regulamentação da matéria seja concluída pelos órgãos competentes da Casa, considerando mais a 
complexidade do tema, haja vista que eventuais afastamentos de deputados para participação em cursos ou 
atividades similares podem repercutir, sob a ótica constitucional e regimental, no pleno exercício do mandato 
parlamentar.”. 2 – Processo n. 125.742/2014. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à @. 20: 
“Trata-se de rati�cação pela Mesa Diretora da decisão do então Presidente desta Casa, Deputado Henrique 
Eduardo Alves, que autorizou, a teor do parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno, o reembolso, me-
diante uso da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), da despesa apresentada pela Deputada 
Keiko Ota, referente a pagamento de serviço de treinamento media training prestado pela empresa Jamir Os-
valdo Kinoshita ME. Inicialmente, o processo foi encaminhado pelo Diretor-Geral a esta Secretaria, que, ante a 
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falta de previsão legal, o submeteu à consideração da Presidência, haja vista o registro nos autos de autoriza-
ções anteriores daquele órgão em processos de natureza similar. Ao apreciar a matéria, o Senhor Presidente 
autorizou o reembolso, em caráter excepcional, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), processado mediante 
aproveitamento de saldo remanescente da Ceap da parlamentar no exercício de 2014. Fez por entender que 
a despesa, embora não elencada no art. 2° do Ato da Mesa n. 43/2009, amolda-se à �nalidade do mencionado 
dispositivo que é o de permitir o custeio de gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parla-
mentar. Registre-se que o reembolso em questão foi efetuado em setembro último, consoante informação 
prestada pela Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar (@s. 18). Os autos revelam, por oportuno, que se 
encontra em tramitação na Casa o Processo n. 149.714/2011, que visa à regulamentação da participação de 
parlamentares em cursos, palestras e eventos de capacitação, bem como o Processo n. 126.360/2014, que pro-
põe a alteração do Ato da Mesa n. 43/2009, a �m de prever, expressamente, a possibilidade de reembolso da 
despesa em tela. Ante o exposto, esta Secretaria devolve a vista do processo ao douto Colegiado, propugnan-
do por que, doravante, não mais sejam autorizados ressarcimentos dessa natureza até que a proposta de re-
gulamentação da matéria seja concluída pelos órgãos competentes da Casa, considerando mais a complexi-
dade do tema, haja vista que eventuais afastamentos de deputados para participação em cursos ou atividades 
similares podem repercutir, sob a ótica constitucional e regimental, no pleno exercício do mandato parlamen-
tar.”. Discutidos os processos, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, rati�car os despachos favoráveis do 
então Presidente Henrique Eduardo Alves, ressalvando o disposto nos encaminhamentos supracitados, nos 
termos a seguir: “...propugnando por que, doravante, não mais sejam autorizados ressarcimentos dessa natu-
reza até que a proposta de regulamentação da matéria seja concluída pelos órgãos competentes da Casa, con-
siderando mais a complexidade do tema, haja vista que eventuais afastamentos de deputados para participa-
ção em cursos ou atividades similares podem repercutir, sob a ótica constitucional e regimental, no pleno 
exercício do mandato parlamentar.” Em seguida, a Mesa Diretora rati�cou, por unanimidade, os despachos 
favoráveis do Presidente Eduardo Cunha exarados nos seguintes processos referentes à cessão de servidor: 1 
– Processo n. 130.103/2014. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à @. 15: “Trata-se de deci-
são do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a pror-
rogação da cessão, por 1 (um) ano, do servidor Flávio José Barbosa de Alencastro, ponto n. 5608, Técnico
Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, para continuar exercendo, no Senado Federal, o cargo de
provimento em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo SF-02, com lotação e exercício no Gabinete do Se-
nador Aécio Neves, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso I, §
1° da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4°-A e parágrafo único do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado
pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão Presidente à rati�cação da
douta Mesa.”. Despacho do Presidente Eduardo Cunha, à @. 9: “Em 23/2/15. Atendendo à solicitação do Presi-
dente do Senado Federal, Renan Calheiros, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão
do servidor Flavio José Barbosa de Alencastro, ponto n. 5.608, Técnico Legislativo – atribuição Assistente
Administrativo, com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 28/2/15, para continuar a ocupar o
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, símbolo SF-02, com lotação e exercício no Gabi-
nete do Senador Aécio Neves, com ônus para o órgão cedente, de acordo com as informações e manifestações
do órgão técnico (@s. 3 e 4) e da Diretoria-Geral (fI. 8), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do parágra-
fo único do art. 15 do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”. 2 – Processo n.
107.892/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à @. 16: “Trata-se de decisão do Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1(um) ano,
da servidora Ana Beatriz Ferreira Groba, ponto n. 6.629, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa,
para exercer, no Senado Federal, o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo SF-02,
com lotação e exercício no Gabinete da Liderança do Democratas, com ônus para o órgão cedente. A cessão
em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1° da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4°-A e parágrafo
único do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria
submete a decisão do Senhor Presidente à rati�cação da douta Mesa.”. Despacho do Presidente Eduardo Cunha,
à @. 11: Em 12/3/15. Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, autorizo, ad

referendum da Mesa Diretora, a cessão da servidora Ana Beatriz Ferreira Groba, ponto n. 6.629, Analista Le-
gislativo – atribuição Técnica Legislativa, lotada na Liderança do Democratas, com afastamento pelo período
de 1(um) ano, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, SF-02, na liderança
daquele partido, naquela Casa, com ônus para o órgão cedente, de acordo com as informações e manifesta-
ções do Departamento de Pessoal (fI. 5 a 9) e do Diretor-Geral (fI. 10), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990
e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”. 3 – Pro-
cesso n. 109.009/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à @. 16: “Trata-se de decisão do
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Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 
1(um) ano, da servidora Fabíola Caixeta Moraes de Freitas, ponto n. 6.522, Analista Legislativo – atribuição 
Técnica Legislativa, para exercer, no Senado Federal, o cargo de provimento em comissão de Assessor Parla-
mentar, Símbolo SF-01, com lotação e exercício no Gabinete da Liderança do Democratas, com ônus para o 
órgão cedente. A cessão em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1° da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, no 
art. 4°-A e parágrafo único do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o ex-
posto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati�cação da douta Mesa.”. Despacho do Pre-
sidente Eduardo Cunha, à @. 11: “Em 12/3/15. Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan 
Calheiros, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão da servidora Fabíola Caixeta Moraes de Freitas, 
ponto n. 6.522, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, lotada na Liderança do Democratas, com 
afastamento pelo período de 1 (um) ano, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário Par-
lamentar, SF-01, na liderança daquele partido, naquela Casa, com ônus para o órgão cedente, de acordo com 
as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (@. 5 a 9) e do Diretor-Geral (fI. 10), nos termos 
do art. 93 da Lei n. 8112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral 
para providências.”. Prosseguindo, o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, expôs os seguintes 
processos : 1 – Processo n. 2.030/2015. Parecer do Relator à @. 8: “Trata-se de solicitação da Liderança do Par-
tido Democrático Trabalhista – PDT, para que seja promovida a reestruturação dos respectivos cargos de na-
tureza especial – CNEs. Segundo a instrução processual, o pedido está embasado no §13 do art. 5º da Resolu-
ção n. 1, de 2007, dispositivo inserido pela Resolução n. 61, de 2014, e que estabelece que o Líder ou o Repre-

sentante Partidário poderá solicitar modi#cações na estrutura de funções comissionadas e de cargos de natureza 

especial do seu Partido, vedado o acréscimo da despesa de pessoal. Tal proposta consiste na extinção de cargos 
de natureza especial e na criação de outros novos cargos na estrutura daquele Partido, a teor dos anexos à mi-
nuta de Ato da Mesa acostada ao processo. Ademais, a instrução do processo revela que o Ato promoverá re-
dução de despesa, razão por que poderá ser promovida com base na delegação do art. 4° da Resolução n. 46, 
de 2006, verbis: Art. 4º Desde que não acarrete acréscimo de despesas a Mesa poderá dispor sobre requisitos, atri-

buições, criação, transformação, extinção e lotação de cargos efetivos, funções e cargos comissionados, bem como 

sobre a estrutura dos órgãos da Câmara dos Deputados, com vistas na racionalização e na modernização adminis-

trativa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com pare-
cer favorável a sua aprovação, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.”. Submetido a votos, a Mesa Dire-
tora, por unanimidade, aprovou o parecer supracitado e baixou Ato da Mesa que “Extingue e cria cargos em 
comissão de natureza especial na Liderança do Partido Democrático Trabalhista – PDT.”, cujo teor segue ao �nal 
da ata. 2 – Processo n. 111.943/2015. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à @. 9: “Trata-se de solicita-
ção da Liderança do Partido Social Democrático – PSD, para que seja promovida a reestruturação dos respec-
tivos cargos de natureza especial – CNEs. Segundo a instrução processual, o pedido está embasado no §13 do 
art. 5° da Resolução n. 1, de 2007, dispositivo inserido pela Resolução n. 61, de 2014, e que estabelece que o 

Líder ou o Representante Partidário poderá solicitar modi#cações na estrutura de funções comissionadas e de car-

gos de natureza especial do seu Partido, vedado o acréscimo da despesa de pessoal. Tal proposta consiste na ex-
tinção de cargos de natureza especial e na criação de outros novos cargos na estrutura daquele Partido, a teor 
dos anexos à minuta de Ato da Mesa acostada ao processo. Ademais, a instrução do processo revela que o Ato 
promoverá redução de despesa, razão por que poderá ser promovida com base na delegação do art. 4° da Re-
solução n. 46, de 2006, verbis: Art. 4° Desde que não acarrete acréscimo de despesas a Mesa poderá dispor sobre 

requisitos, atribuições, criação, transformação, extinção e lotação de cargos efetivos, funções e cargos comissiona-

dos, bem como sobre a estrutura dos órgãos da Câmara dos Deputados, com vistas na racionalização e na moder-

nização administrativa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta 
Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.”. Aprovado o pare-
cer supracitado e, em consequência, baixado Ato da Mesa que “Extingue e cria cargos em comissão de natu-
reza especial na Liderança do Partido Social Democrático – PSD.”, cujo teor segue ao �nal da ata. 3 – Processo 
n. 106.119/2015. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à @. 10: “Trata-se de solicitação do Departamen-
to de Polícia Legislativa – Depol para que seja revisto o Ato da Mesa n. 31, de 2012 (disciplina a concessão de 

diárias, de adicional de embarque e desembarque e de passagens aéreas), com o objetivo de possibilitar a con-
cessão de diárias aos Policiais Legislativos da equipe de proteção pessoal do Senhor Presidente da Câmara dos 
Deputados no mesmo valor que lhe é atribuído, em especial quando as atividades de segurança sejam reali-
zadas na cidade de origem da autoridade. A instrução processual revela, em síntese, que: – o pleito fundamen-
ta-se na necessidade de a atividade de segurança de proteção pessoal ser desenvolvida no mesmo local em 
que estiver a autoridade; – atualmente a citada norma estabelece que a diária em igual valor da atribuída ao 
Presidente somente pode ser concedida aos agentes de polícia no caso de hospedagem no mesmo hotel da 
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autoridade, o que torna inviável a aplicação da norma no caso de deslocamentos para o estado de origem do 
Presidente, onde a estada do Parlamentar ocorre em sua residência e não em hotel. No encaminhamento da 
matéria a esta Secretaria, o Diretor-Geral declara a adequação orçamentária e �nanceira da despesa decorren-
te, em conformidade com o art. 16 da Lei Complementar n. 101/2000. Ante o exposto, esta Secretaria subme-
te a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, nos termos da 
anexa minuta de Ato da Mesa.”. Analisada a proposta, a Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o parecer 
supra, baixando, em consequência, Ato da Mesa que “Altera o Ato da Mesa nº 31, de 2012, que disciplina a con-
cessão de diárias e dá outras providências.”, cujo teor segue ao �nal da ata. 4 – Processo n. 104.759/2015. Pa-
recer do Relator, Deputado Beto Mansur, à @. 22: “Trata-se de solicitação do Secretário de Estado de Governo 
de Minas Gerais, Odair Cunha, reiteradas pelo Governador do Estado, Fernando Pimentel, e pelo Controlador-
Geral daquela unidade federativa, Mário Vinícius Claussen Spinelli, para que seja autorizada a cessão do servidor 
Rafael Amorim de Amorim, ponto n. 8.025, para exercer o cargo de Subcontrolador da Subcontroladoria de 
Correição Administrativa da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais. O servidor, Analista Legislativo, 
atribuição Consultoria, entrou em exercício nesta Casa em 15/1/2015 e está em estágio probatório. A instrução 
do processo é contrária à cessão do servidor ante a regulamentação da matéria no âmbito desta Casa Legisla-
tiva, eis que, à luz do inciso III do art. 1° do Ato da Mesa n. 57, de 2013, com a redação dada pelo Ato da Mesa 
n. 73, de 2013, o servidor efetivo da Câmara dos Deputados somente poderá ser cedido para ter exercício em 
outro órgão nas seguintes hipóteses: “(...) III – na administração direta estadual, distrital, de prefeitura de capital 

e cidades com mais de duzentos mil habitantes, para o exercício de cargo de Secretário de Estado, Distrital e Muni-

cipal, desde que sem ônus para a Câmara dos Deputados, nos termos do § 1° do art. 93 da Lei n 8.112, de 1990, po-

dendo ser realizada mediante ressarcimento da remuneração do cargo efetivo e da contribuição previdenciária 

patronal.” Nesse sentido, em conformidade com a norma interna, servidor desta Casa somente poderá ser ce-
dido para a administração direta estadual, distrital, de prefeitura de capital e cidades com mais de duzentos 
mil habitantes se for para o exercício de cargo de Secretário de Estado, Distrital e Municipal e a cessão se der 
sem ônus para o órgão cedente. Por outro lado, o Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais, ao reiterar o 
pedido de cessão, apresentou, às @s. 19/21 dos autos, informações sobre a Controladoria-Geral (CGE/MG), com 
destaque para as competências e para a importância da Subcontroladoria de Correição Administrativa. Em 
síntese, esclareceu que a CGE/MG “é o órgão de Controle Interno do Poder Executivo estadual, subordinado dire-

tamente ao Governador do Estado, e com autonomia para promover ações de auditoria, #scalização, correição etc. 

nas diversas secretarias e entidades a elas vinculadas, o que denota seu status privilegiado e singular”. Desse modo, 
esclarece aquela autoridade que, “dada a relevância das suas atribuições, a CGE/MG conta com a Subcontrolado-

ria de Correição Administrativa, cuja estrutura organizacional mantém 3 (três) superintendências, 7 (sete) diretorias 

e mais coordenações”. Segundo informa o Controlador-Geral, o Subcontrolador de Correição, a teor do art. 21 
do Decreto n. 45.795, de 2011, dirige ações disciplinares preventivas e repressivas junto a todos os servidores 
estaduais, alcançando os diversos órgãos/entidades que compõem o Poder Executivo Estadual. Esclarece que, 
por analogia, o cargo de Subcontrolador seria equivalente ao de Corregedor-Geral da União (nível DAS-101.6), 
“autoridade da Controladoria-Geral da União, Órgão de Controle Interno subordinado à Presidência da República, 

responsável por dirigir ações disciplinares junto a servidores federais dos diversos órgãos/entidades que compõem 

o Poder Executivo federal”. Aduz, por �m, que a importância do cargo de Subcontrolador de Correição e a com-
plexidade das atribuições respectivas devem ser vistas à luz da importância de Minas Gerais, sugerindo que os 
cargos daquele Estado sejam valorados em conformidade com sua importância no cenário nacional. Ante o 
exposto, esta Secretaria, nada obstante o normativo interno citado, entende que, dada a relevância do cargo, 
a complexidade e a responsabilidade das atribuições que lhe são próprias, e a abrangência das funções do ti-
tular do referido órgão no âmbito do Estado de Minas Gerais, a presente solicitação pode ser deferida, em ca-
ráter excepcional, sem ônus para esta Casa. É o parecer, que submeto ao exame e à deliberação da douta 
Mesa.”. Esclarecido o processo, a Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o parecer supracitado. 5 – Processo 
n. 106.212/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à @. 6: “Trata-se de proposta de altera-
ção do Ato da Mesa n. 100, de 2013, que disciplina o acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados, com vistas 
a reduzir o número de credenciais. Pretende-se, com a medida, facilitar o trânsito de parlamentares naquela 
localidade e assim diminuir o ruído e a dispersão provocados pelo movimento excessivo de pessoas no am-
biente. Nesse sentido, propõe-se alterar o § 2° do art. 2° do Ato da Mesa n. 100, de 2013, de modo a restringir 
o acesso de servidores ao mínimo indispensável à realização do serviço. Propõe-se também o acréscimo de 
parágrafos ao art. 2° do referido normativo, para: a) prever a emissão de uma credencial de acesso ao Plenário 
para acompanhante de deputado com necessidade especial que precise de auxílio permanente, mediante 
atestado emitido pelo Departamento Médico da Casa; b) dispor sobre o acesso, quando necessário, de titulares 
das unidades administrativas da Câmara ao Plenário, mediante credencial temporária e avulsa a ser fornecida 
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pela Secretaria-Geral da Mesa, órgão responsável pela guarda da referida credencial. A minuta altera ainda o 
Anexo do Ato da Mesa n. 100, de 2013, para reduzir a quantidade de credenciais de diversos órgãos da Casa 
(Mesa Diretora, Lideranças, Corregedoria, etc.), sem que tal redução venha a comprometer as atividades de-
senvolvidas no Plenário por seus servidores. Com essas alterações, calcula-se, excluído o quantitativo referen-
te aos servidores diretamente vinculados às atividades do Plenário (Departamento de Taquigra�a, Secretaria-
Geral da Mesa, Coordenação de Engenharia de Telecomunicações e Audiovisual, etc.), uma redução da ordem 
de 35% no número atual de credenciais de acesso ao Plenário. Ante o exposto, esta Secretaria submete a pro-
posta ao exame e à deliberação da douta Mesa, na forma da minuta de Ato da Mesa anexa.”. Aprovada a pro-
posta, o Senhor Presidente Eduardo Cunha passou a presidência para o Senhor Deputado Waldir Maranhão, 
Primeiro-Vice-Presidente, a �m de cumprir compromissos de sua agenda. Ainda em discussão a matéria e, após 
manifestações quanto a possíveis casos excepcionais de acesso ao plenário, a Mesa Diretora resolveu alterar a 
proposta do Senhor Primeiro-Secretário, incluindo autorizações provisórias destinadas a visitantes. Dessa for-
ma, �cou aprovado Ato da Mesa que “Altera o art. 2º e o Anexo do Ato da Mesa nº 100, de 2013, que disciplina 
o acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados.”, com redação a ser dada pela Primeira-Secretaria.Em seguida, 
com a palavra, a Senhora Deputada Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretária, expôs algumas sugestões, 
tais como: 1 – Atendimento Prioritário. Encaminhamento: “Cumpre-me solicitar a Vossas Excelências que a 
Câmara dos Deputados passe observar integralmente a Lei nº 10.048, de 2000, viabilizando mecanismos para 
atendimento prioritários às pessoas portadoras de de�ciência, os idosos, as gestantes, as lactantes e as pesso-
as acompanhadas por crianças de colo, inclusive, demarcando os assentos preferenciais na galeria do Plenário, 
nos plenários das comissões e auditórios da Câmara dos Deputados. Vê-se que existe uma tentativa de que a 
aludida legislação seja efetivada pela Câmara dos Deputados, uma vez que alguns restaurantes, lanchonetes 
e plenários de comissões reservam lugar para os idosos, gestantes, de�cientes físicos e pessoas acompanhadas 
de crianças de colo, mas sem que isso represente uma sistematização padronizada e perene. Ademais, não se 
tem notícia de que o serviço de informação da Câmara e outros departamentos que lidam com o público ex-
terno atentem para o direito ao atendimento prioritário a ser dado àqueles destinatários, conforme estabelece 
a referida Lei nº 10.048, de 2000.”; 2 – Fraldários ou Trocadores. Encaminhamento da Senhora Deputada Lui-
za Erundina: “Cumpre-me solicitar a Vossas Excelências que a Câmara dos Deputados, por meio de seu Depar-
tamento Técnico (DETEC), vinculado à Coordenação de Projetos, estude meios de viabilizar a instalação de 
fraldários ou trocadores na Câmara e anexos, com espaço adicional para amamentação e apoio aos pais e re-
cém-nascidos.”; e 3 – Atendimento de Ginecologia-Obstetrícia e Mamogra?a no DEMED. Encaminhamen-
to da Senhora Deputada Luiza Erundina: “Cumpre-me solicitar a Vossas Excelências que a Câmara dos Deputa-
dos, enquanto ofertante de assistência à saúde, via o Departamento Médico (DEMED), preste atendimento na 
especialidade ginecologia-obstetrícia, observando o rol de serviços e procedimentos de�nidos como cober-
tura mínima obrigatória de Atenção Básica à saúde. A Atenção Básica constitui o primeiro nível de atenção à 
saúde e engloba um conjunto de ações individuais ou coletivas, que envolvem a promoção da saúde, a pre-
venção de doenças, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. A atenção básica deve ser a entrada/acesso 
preferencial ao sistema de saúde, oferecendo as especialidades básicas: clínica médica, pediatria, ginecologia 
e obstetrícia, inclusive as emergências referentes a essas áreas. A atenção básica é realizada pelas Unidades 
Básicas de Saúde tradicionais, que os serviços oferecidos pelo DEMED podem ser, perfeitamente, ali enquadra-
dos. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, “Outubro Rosa” é um movimento mundial de conscien-
tização e mobilização pela detecção precoce do câncer de mama (hoje, o segundo tipo mais frequente entre 
as mulheres no mundo), ao qual a Câmara dos Deputados, o seu Departamento Médico – Demed e a Bancada 
Feminina estão engajados. Ocorre que um dos mais importantes instrumentos destinados à detecção precoce 
da doença é a mamogra�a. Lamentavelmente, o mamógrafo do Departamento Médico encontra-se quebrado 
e, portanto, fora de uso. Solicito, portanto, que a Câmara dos Deputados tome as devidas providências para 
possibilitar a reativação desse serviço para as trabalhadoras desta Casa.”. O Senhor Deputado Waldir Maranhão, 
na condução dos trabalhos, disse que as propostas seriam tratadas pela administração, de forma a encontrar 
a devida adequação. V – PAUTA DA SENHORA TERCEIRA-SECRETÁRIA. A Deputada Mara Gabrilli expôs os 
seguintes processos, referentes às justi�cativas de falta, para deliberação da Mesa Diretora, conforme art. 5º 
do Ato da Mesa nº 66, de 2010: 1 – Falta motivada por atraso de voo, processos n.s: 110.200/2015, 107.175/2015, 
105.656/2015 e 114.589/2015; 2 – Falta motivada por participação em Comissão Parlamentar Mista de In-
quérito (CPI), processo n. 111.917/2015; 3 – Faltas motivadas por comparecimento a audiências judiciais, 
processos n.s: 108.507/2015 e 114.028/2015; 4 – Falta motivada por participação em seminário, na qualidade 
de palestrante, processo n. 110.910/2015. Discutidos os processos, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, 
considerar justi�cadas as faltas pelos motivos de atraso de voo e comparecimento a audiências judiciais, devi-
damente comprovados (itens 1 e 3); e indeferir a solicitação por participação em CPI e seminário, na qualidade 
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de palestrante, itens 2 e 4. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e quinze minutos, o Senhor Presidente 
Eduardo Cunha declarou encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, , Sílvio Avelino da Silva, Secretário-
Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. – Eduardo Cunha, presidente.

SGM/SERVIÇO DE APOIO ÀS REUNIÕES DA MESA

ANEXO À ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 25/03/2015

ATO DA MESA Nº       , DE 2015

Regulamenta, no âmbito da Câmara dos Deputados, os procedimentos para apresentação de 
projetos, estudos, levantamentos ou investigações a serem eventualmente utilizados em mo-
delagens de parcerias público-privadas e dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:
Art. 1° Este Ato regulamenta, no âmbito da Câmara dos Deputados, os procedimentos para apresenta-

ção de projetos, estudos, levantamentos ou investigações a serem eventualmente utilizados em modelagens 
de parcerias público-privadas e dá outras providências.

Art. 2º O órgão gestor de parcerias público-privadas no âmbito da Câmara dos Deputados será a Mesa 
Diretora, com competência para regulamentar e gerir todo o processo de concepção, modelagem, licitação, 
contratação, �scalização, execução, bem como:

I – decidir sobre o mérito, conveniência e oportunidade, da contratação de parceria público-privada;
II – de�nir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada;
III – disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos;
IV – aprovar os instrumentos convocatórios e de contratos e suas alterações;
V – autorizar a abertura de procedimento licitatório;
VI – assinar os contratos e aditivos; 
VII – apreciar os relatórios de execução dos contratos;
VIII – solicitar ou autorizar a apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações que 

subsidiem a modelagem de parceria público-privada;
IX – constituir comissão especial, integrada exclusivamente por servidores efetivos do Quadro de Pes-

soal da Câmara dos Deputados, indicados em Ato da Diretoria-Geral, para auxiliá-la no exame e julgamento 
de todos os documentos e procedimentos relativos ao Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), à 
modelagem, à licitação, à contratação e à �scalização.

§ 1º As aprovações de que trata o inciso IV deste artigo não prescindem da prévia manifestação da co-
missão especial, que abordará, entre outros, os aspectos técnicos, jurídicos e econômico-�nanceiros.

§ 2º A autorização de que trata o inciso V deste artigo não prescinde da autorização especí�ca do orde-
nador de despesa, sendo esta necessariamente posterior àquela.

§ 3° A comissão especial de que trata o inciso IX poderá contar com o apoio de consultoria especializada,
contratada em conformidade com a legislação federal para licitações e contratos, que, entre outras atividades, 
auxiliará na análise dos estudos técnicos decorrentes de PMI, inclusive com o assessoramento em todas as fa-
ses da licitação da parceria público-privada até a assinatura do instrumento contratual.

§ 4º Os estudos e pareceres da eventual consultoria especializada de que trata o § 3° serão realizados
com total intercâmbio de informações e conhecimentos com a comissão especial e demais órgãos técnicos 
correlatos da Câmara dos Deputados.

§ 5º Para deliberação da Mesa Diretora sobre o mérito da contratação de parceria público-privada, o ex-
pediente deverá estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado da comissão especial, no qual 
constará análise �nanceira, evidenciando-se os custos comparativos entre as soluções disponíveis para alcance 
de mesmo objeto, além de:

I – parecer do Departamento Técnico, contendo análise técnica;
II – manifestação do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, com base no pronuncia-

mento do Ministério da Fazenda quanto à viabilidade da concessão da garantia e à sua forma, relativamente 
aos riscos para o Tesouro Nacional, se for o caso, e ao cumprimento do limite de que trata o art. 22 da Lei n. 
11.079, de 30 de dezembro de 2004.
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§ 6° A Mesa Diretora remeterá ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatórios de
desempenho dos contratos de parceria público-privada, os quais serão instruídos com manifestação da Se-
cretaria de Controle Interno.

§ 7° Para �ns do atendimento do disposto no inciso V do art. 4° da Lei n. 11.079, de 30 de dezembro de
2004, os relatórios de que trata o § 6° serão disponibilizados ao público por meio de rede pública de transmis-
são de dados.

§ 8º Todas as competências previstas neste regulamento a cargo da Mesa Diretora, à exceção do conti-
do no § 6º, serão exercidas com o auxílio da comissão especial de que trata o inciso IX, que �cará responsável 
pela emissão de pareceres prévios, bem como pelo processamento de requerimentos e comunicações com os 
agentes interessados.

§ 9° Em caso de matéria inadiável, poderá o Presidente da Câmara dos Deputados, ou quem o estiver
substituindo, decidir, ad referendum da Mesa Diretora, sobre as matérias de que trata a presente regulamentação.

Art. 3º A Mesa Diretora poderá, mediante PMI, solicitar projetos, estudos, levantamentos ou investigações 
que subsidiem a modelagem de parceria público-privada.

§ 1° O PMI deverá:
I – delimitar o escopo dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações;
II – indicar prazo máximo para apresentação dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações;
III – indicar o valor nominal máximo devido, por parte do contratado da parceria público-privada, caso

haja a licitação, para eventual ressarcimento aos interessados que tiveram seus projetos, estudos, levantamen-
tos ou investigações acolhidos, parcial ou totalmente, pela Câmara dos Deputados;

IV – ser objeto de ampla publicidade, mediante publicação no Diário O�cial da União e, quando se en-
tender conveniente, na internet e em jornais de ampla circulação.

§ 2° O valor máximo para eventual ressarcimento pelo conjunto de projetos, estudos, levantamentos
ou investigações não poderá ultrapassar dois e meio por cento do valor total estimado dos investimentos ne-
cessários à implementação da respectiva parceria público-privada, tendo como base o valor de mercado de 
contratações equivalentes.

§ 3º No estabelecimento do prazo para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investiga-
ções, dever-se-á considerar a complexidade, as articulações e as licenças necessárias para sua implementação.

Art. 4º As pessoas físicas ou jurídicas que participarem do PMI e que pretendam apresentar projetos, 
estudos, levantamentos ou investigações deverão protocolizar requerimento de autorização dirigido à Mesa 
Diretora, do qual devem constar as seguintes informações:

I – indicação do PMI da Mesa Diretora;
II – quali�cação completa do interessado, especialmente nome, identi�cação (cargo, pro�ssão ou ramo 

de atividade), endereço físico e eletrônico, números de telefone, fax e CPF/CNPJ, a �m de permitir o posterior 
envio de eventuais noti�cações, informações, erratas e respostas a pedidos de esclarecimentos;

III – demonstração da capacidade técnico-operacional, mediante comprovação de experiência na efetiva 
elaboração de estudos para implantação de parcerias público-privadas e/ou concessões comuns, sobretudo 
quando tenham propiciado amplo ambiente concorrencial no procedimento licitatório consequente;

IV – detalhamento das atividades que pretendem realizar, considerando o escopo dos projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações de�nidos no PMI, inclusive com a apresentação de cronograma que indique 
as datas de conclusão de cada etapa e a data �nal para a entrega dos trabalhos;

V – demais exigências estabelecidas no edital do PMI.
§ 1º Qualquer alteração na quali�cação dos interessados deverá ser imediatamente comunicada à Mesa

Diretora.
§ 2o Serão recusados requerimentos de autorização que não tenham sido previamente solicitados em

PMI da Mesa Diretora ou que tenham sido apresentados em desconformidade com o escopo do PMI.
Art. 5º Na elaboração do termo de autorização, a Mesa Diretora reproduzirá, pelo menos, as condições 

estabelecidas no PMI, podendo especi�cá-las, inclusive quanto às atividades a serem desenvolvidas, ao limite 
nominal para eventual ressarcimento e aos prazos intermediários para apresentação de informações e relató-
rios de andamento no desenvolvimento dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações.

Art. 6º A autorização para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações:
I – será conferida sempre sem exclusividade;
II – não gerará direito de preferência para a outorga da concessão;
III – não obrigará a Câmara dos Deputados a realizar a licitação;
IV – não criará por si só qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na sua elaboração;
V – será pessoal e intransferível;
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VI – será expedida somente após manifestação da comissão especial.
Parágrafo único. A autorização para a realização de projetos, estudos, levantamentos ou investigações 

não implica, em hipótese alguma, responsabilidade da Câmara dos Deputados ou corresponsabilidade da 
União perante terceiros pelos atos praticados pela pessoa autorizada.

Art. 7º As autorizações poderão ser revogadas ou anuladas em razão de:
I – descumprimento dos termos da autorização;
II – descumprimento de prazo para reapresentação determinado pela comissão especial, conforme pre-

visto no § 2º do art. 10 deste Ato da Mesa;
III – superveniência de dispositivo legal que, por qualquer motivo, impeça o recebimento dos projetos, 

estudos, levantamentos ou investigações, ou incompatibilidade com a legislação aplicável;
IV – ordem judicial;
V – conveniência e oportunidade da Câmara dos Deputados;
VI – outros motivos previstos em direito.
Parágrafo único. No caso de descumprimento dos termos da autorização, a pessoa autorizada será no-

ti�cada, mediante correspondência com aviso de recebimento, da intenção de revogação da autorização e de 
seus motivos, se não houver regularização no prazo �xado.

Art. 8º Autorizações revogadas ou anuladas não geram direito de ressarcimento dos valores envolvidos 
na elaboração de projetos, estudos, levantamentos ou investigações.

Parágrafo único. A comunicação da revogação ou anulação da autorização será efetuada por escrito, 
mediante correspondência com aviso de recebimento.

Art. 9° A pessoa autorizada poderá desistir a qualquer tempo de apresentar ou concluir os projetos, es-
tudos, levantamentos ou investigações, mediante comunicação por escrito à Mesa Diretora.

Parágrafo único. Após trinta dias da comunicação da desistência, os documentos eventualmente enca-
minhados e não retirados pela pessoa autorizada poderão ser destruídos.

Art. 10. A avaliação e a seleção dos projetos, estudos, levantamentos e investigações a serem utilizados, 
parcial ou integralmente, na eventual licitação, serão realizadas pela Mesa Diretora, com lastro em parecer pré-
vio da comissão especial, observados os seguintes critérios:

I – consistência das informações que subsidiaram sua realização, em especial no que se refere às neces-
sidades expressas pela Câmara dos Deputados quanto a espaços físicos e serviços a serem neles prestados;

II – adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos cientí�cos pertinen-
tes, utilizando, sempre que possível, equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada 
ao setor, sem prejuízo de alteração justi�cada durante a fase de execução do projeto;

III – compatibilidade com as normas técnicas emitidas pelos órgãos setoriais;
IV – razoabilidade dos valores apresentados para eventual ressarcimento, considerando projetos, estu-

dos, levantamentos ou investigações similares, sem prejuízo de alteração justi�cada durante a fase de execu-
ção do projeto; 

V – compatibilidade com a legislação aplicável ao setor;
VI – impacto do empreendimento no desenvolvimento socioeconômico da região, se aplicável;
VII – demonstração comparativa de custo e benefício do empreendimento em relação a opções funcio-

nalmente equivalentes, se existentes.
§ 1º Caso os projetos, estudos, levantamentos ou investigações apresentados necessitem de maiores

detalhamentos ou correções, a comissão especial abrirá prazo para reapresentação.
§ 2º A não reapresentação no prazo indicado permitirá revogar a autorização.
§ 3º Caso a Mesa Diretora entenda que nenhum dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações

selecionados pela comissão especial atendem satisfatoriamente ao escopo indicado na autorização, não sele-
cionará nenhum deles para utilização em futura licitação, hipótese em que todos os documentos apresenta-
dos poderão ser destruídos se não forem retirados em trinta dias a contar da data de publicação da decisão.

Art. 11. A Mesa Diretora comunicará formalmente a cada autorizada o resultado do procedimento de 
seleção.

Art. 12. Concluída a seleção dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações, os que tiverem sido 
selecionados terão os valores apresentados para eventual ressarcimento analisados pela Mesa Diretora, me-
diante parecer da comissão especial.

§ 1º Caso a Mesa Diretora conclua pela incompatibilidade dos valores apresentados com os usuais para
projetos, estudos, levantamentos ou investigações similares, observadas as condições de mercado, deverá ar-
bitrar o montante nominal para eventual ressarcimento.
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§ 2º O valor arbitrado poderá ser rejeitado pelo interessado, hipótese em que não serão utilizadas as

informações contidas nos documentos selecionados, os quais poderão ser destruídos se não forem retirados 

em trinta dias a contar da data da rejeição.

§ 3º Na hipótese do § 2º, faculta-se à Mesa Diretora, ouvida a comissão especial, escolher outros projetos,

estudos, levantamentos ou investigações entre aqueles autorizados.

§ 4º Se for o caso, o valor arbitrado deverá ser aceito por escrito, com expressa renúncia a quaisquer ou-

tros valores pecuniários.

Art. 13. Os valores relativos a projetos, estudos, levantamentos ou investigações selecionados conforme 

este Ato, desde que efetivamente utilizados no eventual certame, serão ressarcidos exclusivamente pelo con-

tratado, se houver, na licitação da parceria público-privada.

§ 1º Em nenhuma hipótese será devida qualquer quantia pecuniária pela Câmara dos Deputados em

razão da realização de projeto, estudo, levantamento ou investigação.

§ 2º O edital para contratação da parceria público-privada conterá, obrigatoriamente, cláusula que con-

dicione a assinatura do contrato pelo vencedor da licitação ao ressarcimento dos valores relativos aos estudos, 

investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à conces-

são, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização.

Art. 14. O processo de licitação, contratação, execução e fiscalização das parcerias público-pri-

vadas de interesse da Câmara dos Deputados será acompanhado pelo Tribunal de Contas da União, 

observando-se, no que couber, a Instrução Normativa n. 52, de 4 de julho de 2007, ou norma superve-

niente que a substituir. 

Art. 15. Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Justi?cação

Este Ato regulamenta, no âmbito da Câmara dos Deputados, os procedimentos para apresentação de 

projetos, estudos, levantamentos ou investigações a serem, eventualmente, utilizados em modelagens de 

parcerias público-privadas (PPP).

Ademais, estabelece que a Mesa Diretora é o órgão gestor de parcerias público-privadas no âmbito des-

ta Casa Legislativa, tendo, entre outras, a competência de regulamentar e gerir todo o processo de concepção, 

modelagem, licitação, contratação, �scalização e execução da parceria.

Por �m, é prevista a constituição de comissão especial, integrada exclusivamente por servidores efetivos 

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, para auxiliar a Mesa Diretora no exame e julgamento de todos 

os documentos e procedimentos relativos ao Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), à modelagem, 

à licitação, à contratação e à �scalização da PPP.

Sala de Reuniões,         de março de 2015.

ATO DA MESA Nº            , DE 2015

Extingue e cria cargos em comissão de natureza especial na Liderança do Partido Democrático Traba-

lhista – PDT.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o dis-

posto no art. 4° da Resolução nº 46 de 2006, resolve:

Art. 1º Ficam extintos os cargos em comissão de natureza especial constantes do Anexo I.

Art. 2º Ficam criados os cargos em comissão de natureza especial constantes do Anexo II, no limite da 

redução da despesa decorrente da extinção dos cargos referidos no art. 1º.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

 Justi?cação

O presente Ato da Mesa extingue e cria cargos em comissão de natureza especial com o objetivo de ofe-

recer uma melhor estrutura voltada às atividades da Liderança do PDT.

O quadro a seguir apresenta, de um lado, a economia resultante da extinção dos cargos constantes do 

Anexo I e, de outro, a despesa gerada pela criação daqueles cargos apresentados no Anexo II.
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ATO DA MESA Nº         , DE 2015

Altera o Ato da Mesa nº 31, de 2012, que disciplina a concessão de diárias e dá outras provi-
dências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições, resolve: 
Art. 1º O art. 6º do Ato da Mesa nº 31, de 03 de abril de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º O Deputado, o servidor ou o colaborador eventual que for designado para acompanhar superior 

hierárquico fará jus à diária estabelecida para esse, durante o período em que efetivamente permanecer com 
a autoridade acompanhada, incluído, quando necessário, o período de atividade precursora, desde que justi-
�cado pelo órgão requerente e expressamente consignado pela autoridade concedente.

§ 1º Os servidores, quando no desempenho de atividades de segurança ou de assessoramento a mem-
bros da Mesa ou de outras autoridades, somente farão jus à diária devida à referida autoridade se indispensável 
a hospedagem no mesmo hotel.

§ 2º Em casos especiais, desde que devidamente justi�cados, poderá o Diretor-Geral conceder diária
com valor superior, limitado ao valor daquela prevista no caput deste artigo, para os servidores no exercício da 
atribuição contida no inciso II do item 1 do Anexo I da Resolução nº 18, de 2003.” (NR)

Art. 2º Este Ato entra em vigor no dia 1º de abril de 2015. 

Justi?cação

Este Ato altera o art. 6º do Ato da Mesa nº 31, de 2012, que disciplina a concessão de diárias e dá outras 
providências, permitindo a aplicação da regra prevista no ‘caput’ do artigo a outras situações devidamente 
justi�cadas.

Sala de Reuniões,      de 2015. 
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ATAS DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA

Ata da 4ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 29 de 
abril de 2015.

Publique-se. 
Em 26/maio/2015
 Sílvio Avelino da Silva
 Secretário-Geral da Mesa

Primeira Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura
Ata da quarta reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 29 de 

abril de 2015

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, às doze horas e quarenta e cinco minutos, no 
Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. 
Presentes inicialmente os Senhores Deputados Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente; Giacobo, Segundo-
-Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-Secretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-
-Secretária; Alex Canziani, Quarto-Secretário; Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário; e Carlos Manato,
Corregedor Parlamentar. Ausente justi%cadamente a Senhora Deputada Luiza Erundina, Terceira-Suplente de
Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou abertos os trabalhos. I – PAU-
TA DO SENHOR PRESIDENTE. O Senhor Presidente Eduardo Cunha expôs a Solicitação de Informação ao Tribu-
nal de Contas da União (SIT) Nº5, de 2015, de autoria do Deputado Eduardo da Fonte, que “Solicita informações
ao Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o processo de reajuste das tarifas da Companhia
Energética de Pernambuco (CELPE) e sobre a legalidade da alteração da data da reunião da Diretoria da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que decidiria sobre o aumento da energia elétrica, sem a devida co-
municação aos interessados.”. Submetida a votos, foi aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao TCU.
Prosseguindo, a Mesa Diretora rati%cou, por unanimidade, os despachos favoráveis, ad referendum, exarados
nos seguintes expedientes referentes à Ato da Mesa, Requerimento de Informação, missão o%cial, Edital do
Procedimento de Manifestação de Interesse e nomeação de servidor: 1 – Atos da Mesa nºs: 1.1 – Nº 13, de 2015,
que “Constitui a Comissão Especial de Parceria Público-Privada da Câmara dos Deputados”. Baixado ad referen-
dum da Mesa Diretora em 26/março/2015 e publicado no Suplemento ao DCD de 27/março/2015; 1.2 – Nº 15,
de 2015, que “Extingue cargos em comissão de natureza especial em atendimento ao disposto nos arts. 5º e 6º
da Resolução nº 4, de 2015.”. Baixado ad referendum da Mesa Diretora em 15/abril/2015 e publicado no Suple-
mento ao DCD de 16/abril/2015; 1.3 – Nº 16, de 2015, que “Restitui cargos em comissão de natureza especial
na estrutura administrativa da Câmara dos Deputados.”. Baixado ad referendum da Mesa Diretora em 15/
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abril/2015 e publicado no Suplemento ao DCD de 16/abril/2015. Nesse momento, compareceram a sala de 
reuniões, os Senhores Deputados Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário; Gilberto Nascimento, Segundo-
-Suplente de Secretário; e Cláudio Cajado, Procurador Parlamentar. 2 – Relatório de Requerimentos de Infor-
mação (RIC), despachados ad referendum da Mesa Diretora, pelo encaminhamento: 2.1 – RIC Nº 46/15 – do Sr.
Mendonça Filho – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação
Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, que preste esclarecimentos sobre voos provenientes e com
destino a Buenos Aires, capital da Argentina, que tinham como um dos passageiros o então presidente do Ban-
co do Brasil, Sr. Aldemir Bendine”; 2.2 – RIC Nº 158/15 – do Sr. Antonio Imbassahy – que “solicita informações
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Joaquim Levy sobre a participação da empresária
Val Marchiori em viagens de missões o%ciais do Banco do Brasil”; 2.3 – RIC Nº 170/15 – do Sr. Marco Tebaldi –
que “requer informações ao Ministro dos Transportes sobre as obras de infraestrutura nas rodovias federais no
Estado de Santa Catarina”; 2.4 – RIC Nº 171/15 – do Sr. Rogério Rosso – que “solicita informações sobre as terras
urbanas e rurais de propriedade da União no território do Distrito Federal”; 2.5 – RIC Nº 172/15 – do Sr. Bruno
Covas – que “solicita informação ao Sr. Ministro da Saúde a respeito de emissão de passagens aéreas, desem-
bolsos com diárias e hospedagens para a sociedade civil e seus representantes realizadas em 2014 pelo De-
partamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde”; 2.6 – RIC Nº 173/15 – do Sr. Alexandre Lei-
te – que “requer ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Defesa informações acerca do controle de explosivos rea-
lizado pelo Comando do Exército Brasileiro em âmbito nacional”; 2.7 – RIC Nº 174/15 – do Sr. Alexandre Leite
– que “requer ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Defesa informações acerca de troca de armamento a ser rea-
lizada no âmbito do Comando do Exército Brasileiro”; 2.8 – RIC Nº 175/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita
informações ao Ministro de Minas e Energia, quais os Municípios do Estado do Amazonas, irão ser atendidos
pelo o rebaixamento do Linhão de Tucuruí”; 2.9 – RIC Nº 176/15 – do Sr. Rocha – que “requer o envio de solici-
tação de informação ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda”; 2.10 – RIC Nº 177/15 – do Sr.
Rocha – que “requer o envio de solicitação de informação ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior”; 2.11 – RIC Nº 178/15 – do Sr. Nilson Leitão – que “solicita a Mi-
nistra de Estado do Ministério do Meio Ambiente informações sobre laudos e estudos técnico-cientí%cos que
embasaram a inclusão da espécie na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção”; 2.12 – RIC Nº 179/15
– do Sr. Nilson Leitão – que “solicita a Ministra de Estado do Ministério do Meio Ambiente informações sobre
laudos e estudos técnico-cientí%cos que embasaram a inclusão da espécie na lista nacional de espécies ame-
açadas de extinção”; 2.13 – RIC Nº 180/15 – do Sr. Nilson Leitão – que “solicita a Ministra de Estado do Ministé-
rio do Meio Ambiente informações sobre laudos e estudos técnico-cientí%cos que embasaram a inclusão da
espécie na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção”; 2.14 – RIC Nº 181/15 – do Sr. Nilson Leitão – que
“solicita a Ministra de Estado do Ministério do Meio Ambiente informações sobre laudos e estudos técnico-
-cientí%cos que embasaram a inclusão da espécie na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção”; 2.15
– RIC Nº 182/15 – do Sr. Aureo – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Justiça sobre o Programa
Crack, é possível vencer”; 2.16 – RIC Nº 183/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Se-
nhor Ministro de Estado da Educação acerca dos Programas e Ações voltados para a Educação Especial no Es-
tado do Rio de Janeiro”; 2.17 – RIC Nº 184/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor
Ministro de Estado da Educação acerca dos Programas e Ações voltados para a Educação Pro%ssional no Esta-
do do Rio de Janeiro”; 2.18 – RIC Nº 185/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor
Ministro de Estado da Educação acerca dos Programas e Ações voltados para a Educação Pro%ssional no Esta-
do do Rio de Janeiro”; 2.19 – RIC Nº 186/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor
Ministro de Estado da Educação acerca do Sistema de Seleção Uni%cada (Sisu) no Estado do Rio de Janeiro”;
2.20 – RIC Nº 187/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da
Educação acerca do Sistema de Seleção Uni%cada (Sisu) no Estado do Rio de Janeiro”; 2.21 – RIC Nº 188/15 – do
Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca das ações
para Avaliação, Regulação e Supervisão da Educação Superior no Estado do Rio de Janeiro”; 2.22 – RIC Nº 189/15
– do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca das
ações para Avaliação, Regulação e Supervisão da Educação Superior no Estado do Rio de Janeiro”; 2.23 – RIC
Nº 190/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação
acerca do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) no Estado do Rio de Janeiro”; 2.24 – RIC Nº
191/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação
acerca do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) no Estado do Rio de Janeiro”; 2.25 – RIC Nº
192/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação
acerca do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Estado do Rio de Janeiro”; 2.26 – RIC Nº 193/15 – do Sr.
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) no Estado do Rio de Janeiro”; 2.27 – RIC Nº 194/15 – do Sr. Sóstenes Caval-



612 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  Maio de 2015

cante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca do Exame Nacional para 
Certi%cação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA no Estado do Rio de Janeiro”; 2.28 – RIC Nº 195/15 
– do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca do
Exame Nacional para Certi%cação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA no Estado do Rio de Janei-
ro”; 2.29 – RIC Nº 196/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado
da Educação acerca dos recursos destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no Estado do Rio de
Janeiro”; 2.30 – RIC Nº 197/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de
Estado da Educação acerca dos recursos destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no Estado do
Rio de Janeiro”; 2.31 – RIC Nº 198/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Minis-
tro de Estado da Educação acerca dos recursos destinados aos Hospitais Universitários e Residências em Saúde
no Estado do Rio de Janeiro”; 2.32 – RIC Nº 199/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao
Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos recursos destinados aos Hospitais Universitários e Residên-
cias em Saúde no Estado do Rio de Janeiro”; 2.33 – RIC Nº 200/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer
informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca das ações e dos recursos destinados para o
programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) no Estado do Rio de Janeiro”; 2.34
– RIC Nº 201/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Edu-
cação acerca das ações e dos recursos destinados para o programa de Reestruturação e Expansão das Univer-
sidades Federais (Reuni) no Estado do Rio de Janeiro”; 2.35 – RIC Nº 202/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos recursos destinados ao Programa
Universidade para Todos (ProUni) no Estado do Rio de Janeiro”; 2.36 – RIC Nº 203/15 – do Sr. Sóstenes Caval-
cante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos recursos destinados ao
Programa Universidade para Todos (ProUni) no Estado do Rio de Janeiro”; 2.37 – RIC Nº 204/15 – do Sr. Sóstenes
Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos Programas e Ações
voltados para a Educação a Distância no Estado do Rio de Janeiro”; 2.38 – RIC Nº 205/15 – do Sr. Sóstenes Ca-
valcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos Programas e Ações
voltados para a Educação a Distância no Estado do Rio de Janeiro”; 2.39 – RIC Nº 206/15 – do Sr. Sóstenes Ca-
valcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos Programas e Ações
voltados para a Educação Básica no Estado do Rio de Janeiro”; 2.40 – RIC Nº 207/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcan-
te – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos Programas e Ações volta-
dos para a Educação Básica no Estado do Rio de Janeiro”; 2.41 – RIC Nº 208/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante –
que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos Programas e Ações voltados
para a Educação Especial no Estado do Rio de Janeiro”; 2.42 – RIC Nº 209/15 – do Sr. Victor Mendes – que “soli-
cita informações ao Senhor Ministro de Estado da Defesa, Jaques Wagner, sobre Projeto de Instalação da Se-
gunda Esquadra da Marinha do Brasil no Estado do Maranhão”; 2.43 – RIC Nº 210/15 – do Sr. Daniel Vilela – que
“solicita informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades acerca de procedimentos de %scalização efe-
tuados pelo DENATRAN no DETRAN-GO”; 2.44 – RIC Nº 212/15 – do Sr. Zé Silva – que “solicita informações ao
Sr. Ministro de Estado dos Transportes ouvido o Diretor da Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes, a execução de obras de manutenção e recuperação da BR 251 no trecho de Montes Claros até a BR 116,
no vale do Jequitinhonha, neste ano de 2015”; 2.45 – RIC Nº 213/15 – do Sr. Marco Tebaldi – que “solicita Infor-
mações ao Senhor Ministro da Saúde, sobre a falta de vacinas nos postos de saúde em diversos estados brasi-
leiros”; 2.46 – RIC Nº 214/15 – da Sra. Gorete Pereira – que “solicita informações ao Ministério da Saúde sobre
detalhamento da distribuição e aplicação pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS – de recursos provenientes de
prêmios do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT
“; 2.47 – RIC Nº 215/15 – do Sr. Hugo Leal – que “solicita ao Ministério da Previdência Social, no âmbito da com-
petência do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, que se manifeste sobre as providências que está ado-
tando para viabilização da execução de projeto de regularização fundiária em imóvel de titularidade do INSS,
situado em Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, ocupado há anos por milhares de pessoas de baixa renda,
sobretudo diante da possibilidade desse imóvel ser objeto de dação em pagamento à União, para quitação de
dívidas que o Fundo Nacional de Previdência Social tem com a União”; 2.48 – RIC Nº 218/15 – do Sr. Chico Alen-
car – que “solicita ao Ministro de Estado das Cidades, Sr. Gilberto Kassab, no âmbito do Departamento Nacional
de Trânsito (DENATRAN) informações acerca do uso de extintores de incêndio nos veículos do Brasil”; 2.49 – RIC
Nº 219/15 – do Sr. Chico Alencar – que “solicita ao Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, no âmbito da FU-
NAI, informações acerca das condições de trabalho dos Auxiliares, Agentes e Especializados que trabalham nas
Frentes de Proteção Etnoambiental da FUNAI”; 2.50 – RIC Nº 220/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, quais os municípios do Estado
do Amazonas, estão sendo bene%ciados, no programa de construção, reforma e ampliação de aeroportos”;
2.51 – RIC Nº 221/15 – do Sr. Nilson Leitão – que “solicita informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimen-
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to, Indústria e Comercio Exterior, Sr. Armando Monteiro Neto, sobre os %nanciamentos para exportação de 
serviços, associados ou não a exportação de bens, feitos por intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social – BNDES”; 2.52 – RIC Nº 222/15 – do Sr. Augusto Coutinho – que “solicita informações ao 
Excelentíssimo Ministro de Estado de Justiça, Sr. José Eduardo Cardozo, sobre a aplicação de recursos %nancei-
ros pelo Governo Federal na área de Segurança Pública”; 2.53 – RIC Nº 223/15 – do Sr. Augusto Coutinho – que 
“solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado das Cidades, Sr. Gilberto Kassab, sobre a aplicação 
de recursos %nanceiros pelo Governo Federal na área de Saneamento Básico”; 2.54 – RIC Nº 224/15 – do Sr. Au-
gusto Coutinho – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde, Sr. Arthur Chioro, 
sobre a aplicação de recursos %nanceiros pelo Governo Federal na área de Saneamento Básico”; 2.55 – RIC Nº 
225/15 – do Sr. Átila Lins – que “ Requer pedido de informações ao Ministério da Saúde sobre todos recursos 
repassados ao governo estadual, aos 62 municípios e entidades o%ciais ou não do Estado do Amazonas, em 
2013 e 2014”; 2.56 – RIC Nº 226/15 – do Sr. Paes Landim – que “requer informações do MAPA sobre a nota de 
empenho 2012NC000006, no valor R$797.950,00, proveniente da emenda parlamentar individual nº 
11680005/2012”; 2.57 – RIC Nº 227/15 – do Sr. Paes Landim – que “requer informações da CGU sobre a nota de 
empenho 2012NC000006, no valor R$797.950,00, proveniente da emenda parlamentar individual nº 
11680005/2012”; 2.58 – RIC Nº 228/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “rEQUER, ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Minas e Energia,informações a respeito da execução do programa Luz Para Todos no Estado do 
Amazonas”; 2.59 – RIC Nº 229/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “rEQUER, ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Saúde, informações a respeito do programa Farmácia Popular do Brasil”; 2.60 – RIC Nº 230/15 – do Sr. 
Edio Lopes – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses na área de saú-
de para os indígenas “Yanomamis”, nos Estados de Roraima e Amazonas”; 2.61 – RIC Nº 233/15 – do Sr. Marqui-
nho Mendes – que “solicita informações a Sra. Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Teresa 
Capello a respeito de medidas tomadas pelos gestores municipais no caso de ausência de saque dos benefícios 
do Programa Bolsa Família”; 2.62 – RIC Nº 234/15 – do Sr. Antonio Imbassahy – que “requer informações à Mi-
nistra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Sra. Ideli Salvatti, sobre as condi-
ções de vida e de trabalho dos médicos estrangeiros, especialmente os cubanos, participantes do programa 
Mais Médicos do Governo Federal”; 2.63 – RIC Nº 235/15 – do Sr. Antonio Imbassahy – que “solicita informações 
ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sr. Armando Monteiro Neto, sobre 
o apoio dado pelo Sistema BNDES ao Frigorí%co Independência”; 2.64 – RIC Nº 236/15 – do Sr. Hissa Abrahão
– que “requer informações ao Ministério das Comunicações sobre o impasse entre a Empresa de Correios e Te-
légrafos e a Postalis, na forma em que especi%ca”; 2.65 – RIC Nº 237/15 – do Sr. Hissa Abrahão – que “requer
informações Secretaria de Aviação Civil acerca da atual situação da regulamentação dos RPAS – Sistema de
Aeronaves Remotamente Pilotadas, na forma em que especi%ca”; 2.66 – RIC Nº 238/15 – do Sr. Hissa Abrahão
– que “requer informações ao Ministério da Educação sobre o Convênio %rmado entre o FNDE e a Prefeitura
Municipal de Manaus-AM, na forma em que especi%ca”; 2.67 – RIC Nº 239/15 – do Sr. Julio Lopes – que “requer,
na forma do art.50 §2º da Constituição Federal e Inciso I, do art. 115 do RIDC, seja encaminhado ao senhor Mi-
nistro da Fazenda o seguinte pedido de informação.”; 2.68 – RIC Nº 240/15 – do Sr. Nilson Leitão – que “requer
informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre os impactos %nanceiros do reajuste dos benefícios da
Previdência Social, acima do piso previdenciário, com base nas regras atuais de reajuste do salário mínimo”;
2.69 – RIC Nº 241/15 – do Sr. Luis Carlos Heinze – que “solicita ao Ministério das Comunicações informações
quanto à aplicação dos recursos do Fust – Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações”; 2.70
– RIC Nº 242/15 – do Sr. Darcísio Perondi – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde
informações sobre o andamento da regulamentação do uso de novas tecnologias no combate à dengue e à
febre chikungunya no Brasil”; 2.71 – RIC Nº 243/15 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “solicita informações ao
Ministério das Comunicações sobre a qualidade do serviço de correspondências e encomendas dos Correios”;
2.72 – RIC Nº 244/15 – da Sra. Cristiane Brasil – que “requer ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, informa-
ções sobre as tentativas de cooptação de jovens no País pelo Estado Islâmico”; 2.73 – RIC Nº 245/15 – da Co-
missão Externa destinada a fazer levantamento in loco bem como acompanhar e %scalizar os fatos relativos ao
cancelamento da construção das re%narias Premium I e Premium II, respectivamente nos estados do Maranhão
e do Ceará. – que “requer informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Eduardo Braga, a respeito
das Re%narias Premium I e Premium II”; 2.74 – RIC Nº 246/15 – da Comissão Especial destinada a apreciar e pro-
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 215-A, de 2000, do Sr. Almir Sá e outros, que “acrescenta
o inciso XVIII ao art. 49; modi%ca o § 4º e acrescenta o § 8º ambos no art. 231, da Constituição Federal” (inclui
dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras tradicional-
mente ocupadas pelos índios e a rati%cação das demarcações já homologadas; estabelecendo que os critérios
e procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei), e apensadas – que “requer informações ao
Senhor Ministro de Estado da Justiça, sobre os cadastros das ONGs que atuam na questão indígena, bem como
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o orçamento da pasta destinado a questão indígena e repassado a estas ONGs nos anos de 2010 a 2014”; 2.75
– RIC Nº 247/15 – da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 215-A, de 2000, do Sr. Almir Sá e outros, que “acrescenta o inciso XVIII ao art. 49; modi%ca o § 4º e
acrescenta o § 8º ambos no art. 231, da Constituição Federal” (inclui dentre as competências exclusivas do Con-
gresso Nacional a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a rati%cação
das demarcações já homologadas; estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão re-
gulamentados por lei), e apensadas – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, sobre
contratos de bens e serviços, custos e valores empregados nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, pelo
Ministério da Saúde em especial pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, em todo o território brasileiro”;
2.76 – RIC Nº 248/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “solicita ao Excelentíssimo Se-
nhor Ministro da Saúde que preste informações sobre a pressão que o governo cubano está fazendo para que
pro%ssionais do programa Mais Médicos mandem seus familiares (cônjuges e %lhos) imediatamente a Cuba”;
2.77 – RIC Nº 249/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da
Cultura acerca dos projetos culturais incentivados pela Lei Rouanet no Estado do Rio de Janeiro”; 2.78 – RIC Nº
250/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Cultura acer-
ca dos projetos culturais incentivados pela Lei Rouanet no Estado do Rio de Janeiro”; 2.79 – RIC Nº 251/15 – do
Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego sobre
o controle da Jornada de Trabalho dos Pilotos Comerciais”; 2.80 – RIC Nº 252/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Defesa sobre o controle da Jornada de Trabalho
dos Pilotos Comerciais”; 2.81 – RIC Nº 253/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor
Ministro de Estado da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República sobre o controle da Jornada de
Trabalho dos Pilotos Comerciais”; 2.82 – RIC Nº 254/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “requer ao Excelen-
tíssimo Senhor Ministro das Minas e Energia informações sobre a doação de usina termelétrica brasileira à Bo-
lívia”; 2.83 – RIC Nº 255/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
Previdência Social informações a respeito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no Estado do Amazo-
nas”; 2.84 – RIC Nº 256/15 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “requer informações ao Senhor Ministro
de Minas e Energia sobre o gasto de R$ 60 milhões para reforma, modernização e doação da usina térmica do
Rio Madeira, em favor da Bolívia”; 2.85 – RIC Nº 257/15 – do Sr. Professor Victório Galli – que “requer informa-
ções ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos Programas e Ações voltados para Construção e
Custeio de Creches para o Estado do Mato Grosso – MT”; 2.86 – RIC Nº 258/15 – do Sr. Professor Victório Galli
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos Programas e Ações voltados
para a Educação Pro%ssional no Estado do Mato Grosso – MT”; 2.87 – RIC Nº 259/15 – do Sr. Professor Victório
Galli – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca dos Programas e Ações vol-
tados para o Transporte Escolar na Educação Básica do Estado do Mato Grosso – MT”; 2.88 – RIC Nº 260/15 – do
Sr. Professor Victório Galli – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca dos Inves-
timentos na Politica Nacional de Saúde Mental no Estado do Mato Grosso – MT”; 2.89 – RIC Nº 261/15 – do Sr.
Jhc – que “requer o envio de pedido de informações por escrito ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Previdência
Social para que sejam encaminhados ao gabinete do requerente as informações que especi%ca”; 2.90 – RIC Nº
262/15 – do Sr. Professor Victório Galli – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação
acerca dos Programas e Ações voltados para a Educação Especial no Estado do Mato Grosso – MT”; 2.91 – RIC
Nº 263/15 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “requer informações ao Ministério das Comunicações sobre o im-
passe entre a Empresa Correios e a Postalis, na forma em que especi%ca”; 2.92 – RIC Nº 264/15 – da Sra. Gorete
Pereira – que “requer informações ao Ministério de Minas e Energia, no âmbito da Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, sobre a cobrança excedente nas contas de energia elétrica em municípios do Estado do Ce-
ará feitas pela Companhia Energética do Estado do Ceará – COELCE”; 2.93 – RIC Nº 265/15 – do Sr. Eli Correa
Filho – que “requer informações ao Ministro das Cidades sobre a situação dos repasses de recursos federais
destinados às obras do BRT (Bus Rapid Transit ou Transporte Rápido por Ônibus)”; 2.94 – RIC Nº 266/15 – do Sr.
Sandro Alex – que “requer informações ao Ministério de Minas e Energia sobre os gastos efetuados pela Petró-
leo Brasileiro S.A. – Petrobras com patrocínio, publicidade e propaganda, no período de 2003 a março de 2015”;
2.95 – RIC Nº 267/15 – da Sra. Gorete Pereira – que “solicita informações ao Ministério das Cidades, no âmbito
do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, sobre detalhamento da distribuição e aplicação de recur-
sos provenientes de prêmios do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de
via terrestre – DPVAT “; 2.96 – RIC Nº 268/15 – do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério do
Meio Ambiente sobre o corte nos recursos contra o desmatamento na Amazônia, na forma em que especi%ca”;
2.97 – RIC Nº 269/15 – do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Fazenda acerca do mon-
tante arrecadado em Impostos pagos por Pessoas Jurídicas/empresas partícipes da Zona Franca de Manaus”;
2.98 – RIC Nº 270/15 – do Sr. Ademir Camilo – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi-
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mento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, as informações completas constantes no rela-
tório de auditoria que apurou a perda de 2,6 bilhões do BNDES com ações da Petrobras e a referida cópia inte-
gral”; 2.99 – RIC Nº 271/15 – do Sr. Eduardo Barbosa – que “requer, nos termos constitucionais e regimentais, 
que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao Excelentíssimo Senhor 
Joaquim Vieira Ferreira Levy, Ministro de Estado da Fazenda, a respeito das di%culdades %nanceiras enfrentadas 
pelo Ministério das Relações Exteriores, bem como a redução das dotações orçamentárias destinadas a essa 
Pasta”; 2.100 – RIC Nº 272/15 – do Sr. Eduardo Barbosa – que “requer, nos termos constitucionais e regimentais, 
que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao Excelentíssimo Se-
nhor Mauro Luiz Iecker Vieira, Ministro de Estado das Relações Exteriores, a respeito das di%culdades %nancei-
ras enfrentadas pelo Ministério das Relações Exteriores, bem como a redução das dotações orçamentárias 
destinadas a essa Pasta”; 2.101 – RIC Nº 273/15 – do Sr. Caetano – que “solicita ao Senhor Ministro da Fazenda 
informações sobre a atuação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF”; 2.102 – RIC Nº 274/15 
– da Sra. Luiza Erundina – que “requer informação do Ministro de Estado da Fazenda sobre a tributação e im-
pacto, para as contas externas, da distribuição de lucros e dividendos e da remessa de lucro ao exterior pelas 
empresas”; 2.103 – RIC Nº 275/15 – do Sr. Paulo Pimenta – que “requer ao Ministro de Estado da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos, Sr. Mangabeira Unger, informações sobre a existência de estudos ou projetos acerca da 
indústria química, petroquímica e de plástico no Brasil”; 2.104 – RIC Nº 276/15 – do Sr. Rubens Bueno – que 
“requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre 
os deslocamentos aéreos realizados utilizando aeronaves da Força Aérea Brasileira– FAB em 2015”; 2.105 – RIC 
Nº 277/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, Aloizio Mercadante, sobre os deslocamentos aéreos realizados utilizando 
aeronaves da Força Aérea Brasileira– FAB em 2015”; 2.106 – RIC Nº 278/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer 
informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado de Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, sobre 
os deslocamentos aéreos realizados utilizando aeronaves da Força Aérea Brasileira– FAB em 2015”; 2.107 – RIC 
Nº 279/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Relações 
Institucionais da Presidência da República, Michel Temer, sobre os deslocamentos aéreos realizados pelo seu 
antecessor utilizando aeronaves da Força Aérea Brasileira– FAB em 2015”; 2.108 – RIC Nº 280/15 – do Sr. Rubens 
Bueno – que “requer informações a Excelentíssima Senhora Ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, 
Eleonora Menicucci, sobre os deslocamentos aéreos realizados utilizando aeronaves da Força Aérea Brasileira– 
FAB em 2015”; 2.109 – RIC Nº 281/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Excelentíssimo Se-
nhor Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rossetto, sobre os deslocamentos aére-
os realizados utilizando aeronaves da Força Aérea Brasileira– FAB em 2015”; 2.110 – RIC Nº 282/15 – do Sr. Da-
niel Vilela – que “solicita do Senhor Ministro de Minas e Energia informações detalhadas sobre a atual situação 
da concessionária Celg Distribuição S.A”; 2.111 – RIC Nº 283/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “requer o enca-
minhamento de RIC ao Exmo. Sr. Ministro da Integração Nacional acerca do atual cronograma de execução da 
obra de Transposição do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográ%cas do Nordeste Setentrional”; 2.112 – RIC 
Nº 285/15 – do Sr. Newton Cardoso Jr – que “requer informações à Ministra de Estado do Meio Ambiente sobre 
matéria veiculada no jornal Folha de São Paulo, sobre levantamento realizado pelo Portal Infoamazônia, indi-
cando que a Presidente Dilma Rousse@ cortou 72% da verba contra o desmatamento na Amazônia”; 2.113 – RIC 
Nº 286/15 – do Sr. Hugo Leal – que “solicita ao Ministério das Minas e Energia, no âmbito da Agência Nacional 
de Energia Elétrica-ANEEL, informações sobre a regularidade da aplicação de reajustes nas tarifas de energia 
elétrica por parte da Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica Ampla Energia e Serviços S. A. – AM-
PLA”; 2.114 – RIC Nº 287/15 – do Sr. Julio Lopes – que “requer na forma do art. 50, § 2° da Constituição Federal 
e inciso I, do art. 115 do RIDC, seja encaminhado ao senhor Ministro dos Transportes o seguinte pedido de in-
formação:”; 2.115 – RIC Nº 288/15 – do Sr. Professor Victório Galli – que “requer informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Agricultura, acerca dos Programas e Ações de Infraestrutura de Estradas Vicinais e Aquisição de 
Maquinas Agrícolas , referente ao ano de 2015, voltados para o Estado do Mato Grosso – MT”; 2.116 – RIC Nº 
289/15 – do Sr. Professor Victório Galli – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades, 
acerca dos Programas e Ações de Infraestrutura Urbana, referente ao ano de 2015, voltados para o Estado do 
Mato Grosso – MT”; 2.117 – RIC Nº 290/15 – do Sr. Professor Victório Galli – que “requer informações ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, acerca do Plano Nacional de Outorga de Rádios e TVs, referente ao ano 
de 2015, voltados para o Estado do Mato Grosso – MT”; 2.118 – RIC Nº 291/15 – do Sr. Professor Victório Galli 
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Esportes acerca dos Programas e Ações de sua 
pasta, referente o ano de 2015, voltados para o Estado do Mato Grosso – MT”; 2.119 – RIC Nº 292/15 – do Sr. 
Professor Victório Galli – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, acerca 
dos Programas e Ações de sua pasta, referente ao ano de 2015, voltados para o Estado do Mato Grosso – MT”; 
2.120 – RIC Nº 293/15 – do Sr. Professor Victório Galli – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado 



616 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  Maio de 2015

Do Trabalho e Emprego, acerca dos Programas e Ações do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, referente 
ao ano de 2015, voltados para o Estado do Mato Grosso – MT”; 2.121 – RIC Nº 294/15 – do Sr. Professor Victório 
Galli – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca dos Programas e Ações de 
Infraestrutura Turística, referente o ano de 2015, voltados para o Estado do Mato Grosso – MT”; 2.122 – RIC Nº 
295/15 – do Sr. Marco Tebaldi – que “solicita Informações ao Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, sobre os projetos autorizados pelo Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações – COFIG”; 
2.123 – RIC Nº 296/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da 
Previdência Social acerca do Programa de Educação Previdenciária no Estado do Rio de Janeiro”; 2.124 – RIC 
Nº 297/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores acerca dos brasileiros presos no exterior”; 2.125 – RIC Nº 298/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que 
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Previdência Social acerca do Programa de Educação Pre-
videnciária no Estado do Rio de Janeiro”; 2.126 – RIC Nº 299/15 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “requer, nos 
termos constitucionais e regimentais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido 
de informações ao Excelentíssimo Senhor Mauro Vieira, Ministro de Estado das Relações Exteriores, a respeito 
das atividades de Agências de Fomento O%ciais Estrangeiras no Brasil”; 2.127 – RIC Nº 300/15 – do Sr. Lobbe 
Neto – que “solicita informações do Sr. Ministro das Cidades, sobre os valores dos %nanciamentos do Programa 
Minha Casa Minha Vida”; 2.128 – RIC Nº 301/15 – do Sr. Lobbe Neto – que “requer informações ao Senhor Re-
nato Janine Ribeiro – Ministro de Estado da Educação sobre estrutura, funcionamento e resultados obtidos 
após implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)”; 2.129 – RIC Nº 302/15 – do Sr. João 
Derly – que “requer informações ao Sr. Ministro de Estado do Esporte acerca da inexistência de instrumento 
normativo que regule os Programas Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e Vida Saudável (VS)”; 2.130 – RIC Nº 
303/15 – do Sr. Chico Alencar – que “requer ao Senhor Ministro da Defesa, Jaques Wagner, informações sobre 
atividades na área nuclear desenvolvidas pelo EXÉRCITO”; 2.131 – RIC Nº 304/15 – do Sr. Chico Alencar – que 
“requer ao Senhor Ministro da Defesa, Jaques Wagner, informações sobre atividades na área nuclear desenvol-
vidas pela AERONÁUTICA”; 2.132 – RIC Nº 305/15 – do Sr. Chico Alencar – que “requer ao Senhor Ministro da 
Defesa, Jaques Wagner, informações sobre atividades na área nuclear desenvolvidas pela MARINHA”; 2.133 – 
RIC Nº 306/15 – do Sr. Chico Alencar – que “requer ao Senhor Ministro de Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, no 
âmbito do CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear – informações sobre atividades na área nuclear de-
senvolvidas pelas Forças Armadas”; 2.134 – RIC Nº 307/15 – do Sr. Paulo Pimenta – que “requer ao Ministro de 
Estado da Educação, Sr. Renato Janine Ribeiro, informações sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior – FIES”; 2.135 – RIC Nº 308/15 – do Sr. William Woo – que “requer ao Senhor Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, informações sobre atividades desenvolvidas pela Agência Espacial Brasi-
leira (AEB)”; 2.136 – RIC Nº 310/15 – do Sr. Rodrigo Maia – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, que preste esclarecimento sobre as dívidas de Estados e Municípios com a União Fe-
deral”; 2.137 – RIC Nº 311/15 – da Comissão Externa destinada a fazer levantamento in loco bem como acom-
panhar e %scalizar os fatos relativos ao cancelamento da construção das re%narias Premium I e Premium II, 
respectivamente nos estados do Maranhão e do Ceará. – que “requer informações sobre o projeto de constru-
ção da BR 135/MA”; 2.138 – RIC Nº 312/15 – do Sr. Marco Tebaldi – que “solicita Informações ao Sr. Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sobre os empréstimos e/ou %nanciamentos do BN-
DES, aos países América Central”; 2.139 – RIC Nº 313/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – 
que “requer informações ao Ministro da Justiça acerca do recebimento de lista com possibilidade de existência 
de contas secretas de brasileiros no Banco HSBC”; 2.140 – RIC Nº 314/15 – da Comissão de Desenvolvimento 
Urbano – que “solicita informações ao Senhor Ministro das Cidades sobre o montante de recursos aplicados 
nas ações de Saneamento no Município de São Luís, Estado do Maranhão, no âmbito do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC)”; 2.141 – RIC Nº 315/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita informações 
quanto às providências adotadas para apurar as responsabilidades e punir os culpados pelos atos de má gestão 
levados a cabo, no setor elétrico brasileiro, a partir do ano de 2012”; 2.142 – RIC Nº 316/15 – da Comissão de 
Seguridade Social e Família – que “requer Informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, 
Arthur Chioro, acerca de denúncias de falta de vacinas nos postos de saúde”; 2.143 – RIC Nº 317/15 – do Sr. Luiz 
Carlos Hauly – que “solicita informações ao Ministro das Relações Exteriores sobre o processo administrativo 
disciplinar contra o Diplomata Eduardo Paes Saboia”; 2.144 – RIC Nº 318/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que 
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Integração Nacional acerca das ações da Secretaria Na-
cional de Proteção e Defesa Civil no Estado do Rio de Janeiro”; 2.145 – RIC Nº 319/15 – do Sr. Sóstenes Caval-
cante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Integração Nacional acerca das ações da 
Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR no Estado do Rio de Janeiro”; 2.146 – RIC Nº 320/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Integração Nacional acerca 
das ações da Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais no Estado do Rio de Janeiro”; 2.147 – RIC Nº 
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321/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita o envio de requerimento de informações ao Sr. Ministro dos 
Transportes, sobre as consequências da Resolução nº 4.131/2013, com as alterações efetivadas pela Resolução 
nº 4.160/2013, ambas da ANTT, no tocante a autorização concedida à concessionária Ferrovia Centro-Atlântica 
S.A., para a desativação e devolução de trechos ferroviários”; 2.148 – RIC Nº 322/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bis-
neto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado da Fazenda informações quanto o aumento da dívida do Tesouro
Nacional com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES)”; 2.149 – RIC Nº 323/15 – do Sr. Arthur
Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia informações quanto à possibilidade
de reajuste nas tarifas de energia para compensar o aumento do valor da inadimplência”; 2.150 – RIC Nº 324/15
– do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita informações à Ministra de Estado do Meio Ambiente sobre notícia
veiculada na mídia que aponta corte de 72% na verba contra desmatamento na Amazônia”; 2.151 – RIC Nº
325/15 – da Sra. Leandre – que “requer à Senhora Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
Kátia Abreu, informações sobre pesquisas desenvolvidas pela Embrapa”; 2.152 – RIC Nº 326/15 – da Sra. Lean-
dre – que “requer ao Senhor Ministro da Saúde, Ademar Arthur Chioro dos Reis, informações sobre a liberação
de agrotóxicos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA”; 2.153 – RIC Nº 327/15 – do Sr. Professor
Victório Galli – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente acerca dos Programas
e Ações de sua pasta, referente ao ano de 2015, voltados para o Estado do Mato Grosso – MT”; 2.154 – RIC Nº
328/15 – do Sr. Professor Victório Galli – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Secretária
de Desenvolvimento Social – MDS, acerca dos Programas e Ações de sua pasta, referente ao ano de 2015, vol-
tados para o Estado do Mato Grosso – MT”; 2.155 – RIC Nº 329/15 – do Sr. Professor Victório Galli – que “requer
informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça acerca dos Programas e Ações de sua pasta, referente ao
ano de 2015, voltados para o Estado do Mato Grosso – MT”; 2.156 – RIC Nº 330/15 – do Sr. Professor Victório
Galli – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, acerca dos Programas e Ações de sua
pasta para FUNAI no ano de 2014 e 2015, voltados para o Estado do Mato Grosso – MT”; 2.157 – RIC Nº 331/15
– do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Justiça acerca população carcerária no Es-
tado do Amazonas”; 2.158 – RIC Nº 332/15 – do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações a Controladoria-
-Geral da União acerca do processo contra a empresa SBM O@sshore envolvendo a Petrobrás”; 2.159 – RIC Nº
333/15 – da Sra. Mara Gabrilli – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro da Saúde sobre a atual
situação dos pacientes renais”; 2.160 – RIC Nº 334/15 – da Comissão de Finanças e Tributação – que “solicita
informação ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda sobre os recursos sob análise no Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais – CARF (Operação Zelotes)”; 2.161 – RIC Nº 335/15 – do Sr. Daniel Coelho – que
“solicita informações à Senhora Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a atual si-
tuação do mormo no Brasil, dados de animais contaminados, zonas de incidência, as providências adotadas
pelo Governo sobre os casos de mormo e se há implicações consequentes no que se refere às competições
com equinos nas Olimpíadas de 2016 no Brasil”; 2.162 – RIC Nº 337/15 – do Sr. Vitor Valim – que “solicita infor-
mações ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social-MPAS, sobre os Fundos de Pensão dos
municípios no Ceará”; 2.163 – RIC Nº 340/15 – do Sr. Ronaldo Martins – que “solicita informação ao senhor Mi-
nistro de Estado dos Transportes sobre o prazo para a substituição das estruturas provisórias que funcionam
como passarelas nas BRs 116 e 222, na Região Metropolitana de Fortaleza”; 2.164 – RIC Nº 341/15 – do Sr. Raul
Jungmann – que “requer informações ao Ministério da Justiça sobre o envolvimento de brasileiros em con^itos
armados no exterior, na forma que especi%ca”; 2.165 – RIC Nº 342/15 – do Sr. Sergio Vidigal – que “requer infor-
mações ao Ministro da Saúde sobre repasse de recursos ao piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e
dos Agentes de Combate às Endemias”; 2. 166 – RIC Nº 343/15 – do Sr. Heráclito Fortes – que “solicita informa-
ções ao Ministro de Estado das Relações Exteriores acerca do atraso de pagamento das contribuições %nancei-
ras do Brasil a organismos internacionais”; 2.167 – RIC Nº 344/15 – do Sr. Lobbe Neto – que “solicita informações
do Sr. Ministro de Estado da Educação, sobre a total efetivação da Lei nº 12.244 de 24 de maio de 2010, que
dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País”; 2.168 – RIC Nº 345/15 – do
Sr. Marco Tebaldi – que “solicita informações ao Ministro Fazenda, sobre os projetos autorizados pelo Comitê
de Financiamento e Garantia das Exportações – COFIG”; 2.169 – RIC Nº 346/15 – da Comissão de Finanças e
Tributação – que “solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça sobre os fatos e as pessoas físicas e ju-
rídicas investigadas na “Operação Zelotes” da Polícia Federal”. ;3 – Rati%cado o Relatório de Missão Autorizada
nº 4, de 2015, da Presidência. Missões o%ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2015: 716, 720 a
722, 727, 730 a 732, 749, 750, 763, 768, 781, 782, 785, 786, 788, 791, 795, 799, 801 a 804, 806, 809, 811, 816, 826,
828, 829, 836 a 844, 848 a 851, 857, 865 a 867, 876 a 878, 883, 890, 894 a 896, 901 e 904. 4 – Edital do Procedi-
mento de Manifestação de Interesse nº 1/2015. Processo nº 116.514/2015. Rati%cação do despacho do Senhor
Presidente Eduardo Cunha, exarado à ^. 03: “Em 7/4/2015. À vista da sugestão da Comissão Especial de Parce-
ria Público-Privada, às ^s. 1-2, com amparo no art. 2°, § 9º, do Ato da Mesa nº 11/2015, DETERMINO, ad referen-
dum da Mesa da Câmara dos Deputados, a) a prorrogação do prazo para formulação de solicitação de autori-



618 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  Maio de 2015

zação para apresentação de estudos técnicos de que trata subitem 7.1 do Edital do Procedimento de Manifes-
tação de Interesse nº 1/2015/CD até o dia 22 de abril de 2015; e b) o aditamento do Edital em epígrafe com a 
previsão de que o ressarcimento será condicionado à atualização ou à adequação, se necessários, dos estudos 
técnicos apresentados até a abertura da eventual licitação do empreendimento, em decorrência, entre outros 
aspectos, a) da alteração de premissas regulatárias e de atos normativos aplicáveis; b) de recomendações e 
determinações dos órgãos de controle; ou c) de contribuições provenientes de consulta e audiência pública. 
2. À Diretoria-Geral, para providências. Ato contínuo, retornem-se os autos a esta Presidência, a %m de subme-
ter a matéria ao crivo da Mesa desta Casa de Leis.”. Baixado ad referendum da Mesa Diretora em 7/abril/2015 e 
publicado no Diário O%cial da União de 8/abril/2015. 5 – Nomeação de servidor: 5.1 – Processo nº 113.495/2015 
(apensado nº 114.704/2015). Rati%cado o despacho favorável do Presidente Eduardo Cunha, à ̂ . 4: “Em 25/3/15. 
Trata-se de indicação da Terceira-Secretária, Deputada Mara Gabrilli, no sentido de que Jesus Antônio Rezende 
seja nomeado para o cargo de natureza especial de Assessor Técnico, CNE-07, na Terceira-Secretaria. A Resolu-
ção nº 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa 
Diretora, com base em critérios de con%ança, e%ciência e oportunidade, a escolaridade de nível superior, exi-
gida em atos normativos internos, para a designação de acesso às funções comissionadas de direção e asses-
soramento e, por extensão, conforme processo nº 2007/1 22698, aos cargos de natureza especial. Assim, auto-
rizo, ad referendum da Mesa, o provimento do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, pelo referido 
indicado, naquele órgão. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências e, após, à Secretaria-
-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.”; 5.2 – Processo nº 
113.504/2015 (apensado nº 116.019/2015). Rati%cado o despacho favorável do Presidente Eduardo Cunha, à 
^. 4: “Em 6/4/2015. Trata-se de indicação do Primeiro-Secretário, Deputado Beto Mansur, no sentido de que 
Joana Geralda Gonçalves Prates, seja nomeada para o cargo de natureza especial de Assessor Técnico, CNE-07, 
na Primeira-Secretaria. A Resolução nº 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta Casa a 
dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios de con%ança, e%ciência e oportunidade, a 
escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos internos, para a designação de acesso às funções 
comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, conforme processo nº 2007/1 22698, aos cargos 
de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento do cargo em comissão de Asses-
sor Técnico, CNE-07, pela referida indicada, naquele órgão. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para 
providências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do co-
legiado.”; e 5.3 – Processo nº 115.714/2015 (apensado nº 115.942/2015). Rati%cado o despacho favorável do 
Presidente Eduardo Cunha, à ^. 4: “Em 6/4/2015. Trata-se de indicação do Líder do Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro (PMDB), Deputado Leonardo Picciani, no sentido de que Maria Bernadete Olegário da Sil-
va, ponto nº 120.916, seja nomeada para o cargo de natureza especial de Assessor Técnico, CNE-07, na Lide-
rança daquele partido. A Resolução nº 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta Casa a 
dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios de con%ança, e%ciência e oportunidade, a 
escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos internos, para a designação de acesso às funções 
comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, conforme processo nº 2007/1 22698, aos cargos 
de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento do cargo em comissão de Asses-
sor Técnico, CNE-07, pela referida indicada, naquele órgão. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para 
providências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do co-
legiado.”. Extrapauta o Senhor Presidente Eduardo Cunha pôs em discussão a introdução do registro de frequ-
ência em sistema eletrônico para os servidores efetivos, os ocupantes de Cargo de Natureza Especial e o Se-
cretariado Parlamentar. Distribuída cópia da minuta de Ato da Mesa, deu-se início às manifestações de seus 
pares. Durante debate, o Senhor Presidente Eduardo Cunha propôs a implementação imediata do ponto ele-
trônico, com a jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, e a regulamentação 
especí%ca aos ocupantes de cargos de natureza especial e ao secretariado parlamentar no prazo de até 30 dias. 
Discutida amplamente a matéria, a Mesa Diretora autorizou, por unanimidade, a implementação do ponto 
eletrônico, que vigorará a partir do dia 1º de maio, com redação %nal da norma a ser dada na próxima quarta-
-feira, partindo da minuta de ato distribuída com as alterações previamente debatidas, com aprimoramento 
pelo Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Beto Mansur. Retirou-se da sala de reuniões, nesse instante, o Se-
nhor Deputado Carlos Manato, Corregedor. II – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE. Sua Excelência 
expôs seu parecer favorável ao Projeto de Resolução nº 22, de 2015, de autoria da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano, que “Institui o Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação”. Relatada a matéria, 
a Mesa Diretora opinou, por unanimidade, pela aprovação do citado projeto, nos termos do parecer do Relator. 
III – PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os pareceres 
favoráveis exarados pelo Relator, Deputado Giacobo, nos seguintes processos referentes a reembolso de des-
pesas de assistência à saúde: 1 – Processo nº 2.051/2015, de interesse do Deputado Benito Gama; 2 – Processo 
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nº 2.301/2015, de interesse do Deputado Benito Gama; 3 – Processo nº 2.373/2015, de interesse do Deputado 
Dr. Sinval Malheiros; 4 – Processo nº 2.490/2015, de interesse do Deputado Beto Mansur; 5 – Processo nº 
2.660/2015, de interesse do Deputado Expedito Netto; 6 – Processo nº 2.676/2015, de interesse do Deputado 
Covatti Filho; 7 – Processo nº 2.681/2015, de interesse do Deputado Sinval Malheiros; 8 – Processo nº 3.978/2014, 
de interesse do Deputado José Mentor; 9 – Processo nº 100.256/2015, de interesse do Deputado Zé Silva; 10 
– Processo nº 100.980/2015, de interesse do Deputado Denilson Teixeira; 11 – Processo nº 104.071/2015, de
interesse do Deputado Giovanni Queiroz; 12 – Processo nº 105.146/2015, de interesse do Deputado Denilson
Teixeira; 13 – Processo nº 106.019/2015, de interesse do Deputado Arnaldo Jordy; 14 – Processo nº 106.066/2015,
de interesse do Deputado Juscelino Filho; 15 – Processo nº 108.125/2015, de interesse do Deputado Jorge Cor-
te Leal; 16 – Processo nº 109.110/2015, de interesse do Deputado Carlos Andrade; 17 – Processo nº 109.217/2015,
de interesse do Deputado Subtenente Gonzaga; 18 – Processo nº 109.245/2015, de interesse do Deputado Ar-
naldo Jordy; 19 – Processo nº 109.311/2015, de interesse do Deputado Jorginho Mello; 20 – Processo nº
109.623/2015, de interesse do Deputado Roberto Góes; 21 – Processo nº 109.675/2015, de interesse do Depu-
tado Alessandro Molon; 22 – Processo nº 110.111/2015, de interesse do Deputado José Carlos Aleluia; 23 – Pro-
cesso nº 110.124/2015, de interesse do Deputado Paes Landim; 24 – Processo nº 110.585/2015, de interesse do
Deputado Hissa Abrahão; 25 – Processo nº 111.370/2015, de interesse do Deputado Giovanni Queiroz; 26 –
Processo nº 111.436/2015, de interesse do Deputado Chico Alencar; 27 – Processo nº 112.383/2015, de interes-
se do Deputado Luis Tibé; 28 – Processo nº 112.390/2015, de interesse do Deputado Ronaldo Lessa; 29 – Pro-
cesso nº 112.606/2015, de interesse do Deputado Dr. Sinval Malheiros; 30 – Processo nº 112.608/2015, de inte-
resse do Deputado Dr.Sinval Malheiros; 31 – Processo nº 113.158/2015, de interesse do Deputado Carlos Sam-
paio; 32 – Processo nº 113.309/2015, de interesse do Deputado Rodrigo Martins; 33 – Processo nº 113.556/2015,
de interesse do Deputado Fábio Ramalho; 34 – Processo nº 113.591/2015, de interesse do Deputado Victor
Mendes; 35 – Processo nº 113.599/2015, de interesse do Deputado Simão Sessim; 36 – Processo nº 113.617/2015,
de interesse da Deputada Gorete Pereira; 37 – Processo nº 113.979/2015, de interesse do Deputado Goulart;
38 – Processo nº 114.210/2015, de interesse do Deputado Cláudio Cajado; 39 – Processo nº 114.223/2015, de
interesse do Deputado Décio Lima; 40 – Processo nº 114.316/2015, de interesse do Deputado Jorginho Mello;
41 – Processo nº 114.356/2015, de interesse do Deputado Stefano Aguiar; 42 – Processo nº 114.595/2015, de
interesse do Deputado Paulo Magalhães; 43 – Processo nº 114.792/2015, de interesse do Deputado Eduardo
Cury; 44 – Processo nº 114.998/2015, de interesse do Deputado Giovanni Queiroz; 45 – Processo nº 115.002/2015,
de interesse do Deputado Victor Mendes; 46 – Processo nº 115.061/2015, de interesse do Deputado Hissa
Abrahão; 47 – Processo nº 115.531/2015, de interesse do Deputado Jorginho Mello; 48 – Processo nº 115.574/2015,
de interesse da Deputada Iracema Portella; 49 – Processo nº 115.633/2015, de interesse do Deputado Antônio
Imbassahy; 50 – Processo nº 115.686/2015, de interesse do Deputado Ezequiel Teixeira; 51 – Processo nº
115.839/2015, de interesse do Deputado Misael Varella; 52 – Processo nº 116.147/2015, de interesse do Depu-
tado Luiz Claudio; 53 – Processo nº 116.522/2015, de interesse da Deputada Elcione Barbalho; 54 – Processo nº
116.525/2015, de interesse do Deputado Juscelino Filho; 55 – Processo nº 116.554/2015, de interesse do De-
putado Heráclito Fortes; 56 – Processo nº 116.678/2015, de interesse do Deputado Kaio Maniçoba; 57 – Pro-
cesso nº 116.913/2015, de interesse do Deputado Misael Varella; 58 – Processo nº 117.178/2015, de interesse
do Deputado Marcus Vicente; 59 – Processo nº 117.313/2015, de interesse do Deputado Arnaldo Jordy; 60 –
Processo nº 117.909/2015, de interesse do Deputado Paulo Magalhães; 61 – Processo nº 118.030/2015, de in-
teresse do Deputado Leopoldo Meyer; 62 – Processo nº 118.074/2015, de interesse do Deputado Simão Sessim;
63 – Processo nº 118.090/2015, de interesse do Deputado Misael Varella; 64 – Processo nº 123.193/2014, de
interesse do Deputado Newton Cardoso; 65 – Processo nº 128.228/2014, de interesse da Deputada Íris de Araú-
jo; 66 – Processo nº 128.229/2014, de interesse da Deputada Íris de Araújo; 67 – Processo nº 128.231/2014, de
interesse da Deputada Íris de Araújo; 68 – Processo nº 128.232/2014, de interesse da Deputada Íris de Araújo;
69 – Processo nº 128.513/2014, de interesse do Deputado Alessandro Molon; 70 – Processo nº 129.885/2014,
de interesse da Deputada Íris de Araújo; 71 – Processo nº 129.888/2014, de interesse da Deputada Íris de Araú-
jo; 72 – Processo nº 132.736/2014, de interesse da Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende; 73 – Proces-
so nº 133.683/2014, de interesse do Deputado Pedro Uczai; 74 – Processo nº 102.347/2015 (com glosa), de
interesse do Deputado Armando Vergílio; 75 – Processo nº 110.108/2015 (com glosa), de interesse do Deputa-
do André Moura; 76 – Processo nº 2.569/2015 (tratamento odontológico, com glosa), de interesse do Deputa-
do Abel Mesquita Jr.; 77 – Processo nº 2.655/2015 (tratamento odontológico), de interesse do Deputado Átila
Lira; 78 -Processo nº 100.329/2015 (tratamento odontológico, com glosa), de interesse da Deputada Liliam Sá;
79 – Processo nº 104.754/2015 (tratamento odontológico), de interesse do Deputado Jerônimo Goergen; 80
– Processo nº 112.409/2015 (tratamento odontológico, com glosa), de interesse do Deputado Fábio Faria; 81
– Processo nº 114.874/2015 (tratamento odontológico, com glosa), de interesse do Deputado Jorge Solla; 82
– Processo nº 110.564/2015, extrapauta, de interesse do Deputado Gilberto Nascimento. Por último, o Senhor
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Deputado Giacobo, Segundo-Vice-Presidente, apresentou, extrapauta, o Processo nº 103.659/2015, referente 
a requerimento de seu interesse, protocolado em 05 de fevereiro de 2015, de dispensa da servidora Hanna 
Gabriela Pereira Felipe da Costa, ponto nº 7.137, ocupante da função comissionada de Assessor Técnico – FC3 
e consequente designação da servidora Sandra Regina Moreira Costa, ponto nº 7.573, para ocupar a respecti-
va função comissionada. Esclarecido o processo, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, atender o referi-
do requerimento nos termos da instrução processual à ^. 17/v: “Em 24/2/14. Senhor Primeiro-Secretário, Trata-
-se de dispensa da servidora Hanna Gabriela Pereira Felipe da Costa, ponto nº 7.137, da função comissionada
de Assessor Técnico – FC3 e consequente designação da servidora Sandra Regina Moreira Costa, ponto nº 7.573,
para ocupar a respectiva função comissionada no Gabinete da Segunda Vice-Presidência. Observa-se pela ins-
trução processual que a servidora a ser dispensada entrará de férias em 25/2/2015 e em seguida de licença
maternidade. Ademais, a Segunda Vice-Presidência informa que a servidora a ser designada tem per%l mais
adequado às atividades institucionais daquele órgão. Informou o Departamento de Pessoal que apesar da de-
cisão da Mesa Diretora, no processo nº 133.068/2011, consignando a impossibilidade de exoneração de servi-
dora durante o estado gestacional e licença-maternidade, restou assentado pelos órgãos técnicos da Casa que,
quando o caso exigir, deve ser analisado individualmente, sob a ótica do interesse público e da proteção à
gestante. No ponto, cabe trazer aos autos jurisprudência predominante apta a embasar o pleito. Vejamos: “SER-
VIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART.
10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT N° 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEI-
RO (DECRETO N° 58.821/66) – PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO Voto
– MIN. CÁRMEN LÚCIA RE 669.959 AGR / AM IMPROVIDO. – O acesso da servidora pública e da trabalhadora
gestantes à estabilidade provisória, que se quali%ca como inderrogável garantia social de índole constitucional,
supõe a mera con%rmação objetiva do estado %siológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de
sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Prece-
dentes. – As gestantes – quer se trate de servidoras púbIicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja
o remé jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT),
mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de con%ança ou, ainda, as contra-
tadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admiti-
das a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a con%rmação do estado
%siológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, ad. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternida-
de de 120 dias (CF, art. 7°, XVIII, c/c o art. 39, § 3°), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a
integridade do vinculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral
percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT no
103/1952. – Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resul-
te a extinção do vinculo juridico– -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou
trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5
meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes” (RE 634.093-AgR, ReI. Min. Celso de MelIo, Se-
gunda Turma, DJe 7.12.2011 – grifos nossos)” Desta forma, tendo em vista a necessidade do órgão interessado,
o direito público subjetivo da gestante à estabilidade provisória, e, em caso de dispensa, a garantia da indeni-
zação, sugiro o deferimento da solicitação de ^.1, combinado com a indenização a que a servidora dispensada
faz jus. Pelo exposto, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência, que deverá ser encami-
nhado ao Senhor Presidente da Casa, autoridade competente para prolação do ato.”. IV – PAUTA DO SENHOR
PRIMEIRO-SECRETÁRIO. Inicialmente, o Senhor Deputado Beto Mansur relatou o Processo nº 111.617/2015, nos
termos de seu parecer à ^. 9: “Trata-se de solicitação da Liderança do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL
para que seja promovida a reestruturação das respectivas funções comissionadas – FCs. Segundo a instrução
processual, o pedido está embasado no § 13 do art. 5º da Resolução nº 1, de 2007, dispositivo inserido pela
Resolução nº 61, de 2014, e que estabelece que o Líder ou o Representante Partidário poderá solicitar modi%-
cações na estrutura de funções comissionadas e de cargos de natureza especial do seu Partido, vedado o acrés-
cimo da despesa de pessoal. Tal proposta consiste na extinção de 2 (duas) funções comissionadas de Assisten-
te de Gabinete – FC– 1 e na criação de 1 (uma) função comissionada de Assessor Técnico – FC-3 na estrutura
daquela Liderança, a teor da minuta de Ato da Mesa acostada ao processo. Ademais, a instrução do processo
revela que o Ato não implica aumento de despesa, razão por que poderá ser promovida com base na delega-
ção do art. 4º da Resolução nº 46, de 2006, verbis: Art. 4° Desde que não acarrete acréscimo de despesas a Mesa
poderá dispor sobre requisitos, atribuições, criação, transformação, extinção e lotação de cargos efetivos, fun-
ções e cargos comissionados, bem como sobre a estrutura dos órgãos da Câmara dos Deputados, com vistas
na racionalização e na modernização administrativa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao
exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, nos termos da anexa minuta de
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Ato da Mesa.”. Posto em votação, o parecer supracitado foi aprovado por unanimidade e, em decorrência, bai-
xado Ato da Mesa que “Dispõe sobre a estrutura de funções comissionadas da Liderança do Partido Socialismo 
e Liberdade.”, cujo teor segue publicado ao %nal da ata. Em seguida, a Mesa Diretora rati%cou, por unanimida-
de, os despachos favoráveis do Presidente Eduardo Cunha exarados nos seguintes processos referentes à ces-
são de servidor: 1 – Processo nº 488/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à ^. 20: “Trata-
-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Dire-
tora, a cessão, por 1(um) ano, do servidor Cristian Jesus da Silva, ponto nº 8.054, Analista Legislativo – atribuição 
Técnica Legislativa, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo SF-02, 
no Gabinete da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, no Senado Federal, com ônus para o órgão cedente. 
A cessão em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4°-A, pa-
rágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Se-
cretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati%cação da douta Mesa.”. Despacho do Presidente Edu-
ardo Cunha à ^. 13: “Em 5/3/15. Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, 
autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão do servidor Cristian Jesus da Silva, ponto nº 8.054, Analista 
Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, lotado no Departamento de Pessoal, com afastamento pelo perío-
do de 1 (um) ano, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, código SF-02, no 
Gabinete da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, com ônus para o órgão cedente, de acordo com as in-
formações e manifestações do Departamento de Pessoal (^. 5 a 7) e do Diretor-Geral (fI. 12), nos termos do art. 
93 da Lei n 8.112/1990 e do parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para 
providências.”. 2 – Processo nº 113.664/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à ^. 20: 
“Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa 
Diretora, a cessão, por 1(um) ano, do servidor Gustavo Machado Pires, ponto nº 5255, Analista Legislativo – 
atribuição Técnica Legislativa, para exercer, no Senado Federal, o cargo de provimento em comissão de Asses-
sor Parlamentar, Símbolo SF-02, no Gabinete do Senador Davi Alcolumbre, com ônus para o órgão cedente. A 
cessão em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1° da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4°-A e pará-
grafo único do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secre-
taria submete a decisão Presidente à rati%cação da douta Mesa.”. Despacho do Presidente Eduardo Cunha à ^. 
12: “Em 31/3/15. Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, autorizo, ad refe-
rendum da Mesa Diretora, a cessão do servidor Gustavo Machado Pires, ponto nº 5.255, Analista Legislativo – 
atribuição Técnica Legislativa, lotado na Liderança do Democratas, com afastamento pelo período de 1 (um) 
ano, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, SF-02, no Gabinete do Senador 
Davi Alcolumbre, com ônus para o órgão cedente, de acordo com as informações e manifestações do Depar-
tamento de Pessoal (^s. 5 a 7) e do Diretor-Geral (fI. 11), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 15, 
parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”. 3 – Processo nº 
111.810/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à ^. 17: “Trata-se de decisão do Senhor 
Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação de ces-
são, por 1 (um) ano, a contar de 25/3/2015, da servidora Tatiana Claudia Costa Velho Simões, ponto nº 4.726, 
Técnico Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar, para continuar exercendo o cargo de provimento em 
comissão de Ajudante Parlamentar Júnior, Símbolo APSF– 1, com lotação no Gabinete do Senador Lindbergh 
Faria, e exercício no Escritório de Apoio às Atividades Parlamentares, com ônus para o órgão cedente. A pror-
rogação em tela tem amparo no art. 93, inciso 1, § 1°, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4°-A, pa-
rágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Se-
cretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati%cação da douta Mesa.”. Despacho do Presidente Edu-
ardo Cunha à ^. 13: “Em 24/3/15. Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, 
autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Tatiana Cláudia Costa Velho 
Simões, ponto nº 4.726, Técnico Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar – Secretaria, para continuar a 
ocupar o cargo de provimento em comissão de Ajudante Parlamentar Júnior, símbolo APSF-1, com lotação no 
Gabinete do Senador Lindbergh Farias e exercício no Escritório de Apoio às Atividades Parlamentares, com 
ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 25/3/15, de acordo 
com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (fI. 3 a 5) e do Diretor-Geral (fI. 12), nos ter-
mos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-
-Geral para providências.”. 4 – Processo nº 133.530/2014. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, 
à ̂ . 16: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da 
Mesa Diretora, a prorrogação de cessão, por 1 (um) ano, a contar de 14/4/2015, da servidora Sabá Cordeiro de 
Monteiro Chagas Filha de Oliveira, Analista Legislativo – atribuição Taquígrafo Legislativo, ponto nº 5.867, para 
continuar exercendo o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, símbolo SF -02, no Gabine-
te do Senador Ciro Nogueira, no Senado Federal, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem 
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amparo no art. 93, inciso I, § 1°, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4°-A, parágrafo único, do Ato da 
Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão 
do Senhor Presidente à rati%cação da douta Mesa.”. Despacho do Presidente Eduardo Cunha à ̂ . 10: “Em 6/3/15. 
Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, autorizo, ad referendum da Mesa 
Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Sabá Cordeiro de Monteiro Chagas Filha de Oliveira, ponto nº 
5.867, Analista Legislativo – atribuição Taquígrafo Legislativo, com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a 
contar de 14/4/15, para continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, sím-
bolo SF-02, com lotação e exercicio no Gabinete do Senador Ciro Nogueira, com ônus para o órgão cedente, 
de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (fI. 4 a 6) e do Diretor-Geral (fI. 9), 
nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno. Devolva-se 
à Diretoria-Geral para providências.”. 5 – Processo nº 100.606/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado 
Beto Mansur, à ^. 25: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad 
referendum da Mesa Diretora, a prorrogação de cessão, por 3 (três) meses, de 1°/1/2015 a 25/3/2015, do servi-
dor Maurício Holanda Maia, ponto nº 6.810, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, para continuar exer-
cendo o cargo de provimento em comissão de Secretário da Educação do Estado do Ceará, Símbolo SS-01, do 
Governo do Estado do Ceará, com ônus para o órgão cessionário, mediante ressarcimento da remuneração do 
cargo efetivo e da contribuição previdenciária patronal. A prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso 
1, §1°, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 7° do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa 
nº 73, de 2013. Com amparo no art. 18 da Lei nº 8.112, de 1990, o Senhor Presidente concedeu o prazo de 10 
(dez) dias, a contar do término da cessão, para a retomada do servidor ao efetivo desempenho das atribuições 
do cargo (6/4/2015). Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati%cação da 
douta Mesa.”. Despacho do Presidente Eduardo Cunha à ^. 19: “AUTORIZO, parcialmente, ad referendum da 
Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Maurício Holanda Maia, ponto nº 6.810, Analista Legislati-
vo – atribuição Consultoria, %cando prorrogada a cessão do dia 1°/01/2015 até o dia 25/03/2015, para ocupar 
o cargo de provimento em comissão de Secretário da Educação do Estado do Ceará, Símbolo SS-01, do Gover-
no do Estado do Ceará, sem ônus para a Câmara dos Deputados, nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990, 
do art. 1°, III, do Ato da Mesa nº 57/2013 e do parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno. Nos termos do 
art. 18 da Lei nº 8.112/1990, concedo o prazo de 10 (dez) dias, a contar do término da cessão, devendo o ser-
vidor retornar imediatamente após expirado referido prazo. Dessa forma, o servidor deverá entrar em exercício 
nesta Casa a partir do dia 06/04/2015. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”. Em continuidade, o Se-
nhor Deputado Beto Mansur expôs, extrapauta, o processo nº 119.661/2015, nos termos de seu parecer à ^. 
12: “Trata-se de solicitação do Governador do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana, para que seja au-
torizada a cessão do servidor Maurício Holanda Maia, ponto nº 6.810, Analista Legislativo – atribuição Consul-
toria, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário da Educação, Símbolo SS-01, do Governo 
do Estado do Ceará, com ônus para o órgão cessionário, mediante ressarcimento da remuneração do cargo 
efetivo e da contribuição previdenciária patronal. O interessado é servidor da Câmara dos Deputados desde 
26/8/2004. Esteve cedido ao Governo do Estado do Ceará no período de 25/1/2007 a 25/3/2015, no exercício 
do cargo de Secretário Adjunto da Educação, passando a ocupar o cargo de Secretário de Educação a partir de 
1º/1/2015. A cessão em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1°, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 
1°, inciso III, e no art. 4º do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Destaque-se 
que decisão da Mesa Diretora em reunião realizada em 26/2/2013 determinou que a data a ser considerada 
para a contagem do prazo da cessão será a da edição do Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Se-
cretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável à cessão pleiteada, 
pelo período de 1 (um) ano, conforme a instrução.”. Aprovado, por unanimidade, o parecer supra. Por último, 
o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, apresentou a redação %nal do Ato da Mesa que “Altera 
o art. 2º e o Anexo do Ato da Mesa nº 100, de 2013, que disciplina o acesso ao Plenário da Câmara dos Depu-
tados.”, cuja proposta havia sido aprovada na reunião do dia 25 de março de 2015. Baixado o supracitado Ato 
da Mesa, cujo teor segue publicado ao %nal da ata, o Senhor Primeiro-Secretário comentou, ainda, a respeito 
do estudo elaborado para acesso ao plenário por meio de catacras eletrônicas, a ser detalhado em próxima 
reunião. V – PAUTA DA SENHORA TERCEIRA-SECRETÁRIA. A Deputada Mara Gabrilli expôs os seguintes proces-
sos, referentes às justi%cativas de ausência, para deliberação pela Mesa Diretora, conforme art. 5º do Ato da 
Mesa nº 66, de 2010: 1 – Falta motivada por atraso de voo, processos n.s: 114.790/2015 e 115.858/2015; 2 – Fal-
tas motivadas por comparecimento a audiência judicial, processos n.s: 116.268/2015, 116.039/2015, 118.361/2015 
e 118.283/2015; 3 – Falta motivada por participação em reunião de comissão permanente, processo nº 
118.430/2015; 4 – Falta motivada por participação em reunião de comissão externa, processo nº 116.304/2015; 
5 – Falta motivada por comparecimento a audiência no estado, processo nº 111.700/2015; 6 – Falta motivada 
por casamento de familiar, processo nº 118.316/2015; 7 – Falta motivada por posse no cargo de vice-presiden-
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te da CBF, processo nº 118.184/2015; e 8 – Falta motivada para acompanhamento do parto da %lha, processo 

nº 118.373/2015, apresentado extrapauta. Discutido item a item, a Mesa Diretora, por unanimidade, decidiu: 

– considerar justi%cadas as ausências, devidamente comprovadas, citadas nos seguintes itens: 1, 2, 6, 7 e 8; –

indeferir os itens 3, 4 e 5; e – delegar à Terceira-Secretária, Deputada Mara Gabrilli, o exame dos processos re-

ferentes à justi%cativa de ausência, relativos ao art. 5º do Ato da Mesa n º 66, de 2010, quando o fato já tiver

sido objeto de aprovação por este Colegiado, com vistas à rati%cação pela Mesa Diretora. VI – PAUTA DO SE-

NHOR QUARTO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Alex Canziani apresentou, para rati%cação da decisão da

então Mesa Diretora, de 02 de dezembro de 2014, a proposta de se iniciar a execução dos projetos de reforma

com divisão/duplicação dos apartamentos funcionais de blocos da Super Quadra Norte 202, instruída no pro-

cesso nº 105.369/2009. Após demonstração da proposta, foi retirado de pauta o referido processo. Em conti-

nuidade, o Senhor Deputado Alex Canziani expôs o processo nº 116.058/2013, referente à proposta de altera-

ção do atual modelo de gestão das linhas telefônicas instaladas nos imóveis funcionais, administrados pela

Coordenação de Habitação, para um modelo baseado na contratação de pacote de serviços diretamente por

cada parlamentar junto à empresa de sua preferência, que será objeto de ressarcimento pela Cota para o Exer-

cício da Atividade Parlamentar. Esclareceu que no processo são relatadas as di%culdades enfrentadas pela Co-

ordenação de Habitação como intermediária na instalação, cobrança e gestão das linhas telefônicas e que

veri%cava-se importante degradação na qualidade do atendimento prestado à Casa pela empresa OI que, após

adquirir a Brasil Telecom, reduziu sensivelmente o nível de prioridade. Analisado o processo, a Mesa Diretora

aprovou, por unanimidade, a supracitada proposta, nos termos da instrução processual. Nada mais havendo a

tratar, às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou encerrada

a presente reunião. E, para constar, eu, , Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata

que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

Eduardo Cunha, Presidente 

ANEXO À ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 29/4/2015 

ATO DA MESA Nº       , DE 2015

ATO DA MESA Nº        , DE 2015

Dispõe sobre a estrutura de funções comissionadas da Liderança do Partido Socialismo e Li-

berdade.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, com base no art. 51, IV, da Constituição Federal, no art. 4° da 

Resolução nº 46 de 2006, e no §13 do art. 5º da Resolução nº1, resolve:

Art. 1º Ficam extintas as funções comissionadas da estrutura da Liderança do Partido Socialismo e Liber-

dade constantes do Anexo.

Art. 2º Fica criada 01(uma) função comissionada de Assessor Técnico, FC-03, na estrutura da Liderança 

do Partido Socialismo e Liberdade.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Justi7cação

O §13 do art. 5º da Resolução nº 1, de 2007, acrescentando pela Resolução nº 61, de 2014, previu a possi-

bilidade de o líder ou representante partidário solicitar modi%cações na estrutura de funções comissinonadas 

e de cargos de natureza especial do seu partido, vedado o acréscimo de despesa de pessoal.

O Líder do Partido Socialismo e Liberdade solicitou, por intermédio do Processo nº 111.617/2015, a altera-

ção da estrutura de funções comissionadas do Partido, com vistas a aperfeiçoar o funcionamento da Liderança.

Assim, pelo presente Ato, a Mesa extingue e cria funções comissionadas, a %m de efetivar as modi%cações 

solicitadas, em consonância com o disposto no citado §13 do art. 5º da Resolução nº 1, de 2007.

Sala de Reuniões,        de        de 2015.
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ATO DA MESA Nº , DE 2015 

Altera o art. 2º e o Anexo do Ato da Mesa nº 100, de 2013, que disciplina o acesso ao Plenário da Câmara 
dos Deputados. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições, resolve: 
Art. 1º O art. 2º do Ato da Mesa nº 100, de 2013, passa a vigorar com a alteração do § 2º e o acréscimo 

dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º: 

“Art. 2º  .....................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................
§ 2º A Presidência, a Secretaria-Geral da Mesa, a Secretaria de Comunicação Social, o Departamento
de Taquigra%a, Revisão e Redação, a Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação e a Coordenação
de Engenharia de Telecomunicações e Audiovisual disporão de tantas credenciais quantas forem
necessárias, para utilização do pessoal em serviço de caráter permanente no Plenário, limitando-se
o acesso dos servidores credenciados ao mínimo indispensável à realização do serviço.
 ...................................................................................................................................................................................................
§ 4º Os deputados com necessidades especiais que justi%quem o auxílio de um acompanhante, me-
diante atestado do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, poderão solicitar a emissão
de uma credencial de acesso ao Plenário para essa %nalidade.
§ 5º Os titulares das unidades administrativas da Câmara dos Deputados não relacionadas no § 2º
poderão ter acesso ao Plenário, quando necessário, mediante credencial temporária e avulsa a ser
fornecida pela Secretaria-Geral, a quem compete a guarda da referida credencial.
§ 6º A Secretaria-Geral da Mesa emitirá autorizações provisórias de acesso ao Plenário destinadas a
visitantes, até o máximo de 20 (vinte) por dia, com tempo de permanência no recinto de até 1 (uma)
hora, exceto durante a Ordem do Dia, desde que solicitadas pessoalmente por um deputado, limi-
tadas a cinco autorizações por parlamentar.” (NR)

Art. 2º O Anexo a que se refere o § 1º do art. 2º do Ato da Mesa nº 100, de 2013, passa a vigorar da se-
guinte forma:

Art. 3º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.
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Justi7cação

A alteração do Ato da Mesa nº 100, de 2013, tem como propósito reduzir o número de credenciais de 
acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados, de forma a facilitar o trânsito de pessoas naquele recinto nos 
horários de sessão plenária, em especial dos senhores parlamentares, assim como diminuir o ruído e a disper-
são provocados pelo movimento excessivo de pessoas no ambiente.

Sala de Reuniões,       de       de 2015.
Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 6 

de maio de 2015.

Publique-se. 
Em 26/maio/2015
 Sílvio Avelino da Silva
 Secretário-Geral da Mesa
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Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 6 de 
maio de 2015.

Publique-se. 
Em 26/maio/2015
 Sílvio Avelino da Silva
 Secretário-Geral da Mesa

Primeira Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura
Ata da segunda reunião extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 

6 de maio de 2015

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e quinze, às doze horas e vinte minutos, no Gabinete da Presi-
dência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. Presentes os Senho-
res Deputados Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente; Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; Beto Mansur, 
Primeiro-Secretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-Secretária; Alex Canziani, Quar-
to-Secretário; Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário; Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secre-
tário; Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário; Carlos Manato, Corregedor Parlamentar; e Cleber Verde, Se-
cretário de Comunicação Social. Ausente justi+cadamente a Senhora Deputada Luiza Erundina, Terceira-Su-
plente de Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou abertos os trabalhos. 
I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. Dando início a sua pauta, o Senhor Presidente Eduardo Cunha passou a 
palavra ao Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, para apresentação da redação dada ao Ato da 
Mesa que “Dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Câmara dos Deputados e dá outras providên-
cias”, após reuniões com diversos setores da casa para os devidos ajustes. Distribuída cópia, o Senhor Primeiro-
-Secretário iniciou sua explanação. Analisadas as cláusulas, foram feitas as devidas correções e aprovada, por
unanimidade, a versão +nal do supracitado Ato da Mesa, cujo teor segue ao +nal da ata. Prosseguindo, passou-
-se à pauta da Primeira-Secretaria. II – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. Inicialmente, o Senhor De-
putado Beto Mansur apresentou, extrapauta, minuta de Ato da Mesa que dispõe sobre a delegação de acesso
a sistemas de informação privativos do parlamentar. Aprovada a proposta, a Mesa Diretora baixou o supraci-
tado Ato da Mesa, cujo teor segue publicado ao +nal da ata. Em seguida, o Senhor Primeiro-Secretário apre-
sentou os seguintes processos: 1 – Processo nº 120.663/2015. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à 4.
15: “Trata-se de resultado da análise da Comissão Especial de Parceria Público-Privada da Câmara dos Deputa-
dos, instituída pelo Ato da Mesa nº 13/2015 e organizada pela Portaria-DG nº 84/2015, quanto aos pedidos de
autorização para a apresentação de estudos de viabilidade técnica, operacional, econômico-+nanceira e jurí-
dica, visando à estruturação de Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa, para a cons-
trução, reforma, operação e manutenção de prédios destinados a gabinetes parlamentares e a outras estrutu-
ras desta Casa Legislativa, nos termos do previsto no Edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI)
nº 001/2015-CD. Ante o exposto, esta Secretaria, a teor do art. 2°, inciso VIII, do Ato da Mesa nº 11/2015, sub-
mete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, nos termos
da minuta de Ato anexa.” Analisado o processo, a Mesa Diretora, por unanimidade, na qualidade de órgão ges-
tor de parcerias público-privada, com fulcro no art. 2º, VIII, do Ato da Mesa nº 11/2015 e à vista da sugestão da
Comissão Especial de Parceria Público-Privada, às 4s. 1-26, resolveu AUTORIZAR que as empresas /consórcio:
1) Ceres Inteligência Financeira Ltda. – EPP; 2) Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.; 3) Planos Engenharia
S/S Ltda.; 4) Via Engenharia S.A.; e 5) Consórcio EMSA-SERVI apresentem os estudos de viabilidade técnica, ope-
racional, econômico-+nanceira e jurídica, visando à estruturação de Parceria Público-Privada, na modalidade
concessão administrativa, para a construção, reforma, operação e manutenção de prédios destinados a gabi-
netes parlamentares e a outras estruturas desta Casa Legislativa, nos termos do previsto no Edital do Procedi-
mento de Manifestação de Interesse (PMI) nº 001/2015-CD. E, tendo em vista que não foram atendidos os cri-
térios previstos no subitem 7.2 do Edital do PMI, NEGOU o pedido de autorização formulado pela empresa UFC
Engenharia Ltda. Com a palavra, o Senhor Deputado Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário, comentou a
respeito da solicitação de vários Deputados quanto à possibilidade de assinatura eletrônica de jornais, uma
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vez que poderiam ter acesso tanto em Brasília como no Estado. O Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-
-Secretário, esclareceu que vinha realizando estudos a respeito, tanto de jornais como de revistas. 2 – Processo
nº 118.822/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à 4. 15: “Trata-se de decisão do Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um)
ano, da servidora Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima, ponto nº 6.661, Analista Legislativo – atribuição
Técnica Legislativa, para exercer, no Ministério do Turismo, o cargo de provimento em comissão de Chefe de
Gabinete do Ministro, código DAS 101.5, com ônus para o órgão cedente. A cessão em tela tem amparo no art.
93, inciso I, § 1° da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 1°, inciso II, alínea ‘b’ do Ato da Mesa 57, de 2013,
alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presi-
dente à rati+cação da douta Mesa.” Despacho do Senhor Presidente Eduardo Cunha à 4. 10:“Em 20/4/15. Aten-
dendo à solicitação do Ministro de Estado do Turismo, Henrique Eduardo Alves, autorizo, ad referendum da
Mesa Diretora, a cessão da servidora Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima, ponto nº 6.661, Analista Le-
gislativo – atribuição Técnica Legislativa, lotada no Gabinete do Presidente, para ocupar o cargo de provimen-
to em comissão de Chefe de Gabinete do Ministro, código DAS 101.5, no Ministério do Turismo, com ônus para
o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, de acordo com as informações e manifesta-
ções do Departamento de Pessoal (4s. 3 a 7) e do Diretor-Geral (4. 8), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990
e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.” Rati+cado,
por unanimidade, o despacho supracitado. III – PAUTA DO SENHOR CORREGEDOR. O Senhor Deputado Carlos
Manato relatou o Processo nº 117.927/2015, referente à comunicação do Presidente do Tribunal Regional Elei-
toral de Minas Gerais – TRE/MG, Desembargador Geraldo Augusto de Almeida, por meio do Ofício nº 688/2015-
SJU, de 07/04/2015, que “diante da cessão dos efeitos da liminar anteriormente concedida na AC nº 39-
66.2015.6.00.0000, conforme mensagem eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral, este Regional procedeu à
nova retotalização do resultado das Eleições proporcionais de 2014, no Estado de Minas Gerais, relativas ao
cargo de Deputado Federal, restabelecendo, assim, o resultado originalmente obtido por ocasião do pleito”. O
Senhor Corregedor esclareceu que, em decorrência do comunicado, o Deputado Federal Pastor Franklin (PTdoB/
MG) deveria retornar à condição de 1º suplente da Coligação PTdoB/PRP/PHS/PEN. E que, noti+cado o citado
Deputado, manifestou-se informando que “no dia 27/04/2015 (segunda-feira), o Supremo Tribunal Federal
concedeu liminar na Ação cautelar nº 3778/STF – ‘... para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral e determinar que os votos obtidos pelo candidato Geraldo Hilário Torres sejam conside-
rados válidos, +cando mantida a totalização que mantém o candidato da coligação recorrente no exercício do
mandato ...’.”. Portanto, concluiu seu parecer nos termos a seguir: “... 21. Posto isso, cumprido o rito previsto no
Ato da Mesa nº 37, de 2009, cumpre à Mesa da Câmara dos Deputados, s.m.j., nos termos da decisão proferida
pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, em decorrência da validade dos votos recebidos por Geral-
do Hilário Torres, determinar o arquivamento do presente feito, por evidente perda de objeto.” Posto em vota-
ção, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, arquivar o processo nº 117.927/2015, nos termos do parecer
do Senhor Corregedor, exarado às 4s. 55 a 60. Retornou-se à pauta da Presidência – I – PAUTA DO SENHOR
PRESIDENTE. A Mesa Diretora rati+cou, por unanimidade, os despachos favoráveis, ad referendum, exarados
nos seguintes expedientes referentes a Requerimento de Informação, missão o+cial e Requerimento para in-
serção nos Anais da Câmara dos Deputados: 1 – Relatório de Requerimentos de Informação (RIC), despachados
ad referendum da Mesa Diretora, pelo encaminhamento: 1.1 – RIC Nº 4.125/14 – do Sr. Eduardo da Fonte – que
“solicita ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e ao Senhor Ministro de Estado da Saúde informações sobre
o Programa “Crack é Possível Vencer” em Pernambuco”; 1.2 – RIC Nº 4.198/14 – do Sr. Ivan Valente – que “solici-
ta ao Exmo. Sr. Aloizio Mercadante, Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Exma. Ministra
do Meio Ambiente, Sra. Izabella Teixeira, e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, Sr.
Neri Geller, com base na Constituição Federal e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, informações
acerca da regulamentação da Lei Federal 12651/12, notadamente no que se refere ao Cadastro Ambiental Ru-
ral – CAR”; 1.3 – RIC Nº 49/15 – do Sr. Luis Carlos Heinze – que “requer informações do Ministro das Relações
Exteriores e do Ministro-Chefe da Casa Civil relativas aos processos de rati+cação e promulgação do Acordo
entre Brasil e Argentina sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas, +rmado em novembro de 2005 e aprovado
pelo Congresso Nacional nos termos do Decreto Legislativo No 145, de 2011”; 1.4 – RIC Nº 336/15 – do Sr. Clau-
dio Cajado – que “solicita ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Ministro da Defesa informações
acerca da binacional Alcântara Cyclone Space”; 1.5 – RIC Nº 338/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “requer in-
formações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda sobre repasses de recursos às entidades do Sistema S”;
1.6 – RIC Nº 339/15 – do Sr. Alceu Moreira – que “requer que o Ministro de Estado da Fazenda, através da Recei-
ta Federal, preste informações se Associações de pequeno porte, Conselhos Escolares e Clubes esportivos ama-
dores estão obrigados e em que situações a apresentar a ECD e ECF”; 1.7 – RIC Nº 347/15 – do Sr. Major Olimpio
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– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia acerca do contrato, com a
Ucrânia, de construção da base de lançamento de foguete em Alcântara, Maranhão”; 1.8 – RIC Nº 348/15 – do
Sr. Major Olimpio – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Defesa acerca do contrato, com
a Ucrânia, de construção da base de lançamento de foguete em Alcântara, Maranhão”; 1.9 – RIC Nº 349/15 – do
Sr. Paulo Pimenta – que “requer informações sobre as ações implementadas pelo Ministério de Minas e Energia
vislumbrando a elaboração de uma política especí+ca para o uso do gás natural como matéria-prima, a ser de-
terminada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)”; 1.10 – RIC Nº 350/15 – do Sr. Sarney Filho –
que “requerimento de Informação à senhora Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, sobre o Fundo de
Restauração do Bioma Mata Atlântica, instituído pela Lei nº 11.428/2006”; 1.11 – RIC Nº 351/15 – do Sr. Odelmo
Leão – que “requer o envio de Requerimento de Informação ao Ministério da Saúde, sobre a conclusão das
obras do Pronto-socorro do hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia”; 1.12 – RIC Nº 352/15
– do Sr. Pedro Fernandes – que “requer ao Exmo. Sr. Ministro das Relações Exteriores informações acerca dos
acordos internacionais assinados pelo Governo brasileiro com a Federação Russa e com a Ucrânia para desen-
volvimento e lançamento de Veículos Lançadores de Satélites – VLS a partir da base de Alcântara/MA”; 1.13 –
RIC Nº 353/15 – do Sr. Odelmo Leão – que “requer o envio de Requerimento de Informação ao Ministério da
Saúde, sobre a realização de cirurgias eletivas no hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia”;
1.14 – RIC Nº 354/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado de Minas
e Energia Eduardo Braga, sobre o Programa Luz para Todos, no âmbito do Estado de Rondônia, informando
sobre os projetos e as localidades dos municípios a serem bene+ciados”; 1.15 – RIC Nº 355/15 – do Sr. Lucio
Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Pre-
sidência da República Eliseu Padilha, sobre Aeroporto de Ariquemes, no Estado de Rondônia, informando sobre
os projetos, licitações e/ou contratações inerentes ao referido aeroporto”; 1.16 – RIC Nº 356/15 – do Sr. Lucio
Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Pre-
sidência da República Eliseu Padilha, sobre Aeroporto de Cacoal, no Estado de Rondônia, informando sobre os
projetos, licitações e/ou contratações inerentes ao referido aeroporto”; 1.17 – RIC Nº 357/15 – do Sr. Lucio Mos-
quini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presi-
dência da República Eliseu Padilha, sobre Aeroporto de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia, informando sobre
os projetos, licitações e/ou contratações inerentes ao referido aeroporto”; 1.18 – RIC Nº 358/15 – do Sr. Lucio
Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Pre-
sidência da República Eliseu Padilha, sobre Aeroporto Internacional de Porto Velho – Gov. Jorge Teixeira, no
Estado de Rondônia, informando sobre o processo de internacionalização”; 1.19 – RIC Nº 359/15 – do Sr. Lucio
Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Pre-
sidência da República Eliseu Padilha, sobre Aeroporto de Vilhena, no Estado de Rondônia, informando sobre
os projetos, licitações e/ou contratações inerentes ao referido aeroporto”; 1.20 – RIC Nº 360/15 – do Sr. Lucio
Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Pre-
sidência da República Eliseu Padilha, sobre Aeroporto Guajará Mirim, no Estado de Rondônia, informando pos-
sibilidade em transferir a sua administração à Aeronáutica”; 1.21 – RIC Nº 361/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes Antônio Carlos Rodrigues, sobre os projetos
de duplicação da BR 364, no perímetro urbano de Ouro Preto do Oeste no Estado de Rondônia”; 1.22 – RIC Nº
362/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes An-
tônio Carlos Rodrigues, sobre os projetos de duplicação da BR 364, no perímetro urbano de Jaru no Estado de
Rondônia”; 1.23 – RIC Nº 363/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Es-
tado da Saúde Arthur Chioro, acerca da demora em efetuar os repasses referentes o Serviço de Urgências e
Emergências – SAMU ao Município de Buritis no Estado de Rondônia”; 1.24 – RIC Nº 364/15 – do Sr. Lucio Mos-
quini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes Antônio Carlos Rodrigues, sobre
os projetos de recuperação da BR 364, no Estado de Rondônia, sobre os trechos licitados e seus devidos anda-
mentos”; 1.25 – RIC Nº 365/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado
de Minas e Energia Eduardo Braga, sobre a reforma e a doação ao Governo da Bolívia, da Usina Térmica do
Madeira, localizada em Porto Velho no Estado de Rondônia”; 1.26 – RIC Nº 366/15 – do Sr. Rubens Bueno – que
“requer informações ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acerca das operações de
crédito realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES com a empresa Sete
Brasil Participações S.A., na forma em que especi+ca”; 1.27 – RIC Nº 367/15 – do Sr. Augusto Carvalho – que
“solicita informações ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, sobre a situação das
obras do PAC 2 no Distrito Federal, atualizada até o +nal do primeiro trimestre de 2015”; 1.28 – RIC Nº 368/15
– do Sr. Luis Carlos Heinze – que “solicita ao Senhor Ministro de Minas e Energia planilhas com a previsão orça-
mentária inicial e atual e as cópias dos aditivos de contratos e suas justi+cativas das obras da Re+naria Abreu
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e Lima, em Pernambuco”; 1.29 – RIC Nº 369/15 – do Sr. Laudivio Carvalho – que “solicita informações ao Exce-
lentíssimo Ministro de Estado do Planejamento Nelson Henrique Barbosa Filho, sobre a não implementação 
da indenização de fronteiras, prevista na Lei nº 12.855, publicada no Diário O+cial da União de 3 de setembro 
de 2013”; 1.30 – RIC Nº 370/15 – do Sr. Alfredo Kaefer – que “requer ao Senhor Ministro dos Transportes o se-
guinte pedido de informações sobre os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA à VA-
LEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A”; 1.31 – RIC Nº 371/15 – da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural – que “solicita informações ao Sr. Nelson Barbosa, Ministro do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, sobre o atraso na aprovação do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro 
Rural para a safra de inverno deste ano”; 1.32 – RIC Nº 372/15 – da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural – que “solicita informações à Sra. Kátia Abreu, Ministra da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, sobre o atraso na aprovação do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para 
a safra de inverno deste ano”; 1.33 – RIC Nº 373/15 – da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural – que “solicita informações ao Sr. Joaquim Levy, Ministro da Fazenda, sobre o atraso na 
aprovação do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para a safra de inverno deste ano”; 1.34 – RIC 
Nº 374/15 – do Sr. Miguel Haddad – que “requer do Senhor Ministro da Fazenda informações sobre o porquê 
da não regulamentação, até o momento, da aplicação dos recursos do Fundo Social, arrecadados a partir da 
exploração das reservas petrolíferas do pré-sal”; 1.35 – RIC Nº 375/15 – do Sr. Miguel Haddad – que “solicita in-
formações ao Sr. Ministro de Estado das Comunicações a respeito dos atrasos na entrega de correspondências 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”; 1.36 – RIC Nº 376/15 – do Sr. Miguel Haddad – que “requere-
mos a V. Exa., com base no art. 50, §2º, da Constituição Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regimento 
Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro das Comunicações sobre o acompa-
nhamento e a +scalização da prestação dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel”; 1.37 – RIC 
Nº 377/15 – do Sr. Jean Wyllys – que “solicita informações ao Ministro da Saúde acerca das ações de assistência 
à saúde das pessoas infectadas pelos vírus HTLV I e II que vêm sendo levadas a cabo pelo Sistema Único de 
Saúde”; 1.38 – RIC Nº 378/15 – da Sra. Mara Gabrilli – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Pre-
vidência Social acerca de dados estatísticos e informações sobre a concessão de aposentadoria à pessoa com 
de+ciência, nos termos da Lei Complementar nº 142, de 2013”. 2 – Rati+cado o Relatório de Missão Autorizada 
nº 5, de 2015, da Presidência. Missões o+ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2015: 904, 934, 937 
a 944, 947, 949, 955, 956 e 965. 3 – Rati+cado o despacho favorável no Requerimento para inserção, nos Anais 
da Câmara, de informações, documentos ou discurso de representante de outro Poder (art. 115, II, do RICD), 
de autoria do Deputado Arnaldo Faria de Sá, que requer a inclusão nos Anais da Câmara dos Deputados do 
texto intitulado: “Carta de Bento Gonçalves”, que reúne as deliberação do V Congresso Brasileiro de Perícia Mé-
dica Previdenciária. IV – PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. A Mesa Diretora aprovou, por una-
nimidade, os pareceres favoráveis exarados pelo Relator, Deputado Giacobo, nos seguintes processos referen-
tes a reembolso de despesas de assistência à saúde: 1 – Processo nº 103.253/2015, de interesse do Deputado 
Ronaldo Benedet; 2 – Processo nº 108.763/2015, de interesse do Deputado Arnaldo Jordy; 3 – Processo nº 
115.835/2015, de interesse do Deputado Vinicius Gurgel; 4 – Processo nº 116.181/2015, de interesse da Depu-
tada Magda Mofatto; 5 – Processo nº 117.498/2015, de interesse do Deputado Luis Carlos Heinze; 6 – Processo 
nº 118.128/2015, de interesse do Deputado Fábio Faria; 7 – Processo nº 118.474/2015, de interesse da Deputa-
da Cristiane Brasil; 8 – Processo nº 118.622/2015, de interesse do Deputado Osmar Terra; 9 – Processo nº 
119.249/2015, de interesse do Deputado Pauderney Avelino. Nada mais havendo a tratar, às treze horas e cin-
quenta e cinco minutos, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou encerrada a presente reunião. E, para 
constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Se-
nhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

Eduardo Cunha,  Presidente 

ANEXO À ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 06/5/2015 

ATO DA MESA Nº          , DE 2015 

Dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Câmara dos Deputados e dá outras pro-
vidências.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1° Os servidores da Câmara dos Deputados, ocupantes de cargo efetivo, de natureza especial e de 

secretário parlamentar, estão sujeitos à jornada ordinária de trabalho de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) 
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horas semanais, observados a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os casos disciplinados em legislação 
interna especí+ca e o disposto neste Ato.

§ 1° A jornada de trabalho deverá ser cumprida em dias úteis, no intervalo compreendido entre 7h e 19h,
ressalvadas as situações de interesse da Administração e dos secretários parlamentares em exercício no Estado 
de representação do Deputado.

§ 2° O chefe imediato estabelecerá o horário de cumprimento da jornada individual, no período +xado
no § 1°, de modo a assegurar a distribuição adequada da força de trabalho e o funcionamento de cada unidade.

§ 3° O chefe imediato, sob orientação do titular do órgão, poderá autorizar jornada de trabalho em in-
tervalo diferente do previsto no § 1°, inclusive com extensão do horário de 19h.

§ 4° Quando o serviço exigir atividade contínua de 24 (vinte e quatro) horas, poderá o Diretor-Geral au-
torizar regime de turnos ou escalas.

Art. 2° O servidor deverá registrar a frequência em coletores biométricos integrados a sistema eletrônico.
§ 1º A carga horária computada no sistema eletrônico inferior à média de 40 (quarenta) horas semanais,

apurada mensalmente, resultará em desconto proporcional da remuneração do servidor, caso não haja a de-
vida compensação até o +nal do mês imediatamente subsequente.

§ 2° Para o Analista Legislativo, atribuição Médico ou Fisioterapeuta, o disposto no § 1° observará o re-
gistro da carga horária média de 30 (trinta) horas semanais.

§ 3° O servidor que esteja sujeito à jornada reduzida por força de legislação interna e aquele referido
no art. 7º, se ocupantes de função comissionada, deverão cumprir jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 4° O servidor deverá registrar no sistema o intervalo para alimentação.
§ 5° O intervalo para alimentação deverá ser de, no mínimo, 30 (trinta) minutos e será obrigatório quan-

do a jornada ultrapassar as 7 (sete) horas de trabalho.
§ 6° Caso o servidor não efetue o registro de que trata os §§ 4° e 5°, o chefe imediato deverá informar o

intervalo diretamente no sistema até o dia útil subsequente.
§ 7º Para os servidores ocupantes de cargo de natureza especial e de secretário parlamentar, a Mesa Di-

retora proporá norma especí+ca para o controle de frequência no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publi-
cação deste Ato.

§ 8° Enquanto não editada a norma de que trata o § 7º, os referidos servidores permanecerão submetidos
às regras de frequência em vigor antes da vigência deste Ato, observado, no que couber, o disposto no art. 6°.

Art. 3° Fica autorizada a formação de banco de horas no qual serão registrados em sistema eletrônico, 
de forma individualizada, os minutos que excederem a carga horária, para complementação da jornada do 
servidor, inclusive para os +ns de que tratam os arts. 5° e 6°.

§ 1° O banco de horas será limitado a 24 (vinte e quatro) horas mensais e a 48 (quarenta e oito) horas no
total acumulado, ressalvada autorização excepcional da che+a imediata decorrente de estrita necessidade de 
trabalho.

§ 2° É vedada a prestação de serviço que ultrapasse a carga horária referida nos §§ 1° e 2° do art. 2° quan-
do atingido qualquer dos limites referidos no § 1° deste artigo, salvo durante sessão da Câmara dos Deputados 
ou do Congresso Nacional entre 19h e 21h.

Art. 4º O controle do cumprimento da jornada diária de trabalho será da responsabilidade do chefe ime-
diato, supervisionado pela autoridade imediatamente superior, cabendo-lhes, nos termos do art. 143 da Lei nº 
8.112, de 1990, informar a Administração sobre qualquer irregularidade.

§ 1° Para os +ns deste Ato, consideram-se chefe imediato o Deputado, no gabinete parlamentar e na
representação partidária, o titular de unidade administrativa em qualquer nível, incluídos aqueles servidores 
que ocupem funções de che+a em órgãos dirigidos por parlamentares, e o servidor designado.

§ 2° A designação de servidor para os controles previstos neste Ato não exime o titular da responsabili-
dade de que trata o caput.

§ 3° A carga horária registrada no sistema eletrônico inferior à média de 6 (seis) horas diárias, apurada a
cada trimestre, sujeitará o servidor a sanções administrativas previstas em lei, sem prejuízo do desconto pro-
porcional da remuneração.

§ 4° Para o Analista Legislativo, atribuição Médico ou Fisioterapeuta, o disposto no § 3° observará a mé-
dia de 5 (cinco) horas diárias.

§ 5° A falta não justi+cada à jornada diária de trabalho não poderá ser objeto de compensação.
Art. 5° O serviço extraordinário prestado pelos servidores ocupantes de cargo efetivo para o atendimento

a situações excepcionais e temporárias, devidamente justi+cadas, dependerá de prévia autorização do Diretor-
Geral e será remunerado pelos minutos que excederem 40 (quarenta) horas semanais apuradas mensalmente 
no sistema eletrônico.
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§ 1° O servidor ocupante do cargo de Analista Legislativo, atribuição Médico ou Fisioterapeuta, será re-
munerado, para os +ns do disposto no caput, pelos minutos que excederem 30 (trinta) horas semanais.

§ 2° O serviço extraordinário não deverá exceder a 2 (duas) horas diárias, 44 (quarenta e quatro) mensais
e 220 (duzentas e vinte) anuais.

§ 3° A prestação de serviço extraordinário em dias não úteis não poderá exceder a 10 (dez) horas diárias.
§ 4° O Diretor-Geral poderá autorizar a extensão dos limites previstos nos § § 2° e 3° por imperiosa ne-

cessidade de serviço, devidamente justi+cada.
§ 5° O serviço extraordinário será retribuído em pecúnia ou, quando requerido pelo servidor e autorizado

pela che+a imediata, computado como crédito no banco de horas, acrescido, em ambos os casos, de 50% (cin-
quenta por cento), se realizado de segunda a sábado, e de 100% (cem por cento), se aos domingos e feriados.

Art. 6° O serviço prestado pelos servidores ocupantes de cargo efetivo, durante sessão da Câmara dos 
Deputados ou do Congresso Nacional, a partir das 19h, não dependerá de autorização prévia do Diretor-Geral 
e será remunerado por hora, desde que exceda as 40 (quarenta) horas semanais apuradas mensalmente no 
sistema eletrônico, observado o limite de 2 (duas) horas diárias.

§ 1° O servidor ocupante do cargo de Analista Legislativo, atribuição Médico ou Fisioterapeuta, será re-
munerado, para os +ns do disposto no caput, desde que a jornada exceda 30 (trinta) horas semanais.

§ 2° O serviço de que trata este artigo somente será remunerado se os servidores permanecerem em
serviço até as 21h ou até o término da sessão, caso se encerre antes do referido horário.

§ 3° Quando o início da sessão ocorrer após às 19h, o tempo decorrido entre esse horário e o início da ses-
são será remunerado na forma deste artigo e, quando não iniciada a sessão, computado como jornada ordinária.

Art. 7° O servidor que opere diretamente com Raios X ou substâncias radioativas, próximo às fontes de 
irradiação, estará sujeito ao registro da frequência em coletores biométricos, observada a legislação especial 
sobre sua jornada de trabalho.

Parágrafo único. É vedada a prestação dos serviços de que tratam os arts. 5° e 6° e a formação de banco 
de horas pelos servidores de que trata este artigo, exceto quando, no exercício de função comissionada, de-
sempenhar atribuições administrativas que não o exponham ao risco.

Art. 8º O descumprimento do disposto neste Ato sujeitará o servidor, a che+a imediata e o servidor de-
signado, nos termos do § 1° do art. 4°, às penalidades previstas em lei.

Art. 9° O Diretor-Geral poderá editar normas complementares ao disposto neste Ato, bem como regu-
lamentar os procedimentos referentes ao registro de frequência e à compensação de horário decorrente de 
encargo de curso ou concurso.

Parágrafo único. Portaria do Diretor-Geral poderá disciplinar a adequação da carga horária dos servidores 
e da força de trabalho à necessidade do serviço em situações excepcionais, casos fortuitos ou de força maior.

Art. 10. Para +ns de adaptação à nova sistemática de controle de frequência, a carga horária inferior à 
jornada do servidor, apurada mensalmente, somente será objeto de desconto proporcional da remuneração 
se não for compensada até o dia 31 de agosto de 2015, considerado o cômputo em separado da jornada ordi-
nária e daquela de que trata o art. 6°.

Art. 11. Fica revogado o Ato da Mesa nº 90, de 2013.
Art. 12. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Justi�cação

O presente Ato da Mesa disciplina o controle da jornada de trabalho dos servidores efetivos e comissio-
nados da Câmara dos Deputados e revoga o Ato da Mesa nº 90, de 2013, uma vez que a matéria nele regulada 
passa a ser regida pelo presente Ato.

Propõe-se que o período em que pode ser cumprida a jornada ordinária do servidor seja alterado para 
o horário compreendido entre 7h e 19h, ressalvada, porém, a possibilidade de autorização para realização das
atividades além desse período, nos termos dos §§1° e 3° do art. 1°.

O controle eletrônico do registro de frequência foi submetido a alguns setores da Casa na primeira fase 
de testes, tendo participado aproximadamente 350 servidores. Agora, propõe-se um prazo determinado para 
adaptação de todos os servidores à nova sistemática de controle de frequência.

ATO DA MESA Nº , DE 2015 

Dispõe sobre a delegação de acesso a sistemas de informação.
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A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, com base no art. 51, IV, da Constituição da República, e no art. 
15 do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º É facultado ao Deputado, mediante delegação, autorizar a servidor da Câmara dos Deputados o 
acesso a sistemas de informação privativos do Parlamentar

§ 1° O servidor autorizado somente poderá realizar os procedimentos descritos nos termos da delegação.
§ 2° A opção de que trata o capul deste artigo deverá ser formalmente registrada perante os órgãos ad-

ministrativos e legislativos da Câmara dos Deputados.
Art. 2° Os sistemas de informação deverão permitir que se identi+quem posteriormente os atos pratica-

dos pelo servidor autorizado.
Art. 3° O servidor autorizado responderá civil, criminal e administrativamente pelo uso indevido dos li-

mites da delegação.
Art. 4° O Primeiro-Secretário regulará, no prazo de 30 (trinta) dias, o disposto neste Ato.

Justi�cação

As atividades políticas são extremamente amplas e diversi+cadas, criando di+culdades de toda ordem, 
para que os Deputados operem diretamente os sistemas administrativos e legislativos de uso privativo dos Par-
lamentares. Soma-se a isso a necessidade de correspondência dos Deputados com seus eleitores e autoridades.

Nesse sentido, é oportuno e necessário permitir que servidores autorizados previamente por Deputa-
dos possam, em seu nome, apresentar documentos administrativos e legislativos e fazer a correspondência 
do Gabinete.

A norma prevê que todos os atos praticados em nome do Parlamentar permitam a identi+cação posterior 
do servidor, inclusive para que se possa aferir sobre os limites da delegação e eventual uso indevido, prevendo 
que, nesta hipótese, o servidor responda nos termos da lei.
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ATAS DA MESA DIRETORA

Ata da 5ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 18 de 

junho de 2015.

Publique-se. 

Em 4 de agosto de 2015. – Sílvio Avelino da Silva,  Secretário-Geral da Mesa

Primeira Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura

Ata da quinta reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 18 de 

junho de 2015

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e quinze, às doze horas e quarenta e cinco minutos, no 
Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. 
Presentes inicialmente os Senhores Deputados Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-
-Secretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Alex Canziani, Quarto-Secretário; Mandetta, Primeiro-Suplen-
te de Secretário; Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário; e Carlos Manato, Corregedor Parlamentar. Ausen-
tes justi�cadamente os Senhores Deputados Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente; Mara Gabrilli, Tercei-
ra-Secretária; e Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente
Eduardo Cunha declarou abertos os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. O Senhor Presidente Edu-
ardo Cunha expôs as seguintes Solicitações de Informações ao Tribunal de Contas da União (SIT): 1 – Nº 006,
de 2015, de autoria da Deputada Leandre, que “Solicita informações ao Tribunal de Contas da União – TCU –
sobre procedimentos necessários para que o Ministério da Saúde possa repassar aos municípios recursos �-
nanceiros para aquisição de ambulância e veículos para transporte sanitário.”; 2 – Nº 007, de 2015, de autoria
do Deputado Arnaldo Jordy, que “Solicita informações ao Presidente do Tribunal de Contas da União sobre a
apuração de denúncias de trá�co de in*uência no âmbito deste tribunal.”. Submetidas a votos, foi aprovado,
por unanimidade, o encaminhamento ao TCU. Prosseguindo, a Mesa Diretora rati�cou, por unanimidade, os
despachos favoráveis, ad referendum, exarados nos seguintes expedientes referentes à Requerimento de In-
formação, missão o�cial, relatório de Gestão Fiscal, Ato da Mesa e reembolso de despesas de assistência à saú-
de: 1 – Relatório de Requerimentos de Informações (RIC), despachados ad referendum da Mesa Diretora, pelo
encaminhamento: 1.1 -RIC Nº 12/15 – do Sr. Ademir Camilo – que “solicita, ao Excelentíssimo Sr. Nelson Barbo-
sa, Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, informações a respeito do processo de
nomeação dos 730 aprovados para o cargo de Especialista do concurso realizado em 2013 pelo Banco Central
do Brasil”; 1.2 – RIC Nº 19/15 – do Sr. Antonio Imbassahy – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro
da Fazenda, Sr. Joaquim Levy, sobre o pagamento de R$ 62,4 mil, a título de aposentadoria, ao ex-presidente
do Banco do Brasil, Sr. Aldemir Bendine”;1.3 – RIC Nº 63/15 – do Sr. Mendonça Filho – que “solicita ao Excelen-
tíssimo Senhor Ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, que preste esclarecimentos sobre apo-
sentadorias pagas a ex-funcionários do Banco do Brasil S.A. – BB”; 1.4 -RIC Nº 64/15 – do Sr. Mendonça Filho –
que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que preste esclarecimentos sobre
aposentadorias pagas a ex-funcionários do Banco do Brasil S.A. – BB”; 1.5 -RIC Nº 65/15 – do Sr. Bruno Araújo
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Joaquim Levy, acerca da utilização de



Agosto de 2015 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 5 425 

aeronave do Banco do Brasil, bem como, a liberação de empréstimo suspeito à Sra. Val Marchiori”; 1.6 -RIC Nº 
211/15 – do Sr. Alex Manente – que “requer informações ao Sr. Ministro de Estado da Educação sobre a aber-
tura de período para inscrição de novos contratos do Programa de Financiamento Estudantil – FIES”; 1.7 – RIC 
Nº 216/15 – do Sr. Hugo Leal – que “solicita ao Ministério da Defesa, ouvidos os Comandos do Exército, Marinha 
e Aeronáutica, informações sobre o posicionamento daquela Pasta a respeito do sentido e alcance da expres-
são “faixa de segurança”, constante do § 3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988”; 1.8 -RIC Nº 217/15 – do Sr. Bruno Araújo – que “requer informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM, acerca das eventuais 
contratações de robôs e �nanciamentos de blogs para favorecer o governo federal”; 1.9 -RIC Nº 231/15 – do Sr. 
Alberto Fraga – que “requer informações acerca da limitação de gastos de verbas destinadas as instituições de 
ensino mantidas pela União, no ano letivo de 2015”; 1.10 -RIC Nº 232/15 – do Sr. Victor Mendes – que “solicita 
informações sobre o cumprimento de metas do Edital de Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV – ANATEL (Edital 
“Banda Larga Rural e Urbana”)”; 1.11 -RIC Nº 379/15 – do Sr. Major Olimpio – que “requer informações ao Senhor 
Ministro de Estado da Justiça acerca da campanha com apologia ao trá�co de drogas que está sendo feito no 
Estado do Rio de Janeiro com recursos Públicos”; 1.12 -RIC Nº 380/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “requer 
informações acerca da perda de 606 leitos do Sistema Único de Saúde pelo estado da Paraíba”; 1.13 -RIC Nº 
381/15 – do Sr. Marcos Abrão – que “requer informações ao Ministério das Cidades sobre as obras do Programa 
Minha Casa, Minha Vida Sub 50 I e II no Estado de Goiás”; 1.14 -RIC Nº 382/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “re-
quer informações ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da Repú-
blica Eliseu Padilha, sobre o Aeroporto Costa Marques, no Estado de Rondônia, informando possibilidade em 
transferir a sua administração à Aeronáutica”; 1.15 -RIC Nº 383/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer infor-
mações ao Senhor Ministro de Estado da Educação Renato Janine Ribeiro, solicitando informações sobre a 
previsão de abertura de um Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, 
no Município de Jaru no Estado de Rondônia”; 1.16 -RIC Nº 384/15 – do Sr. Paulo Abi-Ackel – que “solicita infor-
mações ao Ministro da Pesca e Aquicultura, Sr. Helder Zahluth Barbalho, sobre o aumento de pagamento do 
Seguro Pescador Artesanal, também conhecido como Bolsa Defeso, ou bolsa pesca, em todo o Brasil”; 1.17 -RIC 
Nº 385/15 – do Sr. Alexandre Valle – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
acerca da falta de sinal de telefonia móvel e conexão de internet nos Municípios de Itaguaí, Mangaratiba e Se-
ropédica – RJ”; 1.18 -RIC Nº 386/15 – do Sr. Alexandre Valle – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado – Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, sobre a proteção às mais de 2 mil famílias 
que se encontram morando em parte da área chamada ZAL 1 e 2 próximo ao cais da NUCLEP em Itaguaí-RJ”; 
1.19 -RIC Nº 387/15 – do Sr. Alexandre Valle – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado – Chefe 
da Secretaria de Portos da Presidência da República, sobre a Cessão da área de Docas para a Servidão de Pas-
sagem para a Implantação da Ferrovia do Porto Sudeste em Itaguaí – RJ”; 1.20 – RIC Nº 388/15 – do Sr. Alexan-
dre Valle – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado – Chefe da Secretaria de Portos da Presidên-
cia da República, sobre o Contrato de Arrendamento do Terminal ITG01 (Bloco 4) conhecido como “Área do 
Meio” e acerca da Ampliação do Terminal de Contêineres – TECON Sepetiba – Itaguaí – RJ”; 1.21 – RIC Nº 389/15 
– do Sr. Rubens Bueno – que “requer ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão informações relativas 
ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), na forma em que especi�ca”; 
1.22 – RIC Nº 390/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre 
contratos �rmados entre o Banco do Brasil S.A. e a Editora Grá�ca Atitude Ltda”; 1.23 -RIC Nº 391/15 – do Sr. 
Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre contratos �rmados entre a 
Caixa Econômica Federal e a Editora Grá�ca Atitude Ltda”; 1.24 – RIC Nº 392/15 – do Sr. Rubens Bueno – que 
“requer informações à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República sobre contratos �rmados 
com a Editora Grá�ca Atitude Ltda”; 1.25 -RIC Nº 393/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao 
Senhor Ministro de Minas e Energia sobre contratos �rmados com a Editora Grá�ca Atitude Ltda”; 1.26 – RIC Nº 
394/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia Eduardo Bra-
ga informações quanto à possibilidade de construção de uma hidrelétrica binacional na Bolívia”; 1.27 – RIC Nº 
395/15 – do Sr. Mendonça Filho – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 
que preste esclarecimentos sobre repasses de recursos da União a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil 
S.A e BNDES, e sobre metodologias de apuração da Dívida Líquida do Setor Público”; 1.28 – RIC Nº 396/15 – do 
Sr. Mendonça Filho – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Alexandre Tombini, Presidente do Banco Central 
do Brasil, que preste esclarecimentos sobre repasses de recursos da União a Caixa Econômica Federal e Banco 
do Brasil S.A e BNDES, e sobre metodologias de apuração da Dívida Líquida do Setor Público”; 1.29 – RIC Nº 
397/15 – do Sr. Hildo Rocha – que “solicita informações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação quan-
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to ao andamento do projeto de lançamento de foguetes em Alcântara, no Estado do Maranhão”; 1.30 – RIC Nº 
398/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, 
valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Alvarães, no Estado do Amazo-
nas”; 1.31 – RIC Nº 399/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual 
a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Amaturá, no 
Estado do Amazonas”; 1.32 – RIC Nº 400/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Mi-
nas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Muni-
cípio de Anamã, no Estado do Amazonas”; 1.33 – RIC Nº 401/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para 
todos, no Município de Anori, no Estado do Amazonas”; 1.34 – RIC Nº 402/15 – do Sr. Silas Câmara – que “soli-
cita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do 
Programa Luz para todos, no Município de Apuí, no Estado do Amazonas”; 1.35 – RIC Nº 403/15 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o 
cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Atalaia do Norte, no Estado do Amazonas”; 1.36 – 
RIC Nº 404/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação 
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Autazes, no Estado do 
Amazonas”; 1.37 – RIC Nº 405/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Ener-
gia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de 
Barcelos, no Estado do Amazonas”; 1.38 – RIC Nº 406/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para 
todos, no Município de Barreirinha, no Estado do Amazonas”; 1.39 – RIC Nº 407/15 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, 
do Programa Luz para todos, no Município de Benjamin Constant, no Estado do Amazonas”; 1.40 – RIC Nº 408/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor 
investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Beruri, no Estado do Amazonas”; 1.41 
– RIC Nº 409/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação 
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Boa Vista do Ramos, no 
Estado do Amazonas”; 1.42 – RIC Nº 410/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Mi-
nas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Muni-
cípio de Boca do Acre, no Estado do Amazonas”; 1.43 – RIC Nº 411/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa 
Luz para todos, no Município de Borba, no Estado do Amazonas”; 1.44 – RIC Nº 412/15 – do Sr. Silas Câmara – 
que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronogra-
ma, do Programa Luz para todos, no Município de Caapiranga, no Estado do Amazonas”; 1.45 – RIC Nº 413/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor 
investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Canutama, no Estado do Amazonas”; 
1.46 – RIC Nº 414/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a 
situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Carauarí, no 
Estado do Amazonas”; 1.47 -RIC Nº 415/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Mi-
nas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Muni-
cípio de Careiro da Várzea, no Estado do Amazonas”; 1.48 – RIC Nº 416/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Pro-
grama Luz para todos, no Município de Careiro, no Estado do Amazonas”; 1.49 – RIC Nº 417/15 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o 
cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Coarí, no Estado do Amazonas”; 1.50 – RIC Nº 418/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor 
investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Codajás, no Estado do Amazonas”; 
1.51 – RIC Nº 419/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a 
situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Eirunepé, no 
Estado do Amazonas”; 1.52 – RIC Nº 420/15 – do Sr. Bruno Covas – que “solicita informação ao Ministério das 
Relações Exteriores sobre a isenção de visto de brasileiros aos Estados Unidos da América”; 1.53 – RIC Nº 421/15 
– do Sr. João Marcelo Souza – que “solicita informações ao Senhor Ministro das Cidades sobre o andamento 
das obras de recuperação e relocação da adutora Italuís – 1ª Etapa, em São Luís, no Estado do Maranhão”; 1.54 
– RIC Nº 422/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Pesca e Aqui-
cultura, informações sobre o seguro-defeso e investimentos no Estado do Amazonas”; 1.55 – RIC Nº 423/15 – 
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do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte, informações sobre 
investimentos, programas e projetos no Estado do Amazonas”; 1.56 – RIC Nº 424/15 – do Sr. Lincoln Portela – 
que “solicita informações à Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome acerca da dispo-
nibilização de centros de acolhimento às pessoas em situação de rua”; 1.57 – RIC Nº 425/15 – da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle – que “requer informações ao Exmo. Senhor Ministro de Estado da Saúde, 
requerimento solicitando informações sobre os restos a pagar que a União deve ao Estado do Paraná, no âm-
bito do Ministério da Saúde”; 1.58 – RIC Nº 426/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “requer ao Excelentíssi-
mo Senhor Ministro das Cidades, informações sobre o passivo do Governo Federal em relação às empreiteiras 
atuantes no “Programa Minha Casa, Minha Vida””; 1.59 – RIC Nº 427/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que 
“requer ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Banco Central informações sobre a estimativa de cédulas fal-
si�cadas em circulação e as providências adotadas para coibir tal crime”; 1.60 – RIC Nº 428/15 – da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer informações ao Exmo. Senhor Ministro de Estado da Secre-
taria de Aviação Civil da Presidência da República sobre obras e serviços de engenharia contratados pela Em-
presa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, sob a modalidade de contratação integrada previs-
ta no Regime Diferenciado de Contratações (RDC), de que trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011”; 1.61 
– RIC Nº 429/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer informações ao Exmo. Senhor 
Ministro de Estado dos Transportes sobre obras e serviços de engenharia contratados pelo Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pela VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, sob a 
modalidade de contratação integrada prevista no Regime Diferenciado de Contratações (RDC), de que trata a 
Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011”; 1.62 – RIC Nº 430/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Contro-
le – que “requer informações ao Exmo. Senhor Ministro de Estado da Integração Nacional sobre obras e serviços 
de engenharia contratados por aquele Ministério, sob a modalidade de contratação integrada prevista no Re-
gime Diferenciado de Contratações (RDC), de que trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011”; 1.63 – RIC Nº 
431/15 – do Sr. Antônio Jácome – que “requerimento de Informação, de acordo com o Art. 115, do Regimento 
Interno desta casa, ao Sr. Ministro de Estado da Saúde, sobre a prática de contaminação do HIV/AIDS – Clube 
dos Carimbadores”; 1.64 – RIC Nº 432/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “requer ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, informações sobre empréstimos internacionais 
realizados pelo BNDES, sobre o investimento do Brasil no Porto de Mariel (Cuba), dentre outros”; 1.65 – RIC Nº 
433/15 – do Sr. Paulo Abi-Ackel – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde sobre a si-
tuação de implementação dos dispositivos da Portaria no 2.488, de 24 de outubro de 2011, sobre a carga ho-
rária de médicos na Estratégia Saúde da Família (ESF)”; 1.66 – RIC Nº 434/15 – do Sr. Jhc – que “solicita informa-
ções ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre os �nanciamentos concedidos pelo 
BNDES para o Governo do Estado de Alagoas”; 1.67 – RIC Nº 435/15 – do Sr. Rogério Rosso – que “solicita infor-
mações ao Sr. Ministro da Saúde a respeito das ações executadas no âmbito do Programa Saúde na Escola, de 
que trata o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007”; 1.68 – RIC Nº 436/15 – do Sr. Rogério Rosso – que 
“solicita informações ao Sr. Ministro da Educação a respeito das ações executadas no âmbito do Programa Saú-
de na Escola, de que trata o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007”; 1.69 – RIC Nº 437/15 – do Sr. Arthur 
Virgílio Bisneto – que “requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, informações quanto à 
isenção de obrigação da Petrobras a participar de leilões de exploração de blocos do pré-sal”; 1.70 – RIC Nº 
438/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita informações à Sra. Ministra de Estado do Meio Ambiente 
sobre matéria veiculada no Jornal Folha de São Paulo a respeito de cortes nos recursos destinados aos progra-
mas de combate ao desmatamento na Amazônia”; 1.71 – RIC Nº 439/15 – do Sr. Wilson Filho – que “requer a 
solicitação de informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, e ao Secretário da Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas – SENAD, sobre dados da segurança pública, no Estado da Paraíba e, especi�camente, 
na cidade de João Pessoa”; 1.72 – RIC Nº 440/15 – do Sr. Wilson Filho – que “requer a solicitação de informações 
ao Senhor Ministro de Estado da Educação, e ao Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação – FNDE, sobre dados da educação em todos os níveis, no Estado da Paraíba e, especi�camente, na cida-
de de João Pessoa”; 1.73 – RIC Nº 441/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Ministro de Estado de 
Minas e Energia, informações quanto à mudança de regra de conteúdo local para o setor de petróleo”; 1.74 – 
RIC Nº 442/15 – do Sr. Vander Loubet – que “solicita informações ao Senhor Ministro da Saúde acerca da adesão 
de estabelecimentos de saúde que prestam atendimento pelo Sistema Único de Saúde ao Programa de Forta-
lecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na Área da 
Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde (PROSUS), criado pela Lei nº 
12.873, de 24 de outubro de 2013”; 1.75 – RIC Nº 443/15 – do Sr. Rodrigo Martins – que “RIC ao minsterios dos 
transportes sobre valores aplicados nas rodovias brasileiras”; 1.76 – RIC Nº 444/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisne-
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to – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Eduardo Braga, informações quanto ao comprometimento de 
projetos da Eletrobras”; 1.77 – RIC Nº 445/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “solicita ao Ministro da Secretaria de 
Comunicação Social, Sr. Edinho Silva, informações referentes aos gastos para a produção e divulgação da nova 
campanha para divulgar as ações de governo – denominada “Ajustar para Avançar””; 1.78 – RIC Nº 446/15 – do 
Sr. Marco Tebaldi – que “requer informações ao Senhor Ministro da Educação, sobre os atrasos nos repasses do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE para 
o município de Joinville/SC”; 1.79 – RIC Nº 447/15 – do Sr. Marco Tebaldi – que “solicita Informações ao Sr. Mi-
nistro da Saúde, sobre o processo de renovação do Certi�cado de Entidade Bene�cente de Assistência Social
– CEBAS, da Associação Bene�cente Evangélica de Joinville”; 1.80 – RIC Nº 448/15 – da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle – que “RIC ao Ministro – Presidente do Banco Central do Brasil, a �m de que seja solicita-
da a lista das agências bancárias do estado do Mato Grosso do Sul autorizadas a operar as contas CC5 no perí-
odo de 1989 a 2001”; 1.81 – RIC Nº 449/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “solicita
ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, junto à Eletrobrás, cópias digitalizadas do Estudo de Impacto
Ambiental do empreendimento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, além de todos os contratos, cronogramas
físico-�nanceiros, cronogramas de execução e das planilhas com os valores já repassados entre a Norte Energia
S.A e as Empresas Associadas Engetec Engenharia Ltda, Agrar Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda, Verthic
Consultoria Participações Ltda, Consórcio Lei-Belo Monte, CKTR Brasil Serviços Ltda, Lago Azul Transmissão S.A,
DANDOLINI & WILLY – DWE Empreendimentos Florestais Ltda, Naturasul Florestal Ltda, FX Minas Construções
e Empreendimentos Ltda, Forest Serviços Ltda – EPP e Penha Construtora Ltda”; 1.82 – RIC Nº 450/15 – da Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer informação ao Exmo. Sr. Ministro da Educação sobre
a atual situação do ano letivo dos alunos participantes do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES )”; 1.83 –
RIC Nº 451/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “solicita informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Fazenda a respeito da Composição do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF”;
1.84 -RIC Nº 452/15 – do Sr. Bruno Covas – que “solicita informação ao Sr. Ministro da Saúde sobre a liquidação
de recursos �nanceiros para compra de medicamentos antirretrovirais – ARV”; 1.85 – RIC Nº 453/15 – do Sr.
Glauber Braga – que “solicita informações ao Ministério das Cidades, relativas à implantação do cadastro na-
cional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos”; 1.86 – RIC Nº 454/15 – do Sr. Glauber Braga – que
“solicita informações ao Ministério da Integração Nacional, relativas à implantação do sistema de informações
de monitoramento de desastres e ao cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos”;
1.87 – RIC Nº 455/15 – do Sr. Glauber Braga – que “solicita informações ao Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação relativas à implantação do sistema de informações de monitoramento de desastres”; 1.88 – RIC Nº
456/15 – do Sr. Augusto Coutinho – que “solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado,
Carlos Eduardo de Souza Braga, do Ministério de Minas e Energia, sobre quais são os municípios de Pernam-
buco que recebem Royalties da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, valores que foram repas-
sados mensalmente do ano de 2010 até o ano corrente, bem como quais os critérios para o cálculo dos valores
a serem repassados”; 1.89 – RIC Nº 457/15 – do Sr. Alceu Moreira – (PL 525/2015) – que “solicita ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de
número 525, de 2015”; 1.90 – RIC Nº 458/15 – do Sr. Alceu Moreira – (PLP 344/2013) – que “solicita ao Senhor
Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei
Complementar de número 344, de 2013”; 1.91 – RIC Nº 459/15 – do Sr. Alceu Moreira – (PLP 44/2015) – que
“solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação
de Projeto de Lei Complementar de número 44, de 2015”; 1.92 -RIC Nº 460/15 – do Sr. Alceu Moreira – (PLP
15/2015) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita decor-
rente da aprovação de Projeto de Lei Complementar de número 15, de 2015”; 1.93 -RIC Nº 461/15 – do Sr. Alceu
Moreira – (PL 954/2015) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de
receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 954, de 2015”; 1.94 – RIC Nº 462/15 – do Sr. Alceu
Moreira – (PL 111/2015) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de
receita decorrente da aprovação de Projeto de Lei de número 111, de 2015”;1.95 – RIC Nº 463/15 – do Sr. Lucio
Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego Manoel Dias, acerca
das atuais condições de atendimento da Agência Regional, no Município de Ji-Paraná no Estado de Rondônia”;
1.96 – RIC Nº 464/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Pre-
vidência Social Carlos Eduardo Gabas, acerca da falta de médicos peritos na Agência do Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, no Município de Ji-Paraná no Estado de Rondônia”; 1.97 – RIC Nº 465/15 – do Sr. Rubens
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Bueno – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre 
denúncias de fraude na gestão do Consulado-Geral do Brasil em Nova York, na forma em que especi�ca”; 1.98 
– RIC Nº 466/15 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “solicita as informa-
ções que especi�ca ao Sr. Ministro de Estado das Comunicações”; 1.99 – RIC Nº 467/15 – da Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “solicita as informações que especi�ca ao Sr. Ministro de 
Estado da Ciência e Tecnologia”; 1.100 – RIC Nº 468/15 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – que “solicita as informações que especi�ca ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores”; 
1.101 – RIC Nº 469/15 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “solicita as in-
formações que especi�ca ao Sr. Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República”; 1.102 – RIC Nº 470/15 
– do Sr. Lincoln Portela – que “requer sejam solicitadas informações ao Ministro de Estado da Justiça sobre as 
medidas que estão sendo adotadas pelo órgão para viabilizar o cumprimento das recomendações dispostas 
na Resolução nº 5, de 28 de agosto de 2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária”; 1.103 
– RIC Nº 471/15 – do Sr. Ivan Valente – que “RIC ao Ministro da Justiça, Exmo. Sr. José Eduardo Cardozo, sobre a 
demarcação de terras indígenas da aldeia Tekoa Itakupe, no Jaraguá, São Paulo”; 1.104 – RIC Nº 472/15 – do Sr. 
Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Fazenda acerca da queda nos resultados da Cader-
neta de Poupança, divulgados pelo Banco Central”; 1.105 – RIC Nº 473/15 – do Sr. Hissa Abrahão – que “requer 
informações ao Ministério da Fazenda acerca do percentual de desemprego no Brasil, divulgados pelo IBGE”; 
1.106 – RIC Nº 474/15 – do Sr. Paulo Pimenta – que “requer ao Senhor Ministro da Secretaria Geral da Presidên-
cia da República informações acerca das Organizações Sociais quali�cadas pelo Governo Federal”; 1.107 – RIC 
Nº 475/15 – do Sr. Mendonça Filho – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência Social, Car-
los Eduardo Gabas, que preste esclarecimentos sobre denúncias de perdas bilionárias na gestão do fundo Pos-
talis – fundo de pensão dos funcionários dos Correios”; 1.108 – RIC Nº 476/15 – do Sr. Alceu Moreira – que “so-
licita a sua Excelência o Advogado-Geral da União, senhor Luís Inácio Lucena Adams, informações em relação 
a de�nição, no âmbito da Advocacia-Geral da União, da análise das salvaguardas institucionais a serem aplica-
das pelos órgãos jurídicos da Administração Pública Federal, nos termos da Portaria/ AGU nº27, de 7 de feve-
reiro de 2014”; 1.109 – RIC Nº 477/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Excelentíssimo Ministro 
de Estado de Minas e Energia, informações quanto à regularização dos repasses de recursos usados para sub-
sídios do setor elétrico”; 1.110 – RIC Nº 478/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Excelentíssimo 
Ministro de Estado de Minas e Energia, informações quanto a possibilidade de mais um ano de aumento nas 
contas de luz”; 1.111 – RIC Nº 479/15 – do Sr. Sandro Alex – que “requer informações ao Ministro da Educação 
sobre a implementação da educação integral e acompanhamento desta no âmbito Municipal e Estadual, em 
atendimento às previsões constitucionais, do ECA, da LBD, do PDE, do PNE e do FUNDEB”; 1.112 – RIC Nº 480/15 
– do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações acer-
ca da TV por assinatura no Estado do Rio de Janeiro”; 1.113 – RIC Nº 481/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que 
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações acerca do programa de distribuição de 
Telecentros no Estado do Rio de Janeiro”; 1.114 – RIC Nº 482/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer in-
formações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações acerca da Radiodifusão Comunitária no Estado do 
Rio de Janeiro”; 1.115 – RIC Nº 483/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações acerca do programa de distribuição de Telecentros no Estado do Rio de Ja-
neiro”; 1.116 -RIC Nº 484/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações acerca da Radiodifusão Comunitária no Estado do Rio de Janeiro”; 1.117 – RIC Nº 485/15 
– do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações acer-
ca dos Programas de Inclusão Social por meio do uso de tecnologias de comunicação no Estado do Rio de Ja-
neiro”; 1.118 – RIC Nº 486/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações acerca dos Programas de Inclusão Social por meio do uso de tecnologias de comu-
nicação no Estado do Rio de Janeiro”; 1.119 – RIC Nº 487/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer infor-
mações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações acerca do Plano Nacional de Banda Larga – PNBL no 
Estado do Rio de Janeiro”; 1.120 – RIC Nº 488/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações acerca do Plano Nacional de Banda Larga – PNBL no Estado do 
Rio de Janeiro”; 1.121 – RIC Nº 489/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações acerca das iniciativas de fomento à pluralidade e a competição no mercado 
de informações no Estado do Rio de Janeiro”; 1.122 – RIC Nº 490/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações acerca das iniciativas de fomento à pluralidade 
e a competição no mercado de informações no Estado do Rio de Janeiro”; 1.123 – RIC Nº 491/15 – do Sr. Sós-
tenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações acerca da Expan-
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são da Infraestrutura de Comunicações no Estado do Rio de Janeiro”; 1.124 – RIC Nº 492/15 – do Sr. Sóstenes 
Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações acerca da Expansão da 
Infraestrutura de Comunicações no Estado do Rio de Janeiro”; 1.125 – RIC Nº 493/15 – do Sr. Sóstenes Caval-
cante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações acerca do desenvolvimento 
da cadeia produtiva nacional de telecomunicações no Estado do Rio de Janeiro”; 1.126 -RIC Nº 494/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações acerca do 
desenvolvimento da cadeia produtiva nacional de telecomunicações no Estado do Rio de Janeiro”; 1.127 – RIC 
Nº 495/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações acerca do Programa Cidades Digitais no Estado do Rio de Janeiro”; 1.128 – RIC Nº 496/15 – do Sr. Sóste-
nes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações acerca do Progra-
ma Cidades Digitais no Estado do Rio de Janeiro”; 1.129 – RIC Nº 497/15 – do Sr. Alex Manente – que “requer 
informações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre possível não cumprimento da trans-
ferência de recurso do Orçamento Geral da União (OGU) e empréstimo do Banco Nacional do Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES) para construção do monotrilho Linha 18-Bronze que ligará a capital paulista à 
região do Grande ABC”; 1.130 – RIC Nº 498/15 – do Sr. Alex Manente – que “requer informações ao Sr. Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre representantes do governo federal nos Conselhos de 
Administração ou colegiado semelhante de empresas públicas, empresas de economia mista, fundos de pen-
sões, entre outrras instituições”; 1.131 – RIC Nº 499/15 – do Sr. Lobbe Neto – que “solicita informações do Sr. 
Ministro de Estado da Saúde, acerca do total de investimentos nas obras do Hospital Escola Municipal de São 
Carlos/SP”; 1.132 – RIC Nº 500/15 – do Sr. João Derly – que “solicita informações pormenorizadas ao Senhor 
Ministro de Estado dos Esportes sobre o andamento e os custos das obras para a realização das Olimpíadas RIO 
2016”; 1.133 – RIC Nº 501/15 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “solicita informações ao Ministro da Previdência 
Social sobre a compensação previdenciária prevista pela Lei nº 9.796”; 1.134 – RIC Nº 502/15 – do Sr. Arthur 
Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, informações 
quanto à paralisação de obras nas estradas”; 1.135 – RIC Nº 503/15 – do Sr. Kaio Maniçoba – que “solicita infor-
mações ao Ministro da Saúde acerca das ações de execução do programa de Tratamento Fora do Domicílio”; 
1.136 – RIC Nº 505/15 – do Sr. Rogério Peninha Mendonça – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Minas 
e Energia a cerca dos programas de e�ciência energética do Governo Federal”; 1.137 – RIC Nº 506/15 – do Sr. 
Luiz Lauro Filho – que “requer o Pedido de Informações ao Ministério da Saúde sobre recursos aplicados no 
combate à dengue repassados ao Estado de São Paulo e a Municípios paulistas, nominalmente, nos anos de 
2012 até a presente data, bem como a realização de campanhas de conscientização ou prevenção realizadas 
em igual período”; 1.138 – RIC Nº 507/15 – do Sr. Davidson Magalhães – que “requer o envio deRIC ao Sr. Gil-
berto Magalhães Occhi, Ministro da Integração Nacional sobre os incentivos �scais concedidos para a implan-
tação e funcionamento da Fábrica da Grendene na Cidade de Teixeira de Freitas Bahia”; 1.139 – RIC Nº 510/15 
– do Sr. Davidson Magalhães – que “requer o envio deRIC ao Sr. Gilberto Magalhães Occhi, Ministro da Integra-
ção Nacional sobre os incentivos �scais concedidos para a implantação e funcionamento da Fábrica da Nestlé 
na Cidade de Itabuna na Bahia”; 1.140 – RIC Nº 511/15 – da Comissão de Viação e Transportes – que “solicita 
informações ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República referentes ao processo de regulamen-
tação da Lei Complementar nº 121 de 2006, que “Cria o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repres-
são ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas”, e também requer informações relativas às providências adotadas 
para a regulamentação da Lei nº 12.977 de 2014, que “Regula e disciplina a desmontagem de veículos auto-
motores terrestres”, que entrará em vigor no dia 21/05/2015”; 1.141 – RIC Nº 512/15 – do Sr. Glauber Braga – 
que “solicita informações ao Ministério da Fazenda, relativas à formação e distribuição da riqueza na população 
brasileira”; 1.142 – RIC Nº 513/15 – do Sr. Sarney Filho – que “requer à senhora Ministra do Meio Ambiente, Iza-
bella Teixeira, informações sobre o empreendimento da empresa Ô Amazon Air Water, na cidade de Barcelos 
(AM)”; 1.143 – RIC Nº 514/15 – do Sr. Valtenir Pereira – que “requer informações do Ministério das Cidades sobre 
o Programa Minha Casa Minha Vida no estado de Mato Grosso”; 1.144 – RIC Nº 515/15 – do Sr. Silas Câmara – 
que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronogra-
ma, do Programa Luz para todos, no Município de Envira, no Estado do Amazonas”; 1.145 – RIC Nº 516/15 – do 
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor inves-
tido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Fonte Boa, no Estado do Amazonas”; 1.146 
– RIC Nº 517/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação 
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Guajará, no Estado do 
Amazonas”; 1.147 – RIC Nº 518/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Ener-
gia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de 
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Humaitá, no Estado do Amazonas”; 1.148 -RIC Nº 519/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para 
todos, no Município de Ipixuna, no Estado do Amazonas”; 1.149 – RIC Nº 520/15 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, 
do Programa Luz para todos, no Município de Iranduba, no Estado do Amazonas”; 1.150 – RIC Nº 521/15 – do 
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor inves-
tido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Itacoatiara, no Estado do Amazonas”; 1.151 
– RIC Nº 522/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação 
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Itamarati, no Estado do 
Amazonas”; 1.152 – RIC Nº 523/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Ener-
gia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Ita-
piranga, no Estado do Amazonas”; 1.153 – RIC Nº 524/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para 
todos, no Município de Japurá, no Estado do Amazonas”; 1.154 – RIC Nº 525/15 – do Sr. Silas Câmara – que “so-
licita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do 
Programa Luz para todos, no Município de Juruá, no Estado do Amazonas”; 1.155 – RIC Nº 526/15 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o 
cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Jutaí, no Estado do Amazonas”; 1.156 – RIC Nº 527/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor 
investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Lábrea, no Estado do Amazonas”; 
1.157 – RIC Nº 528/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a 
situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Manacapuru, 
no Estado do Amazonas”; 1.158 – RIC Nº 529/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de 
Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Mu-
nicípio de Manaquiri, no Estado do Amazonas”; 1.159 – RIC Nº 530/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa 
Luz para todos, no Município de Manaus, no Estado do Amazonas”; 1.160 – RIC Nº 531/15 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o crono-
grama, do Programa Luz para todos, no Município de Manicoré, no Estado do Amazonas”; 1.161 – RIC Nº 532/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor 
investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Maraã, no Estado do Amazonas”; 1.162 
– RIC Nº 533/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação 
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Maués, no Estado do 
Amazonas”; 1.163 – RIC Nº 534/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Ener-
gia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de 
Nhamundá, no Estado do Amazonas”; 1.164 – RIC Nº 535/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para 
todos, no Município de Nova Olinda do Norte, no Estado do Amazonas”; 1.165 -RIC Nº 536/15 – do Sr. Silas Câ-
mara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o 
cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Novo Airão, no Estado do Amazonas”; 1.166 – RIC 
Nº 537/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da 
obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Novo Aripuanã, no Estado 
do Amazonas”; 1.167 – RIC Nº 538/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e 
Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município 
de Parintins, no Estado do Amazonas”; 1.168 – RIC Nº 539/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para 
todos, no Município de Pauini, no Estado do Amazonas”; 1.169 – RIC Nº 540/15 – do Sr. Silas Câmara – que “so-
licita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do 
Programa Luz para todos, no Município de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas”; 1.170 – RIC Nº 
541/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, 
valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Rio Preto da Eva, no Estado do 
Amazonas”; 1.171 – RIC Nº 542/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Ener-
gia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de 
Santa Isabel do Rio Negro, no Estado do Amazonas”; 1.172 -RIC Nº 543/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Pro-
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grama Luz para todos, no Município de Santo Antônio do Iça, no Estado do Amazonas”; 1.173 – RIC Nº 544/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor
investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de São Gabriel da Cachoeira, no Estado
do Amazonas”;1. 174 – RIC Nº 545/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e
Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município
de São Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas”; 1.175 – RIC Nº 546/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita
informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Pro-
grama Luz para todos, no Município de São Sebastião do Uatumã, no Estado do Amazonas”; 1.176 – RIC Nº
547/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra,
valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Silves, no Estado do Amazonas”;
1.177 – RIC Nº 548/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a
situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Tabatinga, no
Estado do Amazonas”; 1.178 – RIC Nº 549/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de
Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Mu-
nicípio de Tapauá, no Estado do Amazonas”; 1.179 – RIC Nº 550/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz
para todos, no Município de Tefé, no Estado do Amazonas”; 1.180 – RIC Nº 551/15 – do Sr. Silas Câmara – que
“solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma,
do Programa Luz para todos, no Município de Tonantins, no Estado do Amazonas”; 1.181 – RIC Nº 552/15 – do
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor inves-
tido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Uarini, no Estado do Amazonas”; 1.182 – RIC
Nº 553/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da
obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Urucará, no Estado do
Amazonas”; 1.183 – RIC Nº 554/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Ener-
gia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de
Urucurituba, no Estado do Amazonas”; 1.184 – RIC Nº 555/15 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “solicita informa-
ções ao Ministro das Minas e Energia sobre gastos com publicidade e propaganda e quantitativo de servidores
e empregados da PETROBRÁS na área de comunicação social”; 1.185 – RIC Nº 556/15 – do Sr. Luiz Carlos Hauly
– que “solicita informações ao Ministro das Minas e Energia sobre a venda/cessão de direitos minerários de sil-
vinita e potássio pela PETROBRÁS”; 1.186 – RIC Nº 557/15 – do Sr. Jair Bolsonaro – que “solicita informações ao
Senhor Ministro de Estado da Defesa sobre voos realizados em aeronaves o�ciais, no trajeto entre Brasília e
Montevidéu, no mês de junho de 2012”; 1.187 – RIC Nº 558/15 – do Sr. Bruno Araújo – que “solicita informações
ao Sr. Advogado-Geral da União, Luís Inácio Adams, acerca do processo de recuperação de ativos dos execu-
tados na Ação Penal 470, julgados pelo Supremo Tribunal Federal – STF”; 1.188 – RIC Nº 559/15 – do Sr. Bruno
Araújo – que “requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, informações acerca dos pro�ssio-
nais concursados e terceirizados que atuam na comunicação corporativa da Petrobras”; 1.189 -RIC Nº 560/15
– da Sra. Eliziane Gama – que “requer ao Ministério das Cidades informações do projeto de reassentamento
dos moradores de Piquiá de Baixo”; 1.190 – RIC Nº 561/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao
Ministro de Estado da Justiça sobre as investigações que apuram a denúncia de localização de uma escuta no
fumódromo da sede da Polícia Federal em Curitiba – PR, nos termos em que especi�ca”; 1.191 – RIC Nº 562/15
– do Sr. Júlio Cesar – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, a �m
de embasar pesquisa realizada por este parlamentar”; 1.192 – RIC Nº 563/15 – do Sr. Leônidas Cristino – que
“requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Secretaria de Portos da Presidência da República in-
formações sobre a situação atual do Porto de Santos”; 1.193 – RIC Nº 564/15 – do Sr. Heráclito Fortes – que “so-
licita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão acerca do atraso de pagamen-
to das contribuições �nanceiras do Brasil a organismos internacionais”; 1.194 – RIC Nº 565/15 – do Sr. Izalci e
outros – que “requer ao Ministro de Estado da Educação Saúde informações sobre o Documento Final do Co-
nae-2014, assinado e apresentado pelo Fórum Nacional de Educação, como passo na articulação da educação
nacional como política de Estado, no qual de�ne, contrariamente ao que foi estabelecido durante a votação
do PNE nesta casa, a ideologia de gênero como diretriz obrigatória para o PNE, o planejamento e as políticas
educacionais no Brasil”; 1.195 -RIC Nº 566/15 – do Sr. Alfredo Kaefer – que “requer informações ao Ministro de
Estado da Fazenda sobre as estimativas das renuncias �scais, referente ao Projeto de Lei nº 3.600, de 2004, que
reduz a zero a alíquota do IPI para os óleos vegetais transesteri�cados destinados à adição ao diesel mineral”;
1.196 -RIC Nº 567/15 – do Sr. Alfredo Kaefer – que “requer informações ao Ministro de Estado da Previdência
Social sobre as estimativas das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, referente ao Projeto de Lei nº
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6.403, de 2009, que concede isenção da COFINS às empresas juniores, na condição de associações civis sem 
�ns lucrativos, constituídas por universitários”; 1.197 -RIC Nº 568/15 – do Sr. Alfredo Kaefer – que “requer infor-
mações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre as estimativas das renuncias �scais, referente ao Projeto de Lei 
nº 5.395, de 2005, que altera a Lei nº 8.989, de 1995, modi�cada pelas Leis nº 9.317, de 1996, nº 10.182, de 2001, 
nº 10.690, de 2003, com a redação dada pela Lei nº 10.754, de 2003, que dispõe sobre a isenção do Imposto 
sobre Produtos industrializados – IPI na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de 
passageiros, bem como por pessoas portadoras de de�ciência física, nas condições que especi�ca”; 1.198 -RIC 
Nº 569/15 – do Sr. Goulart – que “solicita informações à Senhora Ministra da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Exma. Sra. Kátia Abreu, sobre a evolução do consumo de glifosato e os níveis aplicados atualmente no 
Brasil”; 1.199 -RIC Nº 570/15 – do Sr. Jorge Boeira – que “requer informações ao Excelentíssimo Ministro de Es-
tado da Educação, Senhor Renato Janine Ribeiro, a respeito da criação do curso de Medicina da UFSC em Ara-
ranguá e Curitibanos – SC”; 1.200 -RIC Nº 571/15 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – que “requer o envio deRIC ao Ministro de Estado das Comunicações a respeito da outorga de permis-
sões às entidades que menciona”; 1.201 -RIC Nº 572/15 – do Sr. Joaquim Passarinho – que “solicita informações 
ao Sr. Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, sobre a interrupção do sistema elétrico no sudeste do Esta-
do do Pará”; 1.202 -RIC Nº 573/15 – do Sr. Ivan Valente – que “RIC ao Exmo. Ministro de Relações Exteriores, Sr. 
Mauro Vieira, sobre a situação do brasileiro-palestino Islam Hamed”; 1.203 -RIC Nº 574/15 – do Sr. Alceu Morei-
ra – que “requer o envio de pedido de informações por escrito ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Justiça, para que sejam encaminhados ao gabinete do requerente as informações que especi�ca”; 1.204 – RIC 
Nº 575/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer informação ao Exmo. Sr. Ministro 
dos Transportes sobre cortes de recursos em sua Pasta e problemas relativos à Operação Lava Jato”; 1.205 -RIC 
Nº 576/15 – do Sr. Alexandre Leite – que “solicita informações acerca de quantitativos de colecionadores, ati-
radores e caçadores, entidades de tiro, fabricantes e comerciantes de armas de fogo”; 1.206 -RIC Nº 577/15 – do 
Sr. Heráclito Fortes – que “solicita informações ao Ministro de Estado das Minas e Energia acerca do Programa 
Luz Para Todos no Estado do Piauí”; 1.207 -RIC Nº 578/15 – do Sr. Milton Monti – que “solicita informações ao 
Senhor Ministro de Estado das Cidades sobre os compromissos o�ciais em seu gabinete e aqueles cumpridos 
em outras localidades agendados no período de 01/01/2015 até a presente data”; 1.208 -RIC Nº 579/15 – do Sr. 
Arthur Virgílio Bisneto – que “requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, informações quan-
to ao rebaixamento da nota de crédito da Eletrobras”; 1.209 -RIC Nº 580/15 – do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que 
“solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado das Comunicações, Sr. Ricardo Berzoini, sobre a 
concessão de autorizações para execução de Serviço de Retransmissão de Televisão”; 1.210 – RIC Nº 581/15 – 
do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado do Trabalho acerca do processo 
de recuperação de valores desviados da autarquia vinculada denominada Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEn) à época da gestão do Senhor Gilberto Linhares Teixeira (CPF 323817867-91), em ação de ressarcimen-
to ao Erário por improbidade administrativa ou ação judicial similar”; 1.211 -RIC Nº 582/15 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “solicita informações ao Sr. Advogado-Geral da União acerca do processo de recuperação de valo-
res desviados da autarquia vinculada denominada Conselho Federal de Enfermagem (COFEn) à época da ges-
tão do Senhor Gilberto Linhares Teixeira (CPF 323817867-91), em ação de ressarcimento ao Erário por impro-
bidade administrativa ou ação judicial similar”; 1.212 – RIC Nº 583/15 – da Comissão de Viação e Transportes 
– que “requer ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República esclare-
cimentos sobre o aproveitamento dos principais quadros funcionais da Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária – INFRAERO, em decorrência do processo de privatização dos aeroportos brasileiros de maior 
movimento”; 1.213 -RIC Nº 584/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Agrário Patrus Ananias, sobre o Contrato de Repasse nº 793069/2013 MDA / CAI-
XA – Processo Nº 2627.1010167-19/2013”; 1.214 – RIC Nº 585/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a partir dos trabalhos da 
Subcomissão Permanente para Acompanhamento e Fiscalização dos Jogos Olímpicos de 2016, informações 
ao Ministro da Casa Civil”; 1.215 -RIC Nº 586/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “re-
quer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a partir dos trabalhos da Subcomissão Per-
manente para Acompanhamento e Fiscalização dos Jogos Olímpicos de 2016, informações ao Ministro das 
Cidades”; 1.216 -RIC Nº 587/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a partir dos trabalhos da Subcomissão Permanente para Acom-
panhamento e Fiscalização dos Jogos Olímpicos de 2016, informações ao Senhor Ministro do Esporte”; 1.217 
– RIC Nº 588/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, a partir dos trabalhos da Subcomissão Permanente para Acompanhamento 
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e Fiscalização dos Jogos Olímpicos de 2016, informações ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão”; 
1.218 – RIC Nº 589/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comis-
são de Fiscalização Financeira e Controle, a partir dos trabalhos da Subcomissão Permanente para Acompa-
nhamento e Fiscalização dos Jogos Olímpicos de 2016, informações ao Ministro do Trabalho e Emprego”; 1.219 
– RIC Nº 590/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, a partir dos trabalhos da Subcomissão Permanente para Acompanhamento 
e Fiscalização dos Jogos Olímpicos de 2016, informações ao Ministro do Turismo”; 1.220 -RIC Nº 591/15 – da 
Comissão de Seguridade Social e Família – que “solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Es-
tado da Educação, Renato Janine Ribeiro, a serem prestadas por meio da Comissão Nacional de Residência 
Médica”; 1.221 -RIC Nº 592/15 – da Comissão de Seguridade Social e Família – que “solicita informações ao Mi-
nistro da Saúde acerca da situação de trabalho dos médicos vinculados ao Sistema Único de Saúde e ao Pro-
grama Mais Médicos”; 1.222 – RIC Nº 593/15 – do Sr. João Gualberto – que “requer informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Fazenda sobre as estimativas das renuncias �scais, referente ao Projeto de Lei nº 3.601, de 
2004, que altera o cálculo de apuração do imposto de renda sobre ganho de capital referente à alienação de 
imóvel realizada por pessoa física”; 1.223 -RIC Nº 594/15 – do Sr. Ademir Camilo – que “solicita ao Excelentíssi-
mo Senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, informações 
complementares do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações �nanceiras que apurou a 
perda de 2,6 bilhões do BNDES com ações da Petrobras”; 1.224 -RIC Nº 595/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto 
– que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, informações quanto à multa à União aplicada pela 
CVM por voto na Eletrobras”; 1.225 -RIC Nº 596/15 – do Sr. Goulart – que “requer o envio de pedido de infor-
mações por escrito ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Previdência Social – Carlos Eduardo Gabas, 
para que sejam encaminhadas ao gabinete do ora requerente as informações que especi�ca”; 1.226 – RIC Nº 
597/15 – do Sr. Cabuçu Borges – que “solicita esclarecimentos ao Excelentíssimo Ministro da Educação, Senhor 
Renato Janine Ribeiro, acerca das ações empreendidas por aquele Ministério para instalação e adequação de 
espaços para o estudo e a prática das artes cênicas nas escolas de educação básica de todo o país”; 1.227 – RIC 
Nº 598/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer informações ao Senhor Ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acerca de contrato �rmado entre o MDIC e o grupo CAOA 
de concessionárias de automóveis, nos termos do Requerimento nº 83/2015, aprovado em 27.05.2015”; 1.228 
– RIC Nº 599/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Integração Nacio-
nal sobre a situação das famílias dos municípios amazonenses atingidas pela inundação do rio Solimões”; 1.229 
-RIC Nº 600/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turis-
mo acerca dos Programas para a Promoção dos Produtos Turísticos no Estado do Rio de Janeiro”; 1.230 – RIC 
Nº 601/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo 
acerca dos Programas para Estimular o Desenvolvimento Sustentável da Atividade Turística no Estado do Rio 
de Janeiro”; 1.231 -RIC Nº 602/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro 
de Estado do Turismo acerca dos Programas para a Promoção dos Produtos Turísticos no Estado do Rio de Ja-
neiro”;1. 232 – RIC Nº 603/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado do Turismo acerca dos Programas para Estimular o Desenvolvimento Sustentável da Atividade Turística 
no Estado do Rio de Janeiro”; 1.233 – RIC Nº 604/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao 
Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca dos Programas, Ações e Estudos para conhecer o Turista, o Mer-
cado de Turismo e o Território no Estado do Rio de Janeiro”; 1.234 -RIC Nº 605/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante 
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca dos Programas, Ações e Estudos 
para conhecer o Turista, o Mercado de Turismo e o Território no Estado do Rio de Janeiro”; 1.235 -RIC Nº 606/15 
– do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca do 
Programa “PRONATEC TURISMO NA EMPRESA” no Estado do Rio de Janeiro”; 1.236 -RIC Nº 607/15 – do Sr. Sós-
tenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca do Programa 
“PRONATEC TURISMO DESENVOLVIMENTO LOCAL” no Estado do Rio de Janeiro”; 1.237 -RIC Nº 608/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca do Programa 
“PRONATEC TURISMO DESENVOLVIMENTO LOCAL” no Estado do Rio de Janeiro”; 1.238 -RIC Nº 609/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca do Programa 
“PRONATEC TURISMO CIDADÃO” no Estado do Rio de Janeiro”; 1.239 – RIC Nº 610/15 – do Sr. Sóstenes Caval-
cante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca do Programa “PRONATEC 
TURISMO CIDADÃO” no Estado do Rio de Janeiro”; 1.240 – RIC Nº 611/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que 
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca do Programa “PRONATEC TURISMO NA 
EMPRESA” no Estado do Rio de Janeiro”; 1.241 -RIC Nº 612/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer infor-
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mações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca do Programa “TURISMO SUSTENTÁVEL E INFÂNCIA” 
no Estado do Rio de Janeiro”; 1.242 – RIC Nº 613/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao 
Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca do Programa “TURISMO SUSTENTÁVEL E INFÂNCIA” no Estado do 
Rio de Janeiro”; 1.243 – RIC Nº 614/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Minis-
tro de Estado do Turismo acerca do Programa “PRONATEC TURISMO SOCIAL” no Estado do Rio de Janeiro”; 1.244 
– RIC Nº 615/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Tu-
rismo acerca do Programa “PRONATEC TURISMO SOCIAL” no Estado do Rio de Janeiro”; 1.245 – RIC Nº 616/15 
– do Sr. Onyx Lorenzoni – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República, Sr. Eliseu Padilha, informações sobre as condições operacionais do 
Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, sua relação com repetidos incidentes envolvendo avi-
ões da empresa Azul, Linhas Aéreas Brasileiras, naquele terminal aeroviário e as providências que estão sendo 
tomadas tanto pelos órgãos públicos responsáveis como pela referida empresa aérea em relação à segurança 
dos voos”; 1.246 – RIC Nº 617/15 – do Sr. Vitor Lippi – que “requer informações ao Sr. Ministro da Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República sobre os pagamentos efetuados a fornecedores e veículos de 
comunicação decorrentes de contratos de prestação de serviços de publicidade �rmados pela Secom com 
agências de propaganda, no período de janeiro de 2012 até a presente data”; 1.247 – RIC Nº 618/15 – do Sr. 
Vitor Lippi – que “requer informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre os pagamentos efetuados a for-
necedores e veículos de comunicação decorrentes de contratos de prestação de serviços de publicidade �r-
mados pela Petrobras com agências de propaganda, no período de janeiro de 2012 até a presente data”; 1.248 
– RIC Nº 619/15 – do Sr. Vitor Lippi – que “requer informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre os pagamentos 
efetuados a fornecedores e veículos de comunicação decorrentes de contratos de prestação de serviços de 
publicidade �rmados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil com agências de propaganda, no 
período de janeiro de 2012 até a presente data”; 1.249 -RIC Nº 620/15 – do Sr. Uldurico Junior – que “requer 
informações do Sr. Ministro da Justiça sobre as ações para combater a violência no município de Teixeira de 
Freitas (BA)”; 1.250 – RIC Nº 621/15 – do Sr. Roberto Alves – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre acompanhamento da Sra. Karla Janine Albuquerque nos Es-
tados Unidos”; 1.251 – RIC Nº 623/15 – do Sr. Raul Jungmann – que “requer informações ao Ministro de Estado 
da Educação, sobre a infraestrutura utilizada para atender ao processo de inscrição e/ou renovação do Fundo 
de Financiamento Estudantil – (FIES), nos termos em que especi�ca”; 1.252 – RIC Nº 624/15 – do Sr. Newton 
Cardoso Jr – que “requer informações ao Ministro de Estado da Defesa, sobre contratos �rmados entre o Minis-
tério da Defesa e a empresa Iveco Veículos, para fornecimento de Veículo Blindado de Transporte de Pessoal 
– Médio sobre Rodas (VBTPMR), “o Guarani “”. 2 – Rati�cado o Relatório de Missão Autorizada nº 6, de 2015, da 
Presidência. Missões o�ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2015: 965, 969, 971, 1055, 1057, 1066, 
1074, 1092 a 1094, 1097, 1098, 1100, 1101, 1104 a 1112, 1114, 1123, 1125, 1132 a 1136, 1142, 1146, 1147, 1151 
a 1155, 1163 a 1167, 1170, 1171, 1174, 1175, 1177 a 1179, 1182, 1183, 1188, 1189, 1192, 1193, 1200 a 1205, 
1209, 1211, 1216 a 1218, 1224, 1229 a 1231, 1241, 1254, 1255, 1286 a 1288, 1290, 1294, 1305, 1308, 1309, 1312 
e 1315. 3 – Relatório de Gestão Fiscal: Processo nº 121.943/2015. Rati�cado o Relatório de Gestão Fiscal, refe-
rente ao período de maio/2014 a abril/2015, na forma da Portaria nº 7/15. 4 – Rati�cados os Atos da Mesa nºs: 
4.1 – Nº 26, de 2015, que “Extingue e cria cargos em comissão de natureza especial.” Baixado ad referendum da 
Mesa Diretora em 20/maio/2015 e publicado no Suplemento ao DCD de 21/maio/2015; e 4.2 – Nº 28, de 2015, 
que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargo em comissão de natureza especial.” Baixado ad referendum da 
Mesa Diretora em 17/junho/2015 e publicado no Suplemento ao DCD de 18/junho/2015. 5 – Reembolso de 
despesas de assistência à saúde, rati�cados os seguintes processos: 5. 1 – Processo nº 3.726/2015, de interesse 
do Deputado Benito Gama; 5.2 – Processo nº 119.759/2015, de interesse do Deputado João Paulo Papa; e 5.3 
– Processo nº 120.617/2015, de interesse do Deputado Benito Gama. II – PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE-
-PRESIDENTE. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os pareceres favoráveis exarados pelo Relator, De-
putado Giacobo, nos seguintes processos referentes a reembolso de despesas de assistência à saúde: 1 – Pro-
cesso nº 003.212/2015, de interesse do Deputado AlanRICk; 2 – Processo nº 003.327/2015, de interesse do 
Deputado Jutahy Junior; 3 – Processo nº 003.570/2015, de interesse do Deputado Dr. Sinval Malheiros; 4 – Pro-
cesso nº 003.666/2015, de interesse do Deputado Jutahy Junior; 5 – Processo nº 003.724/2015, de interesse do 
Deputado William Woo; 6 – Processo nº 003.738/2015, de interesse do Deputado Benito Gama; 7 – Processo nº 
003.866/2015, de interesse do Deputado Dr. Sinval Malheiros; 8 – Processo nº 003.964/2015, de interesse do 
Deputado Assis do Couto; 9 – Processo nº 004.006/2015, de interesse do Deputado Silas Brasileiro; 10 – Proces-
so nº 004.253/2015, de interesse da Deputada Geovania de Sá; 11 – Processo nº 004.274/2015, de interesse do 
Deputado Henrique Fontana; 12 – Processo nº 102.203/2015, de interesse do Deputado Paulo Bornhausen; 13 
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– Processo nº 102.237/2015, de interesse do Deputado Francisco Chagas; 14 – Processo nº 102.468/2015, de
interesse da Deputada Jaqueline Roriz; 15 – Processo nº 105.147/2015, de interesse do Deputado Denílson Tei-
xeira; 16 – Processo nº 106.762/2015, de interesse da Deputada Iracema Portela; 17 – Processo nº 113.612/2015,
de interesse do Deputado Alfredo Nascimento; 18 – Processo nº 115.100/2015, de interesse do Deputado Ste-
fano Aguiar; 19 – Processo nº 116.651/2015, de interesse do Deputado Fábio Ramalho; 20 – Processo nº
117.309/2015, de interesse do Deputado Francisco Chapadinha; 21 – Processo nº 118.120/2015, de interesse
do Deputado Roberto de Lucena; 22 – Processo nº 118.201/2015, de interesse do Deputado Jorginho Mello;
23 – Processo nº 118.290/2015, de interesse do Deputado Arnaldo Jordy; 24 – Processo nº 118.292/2015, de
interesse do Deputado Cesar Messias; 25 – Processo nº 118.711/2015, de interesse do Deputado Wellington
Fagundes; 26 – Processo nº 118.773/2015, de interesse do Deputado Stefano Aguiar; 27 – Processo nº 119.154/2015,
de interesse do Deputado André Moura; 28 – Processo nº 119.203/2015, de interesse do Deputado Nilto Tatto;
29 – Processo nº 119.374/2015, de interesse do Deputado Jorginho Mello; 30 – Processo nº 119.733/2015, de
interesse do Deputado Aureo; 31 – Processo nº 119.742/2015, de interesse do Deputado Misael Varella; 32 –
Processo nº 119.821/2015, de interesse do Deputado Rômulo Gouveia; 33 – Processo nº 119.892/2015, de in-
teresse do Deputado João Campos; 34 – Processo nº 119.946/2015, de interesse do Deputado Juscelino Filho;
35 – Processo nº 119.965/2015, de interesse do Deputado Pauderney Avelino; 36 – Processo nº 120.058/2015,
de interesse do Deputado Bruno Araújo; 37 – Processo nº 120.089/2015, de interesse do Deputado Ronaldo
Benedet; 38 – Processo nº 120.138/2015, de interesse do Deputado Vitor Valim; 39 – Processo nº 120.262/2015,
de interesse do Deputado Marcos Soares; 40 – Processo nº 120.574/2015, de interesse do Deputado Pauderney
Avelino; 41 – Processo nº 120.900/2015, de interesse da Deputada Brunny; 42 – Processo nº 120.918/2015, de
interesse da Deputada Iracema Portella; 43 – Processo nº 121.015/2015, de interesse do Deputado Diego Gar-
cia; 44 – Processo nº 121.035/2015, de interesse do Deputado Ezequiel Teixeira; 45 – Processo nº 121.054/2015,
de interesse do Deputado Alfredo Nascimento; 46 – Processo nº 121.155/2015, de interesse do Deputado Gio-
vanni Queiroz; 47 – Processo nº 121.203/2015, de interesse do Deputado Ronaldo Fonseca; 48 – Processo nº
121.721/2015, de interesse do Deputado Jorginho Mello; 49 – Processo nº 121.728/2015, de interesse do De-
putado Walney Rocha; 50 – Processo nº 121.851/2015, de interesse do Deputado Jarbas Vasconcelos; 51 – Pro-
cesso nº 122.091/2015, de interesse do Deputado Claudio Cajado; 52 – Processo nº 122.503/2015, de interesse
da Deputada Tereza Cristina; 53 – Processo nº 122.511/2015, de interesse do Deputado Jorge Solla; 54 – Pro-
cesso nº 122.540/2015, de interesse do Deputado Evandro Roman; 55 – Processo nº 123.014/2015, de interes-
se do Deputado Júlio Delgado; 56 – Processo nº 123.277/2015, de interesse do Deputado Armando Vergílio; 57
– Processo nº 123.285/2015, de interesse do Deputado Roberto Balestra; 58 – Processo nº 123.748/2015, de
interesse do Deputado Rafael Motta; 59 – Processo nº 123.779/2015, de interesse da Deputada Elcione Barba-
lho; 60 – Processo nº 123.861/2015, de interesse do Deputado Vitor Lippi; 61 – Processo nº 123.867/2015, de
interesse do Deputado Nilto Tatto; 62 – Processo nº 123.910/2015, de interesse do Deputado Ezequiel Fonseca;
63 – Processo nº 123.947/2015, de interesse do Deputado Simão Sessim; 64 – Processo nº 124.145/2015, de
interesse da Deputada Cristiane Brasil; 65 – Processo nº 124.247/2015, de interesse do Deputado Diego Garcia;
66 – Processo nº 124.358/2015, de interesse do Deputado João Campos; 67 – Processo nº 124.359/2015, de
interesse do Deputado João Campos; 68 – Processo nº 124.589/2015, de interesse do Deputado Evandro Ro-
man; 69 – Processo nº 124.636/2015, de interesse do Deputado Pauderney Avelino; 70 – Processo nº 124.885/2015,
de interesse do Deputado Jorge Corte Real; 71 – Processo nº 124.909/2015, de interesse do Deputado Luis Tibé;
72 – Processo nº 125.292/2015, de interesse do Deputado Bilac Pinto; 73 – Processo nº 125.381/2015, de inte-
resse do Deputado Jorginho Mello; 74 – Processo nº 125.514/2015, de interesse do Deputado Paulo Feijó; 75
– Processo nº 125.666/2015, de interesse do Deputado Duarte Nogueira; 76 – Processo nº 125.803/2015; 77 –
Processo nº 125.918/2015, de interesse do Deputado Herculano Passos; 78 – Processo nº 126.262/2015, de in-
teresse do Deputado Luiz Tibé; 79 – Processo nº 126.281/2015, de interesse do Deputado Nilto Tatto; 80 – Pro-
cesso nº 126.363/2015, de interesse da Deputada Elcione Barbalho. Em continuação, o Senhor Deputado Gia-
cobo, Segundo-Vice-Presidente, apresentou minuta de Ato da Mesa dispondo sobre o reembolso de despesas
de assistência à saúde de parlamentares da Câmara dos Deputados. Durante discussão da matéria, compareceu
à reunião o Senhor Deputado Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário. Após questionamentos
e manifestações, a Mesa resolveu retirar de pauta a supracitada minuta, para aperfeiçoamento da matéria, en-
tretanto, baixou Ato da Mesa que “Altera o Ato da Mesa nº 89, de 2013, que dispõe sobre o reembolso de des-
pesas de assistência à saúde de parlamentares da Câmara dos Deputados”, cujo teor segue publicado ao �nal
da ata. O Senhor Presidente Eduardo Cunha solicitou ao Primeiro-Secretário, Deputado Beto Mansur, demons-
trativo de despesas e de receitas da Casa para dar conhecimento à Mesa. Prosseguindo, por proposta do Senhor
Presidente Eduardo Cunha, a Mesa Diretora resolveu estender aos Senhores Deputados Presidentes Nacionais
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de Partido, com liderança na Casa, a decisão de considerar justi�cadas as ausências de registro no painel ele-
trônico nas Sessões deliberativas da Casa, em razão da natureza de suas atribuições. III – PAUTA DO SENHOR 
PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Beto Mansur relatou os seguintes processos, nos termos de seus 
pareceres: 1 – Processo nº 126.229/2015. Parecer do Relator às *s. 5/7: “Trata-se de minuta de Ato da Mesa que 
designa servidor para compor a Comissão Especial de Parceria Público-Privada da Câmara dos Deputados, 
constituída pelo Ato da Mesa nº 13/2015 e regulamentada pela Portaria-DG nº 84/2015, para subsidiar decisões 
da Mesa relativamente à estruturação da Parceria Público-Privada de que trata o Procedimento de Manifesta-
ção de Interesse (PMI) nº 001/2015-CD. Segundo a instrução processual, há necessidade de servidor com ex-
pertise na área de economia na supracitada Comissão para auxiliar na análise do modelo econômico-�nancei-
ro dos estudos técnicos advindos do PMI. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à 
deliberação da douta Mesa, com parecer favorável à designação do servidor César Costa Alves de Mattos, pon-
to nº 6732, indicado pela Diretoria-Geral, para compor a Comissão Especial de Parceria Público-Privada da Câ-
mara dos Deputados, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.” Posto em votação, o parecer supracitado 
foi aprovado por unanimidade e, em decorrência, baixado Ato da Mesa que “Designa servidor para compor a 
Comissão Especial de Parceria Público-Privada da Câmara dos Deputados”, cujo teor segue publicado ao �nal 
da ata. 2 – Processo nº 120.095/2015. Parecer do Relator às *s. 11/14: “Trata-se de proposta de extinção e cria-
ção de cargos em comissão de natureza especial na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, na forma 
solicitada pelo Presidente da referida Comissão, Deputado Vicente Cândido. A instrução processual revela que 
o pleito não implica aumento de despesa, razão por que encontra amparo na delegação do art. 4º da Resolu-
ção nº 46, de 2006, verbis: Art. 4° Desde que não acarrete acréscimo de despesas a Mesa poderá dispor sobre
requisitos, atribuições, criação, transformação, extinção e lotação de cargos efetivos, funções e cargos comis-
sionados, bem como sobre a estrutura dos órgãos da Câmara dos Deputados, com vistas na racionalização e
na modernização administrativa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação
da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.” Aprova-
do, por unanimidade, o parecer supra, foi baixado Ato da Mesa que “Extingue e cria cargos em comissão de
natureza especial na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle”, cujo teor segue publicado ao �nal da ata.
3 – Processo nº 3.279/2015. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, às *s. 13/15: “Trata-se de solicitação da
Liderança do Partido Verde – PV para que seja promovida a extinção de 1 (um) cargo Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, de sua estrutura administrativa, e criada 1 (uma) função comissionada de Assisten-
te de Gabinete, FC-1. Segundo a instrução processual, o pedido está embasado no § 13 do art. 5º da Resolução
nº 1, de 2007, dispositivo inserido pela Resolução nº 61, de 2014, e que estabelece que o Líder ou o Represen-
tante Partidário poderá solicitar modi�cações na estrutura de funções comissionadas e de cargos de natureza
especial do seu Partido, vedado o acréscimo da despesa de pessoal. Ademais, a instrução do processo revela
que o Ato não implica aumento de despesa, razão por que poderá ser promovida com base na delegação do
art. 4º da Resolução nº 46, de 2006, verbis: Art. 4° Desde que não acarrete acréscimo de despesas a Mesa po-
derá dispor sobre requisitos, atribuições, criação, transformação, extinção e lotação de cargos efetivos, funções
e cargos comissionados, bem como sobre a estrutura dos órgãos da Câmara dos Deputados, com vistas na ra-
cionalização e na modernização administrativa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame
e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, nos termos da anexa minuta de Ato da
Mesa.” Baixado Ato da Mesa que “Extingue cargo em comissão de natureza especial e cria função comissionada
na Liderança do Partido Verde – PV”, nos termos do parecer do Relator, cujo teor segue ao �nal da ata. 4 – Pro-
cesso nº 126.259/2015. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, às *s. 18/22: “Trata-se de solicitação da Li-
derança do Partido Social Democrático – PSD, para que seja promovida modi�cação em sua estrutura de cargos
de natureza especial – CNEs. Segundo a instrução processual, o pedido está embasado no § 13 do art. 5º da
Resolução nº 1, de 2007, dispositivo inserido pela Resolução nº 61, de 2014, e que estabelece que o Líder ou o
Representante Partidário poderá solicitar modi�cações na estrutura de funções comissionadas e de cargos de
natureza especial do seu Partido, vedado o acréscimo da despesa de pessoal. Tal proposta consiste na extinção
de cargos de natureza especial e na criação de outros novos cargos na estrutura daquele Partido, a teor dos
anexos à minuta de Ato da Mesa acostada ao processo. Ademais, a instrução do processo revela que o Ato pro-
moverá redução de despesa, razão por que poderá ser promovida com base na delegação do art. 4º da Reso-
lução nº 46, de 2006, verbis: Art. 4° Desde que não acarrete acréscimo de despesas a Mesa poderá dispor sobre
requisitos, atribuições, criação, transformação, extinção e lotação de cargos efetivos, funções e cargos comis-
sionados, bem como sobre a estrutura dos órgãos da Câmara dos Deputados, com vistas na racionalização e
na modernização administrativa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação
da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.” Aprova-
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do, por unanimidade, o parecer supra, foi baixado Ato da Mesa que “Dispõe sobre a estrutura de cargos em 
comissão de natureza especial da Liderança do Partido Social Democrático”, cujo teor segue publicado ao �nal 
ata. 5 – Processo nº 129.625/2014. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, às *s. 16/22: “Trata-se de minuta 
de Ato da Mesa, que teve origem em minuta elaborada pelo Comitê Assessor da Lei de Acesso à Informação 
– LAI, composto por servidores representantes por vários órgãos da Casa, com a �nalidade de disciplinar o re-
cebimento, a tramitação e a transferência ao arquivo de documentos em suporte �sico recebidos pela Casa,
oriundos de órgão externo, que contenham quaisquer informações de natureza sigilosa, de acesso restrito,
conforme terminologia introduzida pela LAI. Registre-se que a matéria pode ser tratada por meio de Ato da
Mesa, uma vez que não se trata de aumento de despesa. Em sua forma, a minuta conta com oito artigos e IV
Anexos: a) o primeiro trata do objeto do Ato, qual seja o tratamento dos documentos de acesso restrito; b) o
segundo trata das autoridades competentes pelo credenciamento dos servidores aptos a lidar com tais docu-
mentos; c) o terceiro cuida da vista ao conteúdo de informação com restrição de acesso; d) o quarto estabele-
ce quais serão as informações ostensivas; e) o quinto determina as providências a serem tomadas pela unida-
de administrativa que receber informação com restrição de acesso; f ) o sexto trata da providência a ser toma-
da caso identi�cada informação sigilosa sem cópia da decisão exigida pelo art. 28 da LAI; g) o sétimo prevê o
desentranhamento da informação com restrição de acesso de processo de caráter ostensivo; h) o oitavo trata
da vigência, a partir da data de sua publicação; o Anexo I é o Termo de Credenciamento para Acesso a Infor-
mação com Restrição de Acesso (previsto no art. 2º); i) o Anexo II é o Termo de Acesso a Informação com Res-
trição de Acesso (previsto no art. 3º); j) o Anexo III é o Termo de Desentranhamento (previsto no caput do art.
72); e k) o Anexo IV é a Ficha de Informação com Restrição de Acesso de Origem Externa – Fira nº__/__ (previs-
ta no parágrafo único do art. 7º). Ante o exposto, submeto a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa,
com parecer favorável do Senhor Diretor-Geral (*. 9) e deste Secretário, na forma da anexa minuta de Ato da
Mesa, e conforme a instrução.” Posto em votação, foi aprovado o parecer supra, baixando, em decorrência, Ato
da Mesa que “Dispõe sobre o tratamento dos documentos que contêm informações de acesso restrito recebi-
dos de órgão externo pela Câmara dos Deputados”, cujo teor segue ao �nal da ata. 6 – Processo nº 127.742/2014.
Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, às *s. 52/58: “Trata-se de minuta de Ato da Mesa que institui o Pla-
no de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da Câmara dos Deputados. Tal proposta resulta de trabalho
conjunto e sistêmico do Comitê de Gestão Socioambiental com a Consultoria Legislativa, a Assessoria Técnica
da Diretoria-Geral e a Secretaria de Controle Interno, ante a aprovação da Lei nº 12.305/2010, que institui a Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. Antes mesmo da aprovação da citada Lei, que constituiu um novo
marco legal sobre o assunto, o Ato da Mesa nº 129/2002 dispunha brevemente sobre o gerenciamento de re-
síduos sólidos recicláveis no âmbito desta Casa. O novo PGRS, contudo, tem por objetivo estimular, em ordem
de prioridade, a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação ambiental e socialmente
adequada dos resíduos sólidos gerados pela Câmara dos Deputados. Segundo os autos, dar cumprimento à
Lei nº 12.305/2010 não implica somente acondicionar corretamente os resíduos e disponibilizá-los para a co-
leta seletiva, mas perpassa pela elaboração de um plano com ações que objetivem a não geração de resíduos,
não só os recicláveis, mas todos os demais tipos, inclusive os classi�cados como perigosos. Portanto, em con-
sonância com a Política Socioambiental da Câmara dos Deputados, é importante a elaboração e a aprovação
de um novo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com ações e compromissos que atendam as dire-
trizes dessa nova Lei. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta
Mesa, com parecer favorável, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.” Aprovado, por unanimidade, o
parecer supra, foi baixado Ato da Mesa que “Institui o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da
Câmara dos Deputados”, cujo teor segue ao �nal da ata. 7 – Processo nº 113.516/2015. Parecer do Relator, De-
putado Beto Mansur, às *s. 66/67: “Trata-se de requerimento da ex-Deputada NAIR XAVIER LOBO, dirigido à
Mesa Diretora, em face da cobrança, pela Câmara dos Deputados, de débitos relativos à ocupação de imóvel
funcional, após o término do seu mandato parlamentar, e decorrentes de gastos com energia elétrica, telefo-
nia, gás, além do extravio de bens móveis. Os débitos imputados à requerente foram levantados nos anos de
2003 e 2004, no montante original de R$ 7.448,85 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e
cinco centavos) que, atualizados até 31/03/2015, totalizam R$ 32.590,33 (trinta e dois mil, quinhentos e noven-
ta reais e trinta e três centavos). A requerente não impugna o mérito da cobrança, mas se insurge contra os
cálculos da composição da dívida, considerando que a Câmara dos Deputados utilizou o IPCA – Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo, para corrigir monetariamente os valores do saldo devedor, além de fazer
incidir juros de mora de 1% ao mês. Sustenta que os critérios de correção de débitos para com a União adota-
dos no âmbito da Justiça Federal e na Procuradoria da Fazenda Nacional utilizam apenas a SELIC como inde-
xador, o que já engloba juros e correção monetária, representando uma diferença signi�cativa no valor �nal
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da dívida. Alega, ainda, que na hipótese de optar pelo pagamento do débito perante a Procuradoria da Fazen-
da Nacional – que é para onde o processo de cobrança deverá ser remetido – o valor a ser pago será corrigido 
da forma que ora pleiteia, com signi�cativa redução do valor total apurado e ora cobrado pela Câmara dos 
Deputados. Na instrução do processo, consta parecer jurídico, exarado pela Assessoria Técnica da Diretoria-
-Geral, no qual se ressalta a decisão do Tribunal de Contas da União, no Acórdão 1603/11, no sentido de uni-
formizar os critérios de cobrança das dívidas da União, passando a adotar a SELIC como indexador para a cor-
reção dos débitos apurados, inclusive, por aquela Corte de Contas, conforme determina a Lei nº 10.522/02, com
a redação dada pela Lei nº 11.941/2009. Salienta o parecer que a partir de 2013 a Câmara dos Deputados, por
força do Ato da Mesa 113/2003, também passou a utilizar a SELIC no cálculo das correções dos débitos admi-
nistrativos, mas que manteve o critério do IPCA mais juros para a cobrança dos débitos apurados antes de 1º
de novembro de 2013, conforme disposto no art. 4º daquele Ato. Conclui a Administração que o pleito da re-
querente tem fundamento nos princípios da razoabilidade e isonomia, devendo se considerar que o interesse
público é buscar a reposição do dano ao erário e a quitação dos débitos. Considera também que a decisão do
Tribunal de Contas da União englobaria todos os débitos que ainda estejam em processo de cobrança admi-
nistrativa, mesmo que os fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à adoção da nova metodologia de
cálculo, sob pena de tratamento desigual para os devedores, o que afastaria a aplicação do mencionado art.
4º do Ato da Mesa 113/2013 ao presente caso. É o relatório. De fato, não parece razoável adotar-se, para a co-
brança de débitos administrativos, critérios distintos daqueles utilizados pelos demais órgãos da Administração
Pública, especialmente o Tribunal de Contas da União. A correção pela SELIC dos débitos para com a União,
como salientado pela requerente, é o parâmetro usual e corrente adotado, inclusive, para as dívidas de natu-
reza tributária. Assim, observadas as disposições legais em vigor, especialmente a redação do art. 406 do Có-
digo Civil, os arts. 30 e 37-A da Lei nº 10.522/2002, bem como o entendimento do Tribunal de Contas da União,
há que se considerar plausível a substituição do IPCA pela taxa SELIC, mesmo para aquele débito cujo fato
gerador seja anterior à edição do Ato da Mesa 113/2013. Além disso, consta à *. 62 dos autos a informação de
que a Tomada de Contas Especial, instituída pela Portaria da Diretoria-Geral n° 1/2007, não concluiu sua apu-
ração, o que empresta especi�cidade ao caso e, salvo melhor juízo, afasta a restrição imposta pelo art. 4° do
Ato da Mesa 113/2013, visto que tal vedação só seria aplicável aos débitos cuja apuração já tivesse sido con-
cluída até a data em que a norma passou a viger. Adoto, pois, a conclusão da Diretoria-Geral, fundamentada
no parecer jurídico da ATEC, e submeto a matéria à Mesa Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO do
pleito da requerente para aplicar ao caso a sistemática de correção dos débitos prevista na Lei 10.522/02 e no
Ato da Mesa 113/2013.” Discutida a matéria, a Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o parecer supra. 8 –
Processo nº 131.186/2013, referente ao Projeto de Resolução nº 220, de 2013, de autoria do Deputado Ronaldo
Fonseca, que “Acrescenta parágrafo único ao art. 5º da Resolução nº 1, de 2007, que dispõe sobre os Cargos em
Comissão de Natureza Especial do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a �m de estabelecer como
regra a imediata redistribuição dos cargos quando alterada a representação partidária na Casa”. A Mesa Dire-
tora opinou, por unanimidade, pela rejeição do projeto, nos termos do parecer do Relator, Deputado Beto
Mansur. Em seguida, o Senhor Presidente Eduardo Cunha comentou sobre Consulta a ser formulada ao Tribu-
nal Superior Eleitoral sobre os eventuais efeitos, na distribuição do fundo partidário e do tempo de televisão,
da expulsão de membro de partido político detentor de mandato na Câmara dos Deputados, o que foi acor-
dado pela Mesa. Em continuação, item 9 – Processo nº 113.678/2013, referente ao Projeto de Resolução nº 182,
de 2013, de autoria do Deputado Wilson Filho, que “Denomina ‘Plenário Deputado Edivaldo Motta’ a sala de
reuniões da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia da Câmara dos Depu-
tados.” Vista concedida ao Senhor Deputado Alex Canziani, Quarto-Secretário. 10 – Processo nº 118.818/2015.
Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, às *s. 9/v: “Trata-se de solicitação da Senhora Vice-Presidente no
exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Ministra Laurita Vaz, para que seja analisada a
possibilidade de prorrogação da cessão do servidor Humberto José Nunes, ponto nº 7.583, Técnico Legislativo
– atribuição Assistente Administrativo, para aquela Corte Judiciária, onde continuará a exercer o cargo de pro-
vimento em comissão de Assessor A, CJ-2, no Gabinete do Diretor-Geral, com ônus para o órgão cedente. O
servidor encontra-se à disposição do STJ desde 9/7/2013. A matéria é disciplinada no art. 93, inciso I, § 1°, da
Lei nº 8.112/90, in verbis: Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade
dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: I – para o
exercício de cargo em comissão ou função de con�ança; ............................. § 1° Na hipótese do inciso I, sendo a 
cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração 
será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. No âmbito interno, 
a matéria é regulamentada pelo art. 1°, inciso II, b, e art. 2° do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da 
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Mesa nº 73, de 2013: Art. 1° O servidor efetivo da Câmara dos Deputados somente poderá ser cedido para ter 
exercício em outro órgão nas seguintes hipóteses: .................................. II – na administração federal direta, autár-
quica e fundacional, para o exercício de: a) ........................... b) Cargo em comissão ou função de con�ança de ní-
veis DAS-05, DAS- 06 ou equivalentes; Art. 2° Na hipótese dos incisos I e II do artigo anterior, o ônus dos venci-
mentos do cargo efetivo será de responsabilidade da Câmara dos Deputados, cabendo ao cessionário as demais 
despesas resultantes da requisição. Destaque-se que a Orientação Normativa nº 11, de 9 de setembro de 2013, 
da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelece a correlação 
dos cargos comissionados do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções Grati�cadas – FGs 
do Poder Executivo Federal com os cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público da 
União. O normativo de�ne, em seu Anexo II, a correlação do cargo em comissão CJ-2 do Poder Judiciário, atu-
almente ocupado pelo interessado, com o cargo em comissão DAS-5 do Poder Executivo Federal. Dessa forma, 
veri�ca-se das regras acima mencionadas que o pedido tem amparo legal para o seu acolhimento. Ante o ex-
posto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável à 
prorrogação da cessão do servidor Humberto José Nunes para o Superior Tribunal de Justiça, pelo período de 
1 (um) ano, a contar de 4/7/2015.” Aprovado, por unanimidade, o parecer supra. Retirados de pauta os seguin-
tes processos: 1 – nº 149.714/2011, de interesse do Deputado Osmar Terra, referente à reembolso de despesa 
com treinamento, por meio da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Para análise da minuta 
de Ato da Mesa; 2 – nº 102.449/2015, de interesse da Prefeitura Municipal de Silvânia – GO, referente à doação 
de tomógrafo. Por último, a Mesa Diretora rati�cou, por unanimidade, os despachos favoráveis do Presidente 
Eduardo Cunha exarados nos seguintes processos: 1 – Processo nº 113.391/2015. Encaminhamento do Relator, 
Deputado Beto Mansur, à *s. 42/v: “Trata-se de solicitação do servidor Ricardo Modesto Vieira, Analista Legis-
lativo, atribuição Técnica Legislativa, ponto nº 6.600, para que seu requerimento de afastamento integral sem 
ônus adicionais, por 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 17 de agosto de 2015, para participar do curso de 
Mestrado em Ciências Políticas, ministrado pela San Diego State University, em San Diego, Califórnia, EUA, seja 
analisado sem a aplicação do disposto no inciso II do art. 5° do Ato da Mesa nº 133, de 2014, verbis: “Art. 5° A 
autorização dependerá do atendimento das seguintes condições, sem prejuízo das disposições contidas nos 
demais artigos deste Ato e no Regulamento do CEFOR, instituído pelo Ato da Mesa nº 41, de 2000: ........................ 
II – ter sido previamente classi�cado em processo seletivo semestral, promovido pelo Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento que, por meio de edital especí�co, informará as áreas de conhecimento prio-
ritárias para a Câmara dos Deputados e demais critérios a serem avaliados por comitê designado pelo Diretor-
-Geral para esse �m; e .............................................................” O requerente alega que até a data de seu requerimento 
para afastamento (*. 1) o processo seletivo de que trata a citada norma ainda não havia sido implementado na 
Casa. Ademais, o servidor argumenta que os procedimentos de aprovação e de execução do processo seletivo 
referidos na norma ultrapassariam o prazo de matricula dado pela Universidade Estadual de San Diego (início 
do mês de junho), o que impossibilitaria sua participação no curso. O Centro de Formação, Treinamento e Aper-
feiçoamento – Cefor, em seu parecer de *s. 27 e 28, manifestou-se favoravelmente ao afastamento integral do 
servidor visto que o evento atende às exigências do art. 67, inciso II, alíneas “a” e “b”, pois além de proporcionar 
a atualização na área, guarda correlação com as atribuições do cargo e com as atividades próprias de seu órgão 
de lotação, o Gabinete dos Suplentes de Secretários. O Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, conso-
ante os despachos da Diretoria-Geral (*s. 30 e 35) e da Primeira-Secretaria (*s. 31 e 36) autorizou, ad referen-
dum da Mesa Diretora, a participação do servidor no referido curso. Ante o exposto, esta Secretaria submete 
a matéria ao exame da douta Mesa, com parecer favorável a que seja rati�cada a autorização exarada pelo Se-
nhor Presidente, nos termos do despacho de *s. 37 dos autos.” Despacho do Sr. Presidente à *. 37: “Em 21/5/15. 
Atendendo à solicitação do servidor Ricardo Modesto Vieira, ponto nº 6.600, Analista Legislativo – atribuição 
Técnica Legislativa, lotado no Gabinete dos Suplentes de Secretários, autorizo, ad referendum da Mesa, seu 
afastamento para capacitação externa, a �m de participar de curso de mestrado em Ciência Política, ministra-
do pela San Diego State University, na cidade de San Diego, Estados Unidos, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses a contar de 17 de agosto de 2015, com ônus limitado para esta Casa, assegurando-se apenas a remune-
ração, que compreende a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, 
vedada a percepção de função comissionada, nos termos dos despachos do Diretor-Geral (*s. 30 e 35) e do 
Primeiro-Secretário (*s. 31 e 36), devendo o interessado apresentar, semestralmente, à che�a imediata, decla-
ração de frequência e/ou atividade, emitida pela instituição responsável, e, em até 15 (quinze) dias, a contar 
do retorno a suas atribuições, certi�cado ou comprovante de sua participação regular, além de relatório �nal, 
com a ciência expressa de sua che�a, conforme o art. 95 da Lei nº 8.112/1990, os art. 66 a 76 do Ato da Mesa 
nº 41/2000 e o Ato da Mesa nº 133/2014. Encaminhe-se, primeiramente, à Diretoria de Recursos Humanos para 
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publicação; posteriormente, ao Departamento de Pessoal, nos termos sugeridos pelo Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento (*. 28); e, �nalmente, à Primeira-Secretaria, para inclusão do assunto na pau-
ta da próxima reunião da Mesa.”; 2 – Processo nº 124.660/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto 
Mansur, à *. 19: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad refe-
rendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1(um) ano, a contar de 29/05/2015, da servidora Gisele Azevedo Ro-
drigues, Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social, ponto nº 6.881, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de Assessora Especial, Código DAS 102.5, na Secretaria de Relações Institucionais 
da Presidência da República, com ônus para o órgão cedente. A cessão em tela tem amparo no art. 93, inciso 
I, § 1°, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 1º, inciso II, alínea b, e art. 2° do Ato da Mesa 57, de 2013, 
alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presi-
dente à rati�cação da douta Mesa.” Despacho do Presidente Eduardo Cunha à *. 12: “Em 28/5/15. “Atendendo 
à solicitação do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloizio Mercadante, auto-
rizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão da servidora Gisele Azevedo Rodrigues, ponto nº 6.881, Analis-
ta Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social – Televisão, lotada na Secretaria de Comunicação 
Social, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessora Especial, código DAS 102.5, na Secreta-
ria de Relações Institucionais, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, 
de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (*s. 5 a 9) e do Diretor-Geral (fI. 
11), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Encaminhe-
-se à Diretoria-Geral para providências.”; 3 – Processo nº 120.444/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado
Beto Mansur, à *. 19: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad
referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de 14/6/2015, da servidora
Hebe Machado Guimarães-Dalgaard, ponto nº 6.301, Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação
Social – Televisão, para continuar exercendo, no Gabinete do Senador Fernando Collor, Senado Federal, o car-
go de provimento em comissão de Ajudante Parlamentar Intermediário, Símbolo AP-02, com ônus para o órgão
cedente. A prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1° da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no
art. 4°-A e parágrafo único do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o ex-
posto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati�cação da douta Mesa.” Despacho do Pre-
sidente Eduardo Cunha à *. 14: “Em 10/6/15. Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan
Calheiros, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Hebe Machado
Guimarães-Dalgaard, ponto nº 6.301, Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social -Televi-
são, para continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Ajudante Parlamentar Intermediário, sím-
bolo AP-02, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Fernando Collor, com ônus para o órgão cedente,
e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 14/6/15, de acordo com as informações e manifes-
tações do Departamento de Pessoal (*s. 7 a 9) e do Diretor-Geral (fI. 13), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990
e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 4 – Pro-
cesso nº 126.765/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à *. 3: “Trata-se de decisão do
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1
(um) ano, do servidor Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, ponto nº 4.501, Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, para ocupar o cargo de Natureza Política de Chefe da Casa Civil da Governadoria do
Distrito Federal, símbolo CNP-03, com ônus para o órgão cessionário, mediante ressarcimento mensal. A cessão
em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1°, da Lei nº 8.112/1990 e, no âmbito interno, no art. 1°, inciso III, e art.
2° do Ato da Mesa nº 57/2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati-
�cação da douta Mesa, devendo a cessão contar a partir de 18/6/2015.” Despacho do Presidente Eduardo Cunha
à *. 2: “Atendendo à solicitação do Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, autorizo, ad referen-
dum da Mesa Diretora, a cessão do servidor Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, ponto nº 4.501, Técnico
Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, lotado na Diretoria-Geral, para ocupar o Cargo de Natureza
Política de Chefe da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, símbolo CNP-03, com ônus para o órgão
cessionário, mediante ressarcimento mensal, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, de acordo com
as informações e manifestações dos órgãos técnicos, nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 15,
parágrafo único, do Regimento Interno. Encaminhe-se à Diretoria-Geral para providências.” Passou-se à pauta
da Terceira Secretaria, apresentada pelo Senhor Deputado Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário, em
substituição à Deputada Mara Gabrilli. IV – PAUTA DA TERCEIRA-SECRETARIA. Expostos os processos referentes
às justi�cativas de ausência, conforme o art. 5º do Ato da Mesa nº 66, de 2010, a Mesa Diretora decidiu, por
unanimidade, após discussão item a item, considerar justi�cadas as ausências, devidamente comprovadas, ci-
tadas nos seguintes processos: 1 – nº 123.586/2015, por motivo de depoimento na Procuradoria-Geral da Re-
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pública; 2 – nº 119.758/2015, por motivo de participação em reunião da Executiva Regional do partido, na 
condição de Presidente Regional da Agremiação, convocada antes da de�nição da pauta do Plenário; 3 – nº 
121.451/2015, por motivo de deslocamento para proferir palestra em Salvador-Bahia; 4 – n.s 121.965/2015 e 
125.835/2015, por motivo de tratamento de saúde; 5 – n.s 122.584/2015, 120.240/2015, 121.448/2015 e 
126.876/2015, por motivo de acompanhamento médico da �lha. Indeferidas as justi�cativas de ausências re-
queridas nos seguintes processos: 1 – nº 120.682/2015, por motivo de comparecimento a audiências públicas 
em Câmara Municipais do Estado do Ceará; 2 – nº 124.127/2015, por motivo de participação em reunião de 
Diretoria da Confederação nacional do Comércio (CNC), na condição de Vice-Presidente; 3 – nº 119.198/2015, 
por motivo de participação, como palestrante, de evento promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mara-
nhão (TRE-MA); 4 – nº 125.236/2015, por motivo de participação, como palestrante, em evento no município 
de Alto do Rodrigues (RN); 5 – n.s 122.583/2015, 125.255/2015, 126.198/2015, 126.199/2015 e 126.569/2015, 
por motivo de participação de reuniões em comissões permanentes e temporárias. Em seguida, a Mesa Dire-
tora rati�cou os despachos favoráveis exarados pela Deputada Mara Gabrilli, Terceira-Secretária, nos seguintes 
processos referentes à justi�cativa de ausências: 1 – n.s 120.224/2015, 122.585/2015, 122.902/2015, 124.042/2015 
e 125.047/2015, por motivo de comparecimento a audiência judicial; e 2 – nº 124.526/2015, por motivo de 
cancelamento de voo. Por último, o pedido de reconsideração, instruído no Processo nº 123.169/2015, referen-
te à justi�cativa de ausência por participação em reunião de negociação entre Governo e Caminhoneiros, na 
condição de Relator da Comissão Externa destinada a acompanhar a Paralisação Nacional dos Caminhoneiros, 
foi deferido, por unanimidade, pela Mesa Diretora. Retirou-se da reunião o Senhor Deputado Ricardo Izar, 
Quarto-Suplente de Secretário. Nesse momento, o Senhor Presidente Eduardo Cunha passou a presidência 
para o Senhor Deputado Giacobo, Segundo-Vice-Presidente, a �m de cumprir compromissos de sua agenda. 
V – PAUTA DO SENHOR QUARTO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Alex Canziani apresentou o Projeto “Quadra 
ConVida” , cujo objetivo é dotar a SQN 302, quadra funcional administrada pela Câmara dos Deputados, de in-
fraestrutura, práticas socioambientais e hábitos de convivência entre seus moradores e colaboradores que 
possam destacá-la como um ambiente em que se respeitem as diretrizes de sustentabilidade e cooperação 
entre os entes públicos e as pessoas, com ações relacionadas a práticas sustentáveis, revitalização urbanística 
e interação social. Em relação à implantação e estímulo a práticas sustentáveis no âmbito dos edifícios funcio-
nais e áreas lindeiras: a. Implementação do reuso de águas cinzas nos edifícios, após homologação pela CAESB-
-GDF do sistema já existente, com consequente economia de água; b. Modernização da iluminação das áreas
comuns dos edifícios e áreas públicas, em parceria com a CEB-GDF, proporcionando economia de energia; c.
Aprimoramento do sistema de aquecimento de água no interior dos apartamentos, com o benefício da eco-
nomia de água e energia; d. Aprimoramento da coleta seletiva de lixo, com um plano de gerenciamento de
resíduos, com o �m de oferecer ao sistema público de coleta descarte adequado, reciclagem ou reaproveita-
mento; e. Inspeção no sistema hidráulico dos edifícios com o �m de localizar e extinguir vazamentos; f. Subs-
tituição de elevadores, com o benefício da economia de energia e aumento da segurança. Em relação à revi-
talização urbanística, neste caso especi�camente para a SQN 302 – quadra modelo, atividades em parceria com
o GDF, consistindo em: a. Conclusão da reforma dos apartamentos funcionais, �nalizando a renovação da to-
talidade dos blocos da quadra; b. Instalação de equipamentos de ginástica e parquinho infantil; c. Restauração
da praça e do calçamento público; d. Melhoria dos acessos para pessoas com de�ciência física; e. Revitalização
das áreas verdes; f. Revitalização do campo de futebol; g. Revitalização das fachadas das escolinhas; h. Moder-
nização da iluminação da quadra em conjunto com o GDF e a CEB. Em relação à interação social entre as esco-
las da rede pública – professores e alunos – e a comunidade: a. Em conjunto com o SESC e o SENAI, realização
de ações comunitárias (cursos de culinária, cortes de cabelo, etc); b. Em parcerias com a comunidade, realização
de feiras orgânicas e bazares; c. Promoção da leitura com a participação de autores de livros de literatura in-
fantil e criação de praça de leitura com estantes públicas, com livros doados; d. Realização de uma mini partida
de futebol entre os deputados e alunos da escola; e. Realização de hora cívica com hasteamento das bandeiras;
f. Promoção de momentos de meditação com os professores e as crianças; g. Implementação de melhorias fí-
sicas nas escolas, como restauração do mastro da bandeira, doação de materiais inservíveis para a Câmara e
instalação de uma área com wi-�; h. Identi�cação das árvores e pássaros do cerrado existentes no espaço da
quadra. Solicitando a palavra, o Senhor Deputado Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário, su-
geriu, a pedido do Deputado Ricardo Izar, reserva de um espaço na lanchonete do Plenário para os parlamen-
tares. Retornando a reunião, o Senhor Presidente Eduardo Cunha, nada mais havendo a tratar, declarou encer-
rada a presente reunião às treze horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário-
-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. –  Eduardo Cunha, Presidente
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Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 24 

de junho de 2015.

Publique-se. 

Em 4 de agosto de 2015. –  Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa

Primeira Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura

Ata da terceira reunião extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 

24 de junho de 2015

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e quinze, às doze horas e trinta minutos, no Gabi-
nete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. Pre-
sentes inicialmente os Senhores Deputados Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-Secre-
tário; Mara Gabrilli, Terceira-Secretária; Alex Canziani, Quarto-Secretário; Mandetta, Primeiro-Suplente de Se-
cretário; Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário; Luíza Erundina, Terceira-Suplente de Secretá-
rio; Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário; e Carlos Manato, Corregedor Parlamentar. Ausentes justi%ca-
damente os Senhores Deputados Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente; e Felipe Bornier, Segundo-Secre-
tário. Havendo número legal, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou abertos os trabalhos, comentando 
a respeito do programa de assistência à saúde da Câmara dos Deputados – PRÓ-SAÚDE. Com a palavra, o Senhor 
Deputado Giacobo, Segundo-Vice-Presidente, esclareceu procedimentos adotados na Casa com relação à as-
sistência à saúde para servidores e deputados, sugerindo a participação de deputado no Conselho Diretor do 
Pró-Saúde. Distribuiu, para análise, minuta de Ato da Mesa dispondo sobre o reembolso de despesas de assis-
tência à saúde de parlamentares. Após discussão e manifestações de seus pares sobre a matéria, o Senhor Pre-
sidente Eduardo Cunha propôs a retirada de pauta da supracitada minuta, para análise, e que o Deputado 
Giacobo, Segundo-Vice-Presidente, coordenasse uma pesquisa, um questionário para todos os Deputados, 
para identi%car se eles tem conhecimento dos benefícios da Casa; se tem ou não o Pró-Saúde, se são atendidos 
ou não; e se tem plano privado, qual e quanto custa. Para, após análise das respostas, deliberarem a respeito. 
Por %m, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, baixar Ato da Mesa, cujo teor segue publicado ao %nal da 
ata, que “Acrescenta inciso ao § 1º do art. 38 do Regulamento do Programa de Assistência à Saúde da Câmara 
dos Deputados – PRÓ-SAÚDE, Anexo do Ato da Mesa nº 75, de 2006”, designando os Senhores Deputados Gia-
cobo, Segundo-Vice-Presidente, e Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário, para comporem o Conselho Di-
retor do Pró-Saúde. Passou-se à pauta da Presidência. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. O Senhor Presiden-
te Eduardo Cunha expôs a Solicitação de Informações ao Tribunal de Contas da União (SIT) Nº 009, de 2015, de 
autoria do Deputado Pauderney Avelino, que “Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Tribunal de Contas 
da União, Vital do Rêgo, que envie o Relatório Sistêmico de Fiscalização do Setor de Energia Elétrica (Fisc – Ener-
gia Elétrica).” Submetida a votos, foi aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao TCU. Prosseguindo, a 
Mesa Diretora rati%cou, por unanimidade, o Relatório de Missão Autorizada nº 7, de 2015, da Presidência. Mis-
sões o%ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2015: 1315, 1317, 1319, 1323, 1334, 1336 a 1338. 
Com a palavra, o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, expôs, extrapauta, o Processo nº 
139.946/2005, nos termos de seu parecer exarado às Ks. 138/139: “Trata-se de recurso à Mesa Diretora contra 
decisão desta Primeira-Secretaria que indeferiu o requerimento da servidora Solange Aparecida da Silva, pon-
to nº 6.283, para o recolhimento de contribuições previdenciárias do Plano de Seguridade Social do Servidor 
(PSSS) referentes ao período de 1°/3/2008 a 31/3/2009, quando esteve em gozo de licença para tratar de inte-
resses particulares (concedida por três anos a contar de 1°/10/2005) e optou por não se manter vinculada ao 
PSSS. A recorrente havia manifestado semelhante pretensão no processo nº 117.328/2012, ocasião em que 
solicitou ainda a interrupção retroativa da licença para tratar de interesses particulares, no período de 12/11/2007 
a 10/3/2008, e, para o mesmo período, a concessão retroativa de licença maternidade (Ks. 39/40). Esta Secre-
taria, em decisão de 27/3/2013, acolheu a manifestação dos órgãos técnicos da Casa e indeferiu os pedidos por 
razões de extemporaneidade e falta de amparo legal (K. 56). A decisão foi publicada no Boletim Administrativo 
nº 66, de 9/4/2013, e a servidora cienti%cada à fI. 59 e verso (dia 12/4/2013). Em 24/4/2014, a interessada apre-
sentou novo requerimento, no sentido de se observar a Instrução Normativa nº 1332/2013 e a Solução de Con-
sulta nº 13/2014, ambas da Secretaria da Receita Federal, a %m de garantir a quitação previdenciáriano período 
de 1°/3/2008 a 31/3/2009. Instada a manifestar-se, a Assessoria Jurídica do Departamento de Pessoal, após 
acurada análise da matéria, opinou pelo indeferimento do pleito em virtude do transcurso da prescrição quin-
quenal, uma vez que o afastamento da servidora se deu até 31/3/2009 e o pedido em exame data de 24/4/2014. 
(Ks. 84/88). A interessada emendou o seu pedido à K. 90, indicando também para análise a Nota Técnica 408/2012, 
da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Novamente chamada a 
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opinar, a Assessoria Jurídica do Depes reiterou à K. 98 a conclusão anterior, de Ks. 84/88, asseverando que “a 
servidora, por duas vezes – em 16 de maio de 2005 (K. 01) e em 23 de maio de 2008 (K. 22), manifestou a opção 
pela não vinculação ao Plano de Seguridade Social durante o período de afastamento. De forma que o direito 
de peticionar para retratar-se de opção expressa já se encontra prescrito dado o prazo transcorrido.” Ao analisar 
a matéria, esta Secretaria assim se posicionou sobre o pedido: “Preliminarmente, a ausência de recurso admi-
nistrativo contra a decisão desta Secretaria (K.56) implicou a preclusão temporal da matéria.1 O artigo 5°, XXXIV, 
a, da .CF², todavia, autoriza a análise da petição de fI. 63. E por não envolver temática recursal, mantém-se a 
competência desta Secretaria para a análise do pleito, tendo em vista decisão administrativa anterior não im-
pugnada (K.56). Quanto ao mérito, as razões de legalidade que motivariam a revisão do ato administrativo, no 
espírito da autotutela administrativa, foram su%cientemente esclarecidas e afastadas no parecer de Ks. 84/88 
e 96/99, de modo que os acolho na sua integralidade, nos termos do artigo 50, § 1°, da Lei nº 9.784/99. Do ex-
posto, INDEFIRO o pedido de Ks. 62/72, mantendo a decisão anterior desta Secretaria (K. 56)”. A recorrente to-
mou ciência da decisão em 16/10/2014 e apresentou recurso na mesma data (Ks. 112/114). No primeiro mo-
mento, o recurso busca o cumprimento da Instrução Normativa nº 1332/2013 e a consequente revisão da de-
cisão atacada. Alega a recorrente, em síntese, que não houve a prescrição quinquenal alegada nos autos, ten-
do em vista que o seu afastamento se deu no período de 1°/3/2008 a 31/3/2009 e o pedido objeto do proces-
so nº 117.328/12 foi protocolado em 26/6/2012 (Ks. 113/114). O Departamento de Pessoal, ao examinar as razões 
do recurso, conclui não ter sido aduzido à peça recursal qualquer fato que enseje a revisão do posicionamento 
daquele órgão, exposto no parecer de Ks. 84/88. Quanto ao argumento de que não teria operado a prescrição, 
enfatiza que “a interessada teve ciência da decisão denegatória da Administração nos autos do citado proces-
so (117.328/12) em 12/4/2013, mas não interpôs qualquer dos recursos previstos nas Leis ns. 8.112, de 1990, e 
9.784, de 1999. Nesse contexto, considerando que o afastamento da servidora se deu no período de 1º/3/2008 
a 31/3/2009, é fato que se operou a prescrição quinquenal a partir de 1° de abril de 2014, não lhe assistindo 
mais o direito de optar de forma retroativa pelo PSS. Observe-se que um novo requerimento da servidora só 
ocorreu em 06/5/2014, Processo nº 112.382/2014, Ks. 62-63.” No segundo momento, em abril de 2015, a inte-
ressada apresenta novo arrazoado, com vista a esclarecer as razões e circunstâncias do pedido de não manu-
tenção do vínculo com o PSSS durante o gozo de licença para tratar de interesses particulares e, especialmen-
te, da não solicitação de licença-maternidade, a que julgava ter direito, durante aquele afastamento. Ao %nal, 
alterando o pedido recursal deduzido inicialmente, a servidora solicita que a Mesa autorize a Administração “a 
conceder Licença-Maternidade de 120 dias a partir de 12 de novembro de 2007 a 11 de março de 2008 e a Li-
cença para tratar de interesses particulares de 12 de março de 2008 a 31 de março de 2009 e reconhecer o pa-
gamento retroativo das contribuições previdenciárias, averbando o período ao %nal da quitação” (K. 124-v). 
Nesse mesmo mês, a interessada decide, sponte propria, recolher a contribuição social de servidor afastado/
licenciado referente aos meses de outubro a dezembro de 2005 (Ks. 126/129) e de janeiro e fevereiro de 2006 
(Ks. 133/134) – que correspondem aos primeiros meses da licença para tratar de interesses particulares (inicia-
da em 1°/10/05 e terminada em 31/3/09, após uma prorrogação) – e, em seguida, solicita à Câmara dos Depu-
tados providências quanto ao recolhimento da parte patronal, com a consequente averbação do respectivo 
tempo de contribuição. Instado a manifestar-se outra vez, o Departamento de Pessoal sustenta a inexistência 
de fato novo a justi%car a reforma da decisão administrativa. Pondera também que, mesmo se fosse admitido 
o recolhimento tardio das contribuições, não haveria amparo para a concessão de benefício previdenciário 
durante o prazo de afastamento sem contribuição; ademais, se acolhido o pedido de retratação da opção feita 
pela servidora, %caria a Câmara com os ônus de recolher a cota patronal com os devidos acréscimos legais, sem 
que tivesse dado causa para a incidência de tais encargos (Ks. 135/136). Em seguida, a Diretoria-Geral corrobo-
ra as considerações do referido Departamento e devolve os autos a este órgão (K. 137). À vista do exposto, esta 
Secretaria submete o presente recurso ao exame e à deliberação da douta Mesa.___________ ¹ Preclusão ad-
ministrativa, também chamada pela doutrina de preclusão dos efeitos internos do ato, liga-se, inexoravelmen-
te, aos por vezes criticados institutos da “coisa julgada administrativa” e do “trânsito em julgado administrativo”. 
Ocorre preclusão administrativa quando não é mais possível ao interessado interpor recursos perante a Admi-
nistração. Ou seja, caso a esfera administrativa comporte a apresentação de dois recursos, ocorre a preclusão 
administrativa quando não mais seja possível interpor o último deles. Tal fato pode ocorrer em razão de este 
recurso já ter sido apresentado (preclusão administrativa consumativa) ou de ter-se perdido o prazo para a sua 
interposição (preclusão administrativa temporal). Nestas hipóteses, o § 2º do art. 63 obsta a atuação de ofício 
da Administração (Zymler, Benjamin. A ‘Procedimentalização’ do Direito Administrativo. Disponível em: http://
www.tc.df.gov.br/MpjTcdf/palestras/ palestrazimler.pdf ) ² “Art. 5º... XXXIV – são a todos assegurados, indepen-
dentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder.” Posto em votação, o parecer supra foi aprovado por unanimidade. Em 
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continuação, o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, distribuiu anteprojeto de resolução que 
“Altera a Resolução nº 1, de 2007, que dispõe sobre os Cargos em Comissão de Natureza Especial do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados e dá outras providências”. Ouvidas as manifestações e esclarecida a pro-
posta, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, apresentar o referido projeto de resolução, cujo teor segue 
publicado ao %nal da ata. Em seguida, o Senhor Deputado Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário, relatou 
o Projeto de Resolução nº 126, de 2012, de autoria do Deputado Ricardo Izar, que “Denomina de Deputado 
Nelson Trad o espaço físico onde funciona a Segunda-Secretaria da Câmara dos Deputados, e dá outras provi-
dências.” Submetido a votos, a Mesa Diretora opinou, por unanimidade, pela aprovação do citado projeto, nos 
termos do parecer do Relator. Retirou-se da sala de reuniões, nesse momento, o Senhor Deputado Carlos Ma-
nato, Corregedor. Com a palavra, a Senhora Deputada Luiza Erundina, Terceira-Secretária, comentou a respei-
to da redução do número de credenciais de acesso ao plenário para a Suplência, alterado pelo Ato da Mesa nº 
23, de 2015, solicitando o acréscimo de uma credencial para cada Suplente de Secretário, o que foi aprovado 
pela Mesa Diretora. E, sobre comentário da Deputada Luiza Erundina a respeito do anteprojeto de resolução 
do Conselho Consultivo de Comunicação Social, o Senhor Presidente Eduardo Cunha disse que estudariam a 
matéria. O Senhor Deputado Alex Canziani, Quarto-Secretário, solicitou apreciação de sua pauta, em razão de 
ter que se ausentar para cumprimento de sua agenda. II – PAUTA DO SENHOR QUARTO-SECRETÁRIO. Exposto 
o processo nº 127.989/2015, a Mesa Diretora, por unanimidade, autorizou o cancelamento da multa relativa 
ao período de ocupação irregular do imóvel funcional pelo ex-Deputado Zoinho, localizado na SQN 202, bloco 
K, ap. 601, conforme despacho do Senhor Quarto-Secretário, à K. 10, a seguir, acordando com o parecer de sua 
Assessoria: “Em 24.06.2015. DE ACORDO. SUBMETA-SE à consideração da Douta Mesa Diretora, com a sugestão 
de que seja deferido o pedido do Senhor ex-deputado ZOINHO para o cancelamento da multa de R$ 1.938,69 
que lhe foi imposta por ocupação irregular de imóvel funcional.” Parecer da Assessoria da Quarta-Secretaria às 
Ks. 8/10: “Em 23/6/2015. Senhor Quarto-Secretário, Nos termos da instrução processual, o ex-deputado ZOINHO 
solicita que não lhe seja cobrado o valor de R$ 1.938,69 relativo ao período de ocupação irregular do imóvel 
funcional localizado na SQN 202, bloco K, apt° 601. Segundo o art. 6° e parágrafos do Ato da Mesa n° 05/2011, 
norma interna que rege a matéria, o senhor ex-deputado deveria ter devolvido aquele apartamento no prazo 
de 30 (trinta) dias após o %nal do seu mandato parlamentar, em 31/01/2015. No caso ora em análise, o imóvel 
deveria ter sido devolvido em 03/03/2015, sob pena de ser considerada irregular a ocupação e aplicada a mul-
ta prevista no §3° do art. 6° do mencionado diploma normativo. Em 18 de março de 2015 o ex-parlamentar 
devolveu o imóvel, conforme documento de K. 06-A, dando causa à multa de R$ 1.938,69 relativa aos 15 dias 
de ocupação irregular. Inconformado, o ex-deputado alega que o atraso na devolução do imóvel no prazo re-
gulamentar deveu-se ao momento difícil pelo qual passou com o falecimento de sua genitora em 25 de feve-
reiro de 2015, na cidade de Volta Redonda-RJ, conforme peça inicial do presente processo e Certidão de Óbito 
anexa (K. 02). Solicita, em razão de tudo que vivenciou nesse período, o empenho e a compreensão do Quarto-
-Secretário e da Mesa Diretora desta Casa para eximi-lo do pagamento da cobrança em discussão. É o Relatório. 
PARECER. A norma interna que rege a ocupação de imóveis funcionais da Câmara dos Deputados por parla-
mentares é o Ato da Mesa n° 05, de 05/05/2011. Cumpre, por oportuno, destacar os dispositivos pertinentes 
ao fato ora em análise: “Art. 1° Quando no efetivo exercício do mandato, ao Deputado Federal e ao suplente 
será distribuído imóvel funcional residencial, se disponível. § 1° O imóvel destinar-se-á exclusivamente à resi-
dência do Deputado e de seus familiares, vedada a cessão ou transferência a terceiros, a qualquer título. (...) §4° 
A ocupação de imóvel funcional residencial deverá ser precedida de assinatura do Termo de Ocupação, cons-
tante do Anexo I deste Ato, documento que habilita o Deputado ao uso do imóvel. (...)Art. 6° O Deputado res-
ponsável pelo imóvel, ao deixar de exercer efetivamente o mandato, deverá devolvê-lo à Coordenação de Ha-
bitação da Câmara dos Deputados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser considerado em esbulho pos-
sessório. (...)§ 2° O Deputado responsável pelo imóvel indenizará a Câmara dos Deputados pelo seu uso inde-
vido, quando não respeitar os prazos estabelecidos. § 3° A indenização, que terá como base o valor mensal do 
auxílio-moradia e será calculado proporcionalmente ao tempo de ocupação irregular, será descontada na folha 
de pagamento ou encaminhada em cobrança administrativa, sem prejuízo das medidas pertinentes à reinte-
gração do imóvel. Art. 7° Os casos omissos serão decididos pelo Quarto Secretário. (...)” Conforme se depreen-
de da norma regulamentadora, o pedido em questão somente encontraria suporte no art. 7°, que remete aos 
casos omissos, a serem decididos pelo titular da Quarta-Secretaria. No que atine ao presente caso, importa 
considerar o momento particular e difícil pelo qual o parlamentar passou com o falecimento de sua genitora. 
Levando-se em conta o princípio da razoabilidade, de%nido por Antonio José Calhau de Resende, “A razoabili-
dade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no tempo e no espaço. Consiste em agir com 
bom senso, prudência, moderação, tornar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de 
proporcionalidade entre os meios empregados e a %nalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que 
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envolvem a prática do ato” (grifo nosso) As circunstâncias do ato, no qual o ex-deputado ZOIINHO não cumpriu 
sua obrigação de devolver o imóvel dentro do prazo regulamentar em razão do falecimento da sua mãe, acon-
tecimento de força maior, que independeu de sua vontade, e Atendendo, ainda, à razoabilidade e à pertinên-
cia do pedido, submeto o assunto ao superior deslinde de Vossa Excelência.” Retiraram-se da sala de reuniões, 
os Senhores Deputados Giacobo, Segundo-Vice-Presidente, e Alex Canziani, Quarto-Secretário. III – PAUTA DA 
SENHORA TERCEIRA-SECRETÁRIA. Expostos os processos referentes às justi%cativas de ausência, conforme o 
art. 5º do Ato da Mesa nº 66, de 2010, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, após discussão item a item, 
considerar justi%cadas as ausências, devidamente comprovadas, citadas nos seguintes processos: 1 – n.s 
2015/127.009, 127.825/2015, 121.538/2015 e 126.536/2015, por motivo de tratamento de saúde. Indeferidas 
as justi%cativas de ausências requeridas nos seguintes processos: 1 – nº 126.888/2015, por motivo de tratamen-
to odontológico; 2 – 125.404/2015, por motivo de indisposição física; 3 – nº 127.271/2015, por motivo de par-
ticipação em evento, na condição de mediador; 4 – nº 125.721/2015, por motivo de participação em evento; 5 
– nº 124.131/2015, por motivo de participação na audiência pública da Comissão Especial PEC 171/93 – Maio-
ridade Penal, na qualidade de Presidente da Mesa; 6 – nº 127.863/2015, por motivo de participação em com-
promissos partidários e internos dentro da Câmara dos Deputados; 7 – nº 126.809/2015, por motivo de perda
do embarque do voo. Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente
Eduardo Cunha declarou encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário-
-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. – Eduardo Cunha, Presidente

 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa

ANEXO À ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 
24/6/2015  

ATO DA MESA Nº , DE 2015

Acrescenta inciso ao § 1º do art. 38 do Regulamento do Programa de Assistência à Saúde da Câmara dos 
Deputados – PRÓ-SAÚDE, Anexo do Ato da Mesa nº 75, de 2006.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1º Fica acrescido o inciso XIII ao § 1º do art. 38 do Regulamento do Programa de Assistência à Saúde 

da Câmara dos Deputados – PRÓ-SAÚDE, Anexo do Ato da Mesa nº 75, de 2006:

“Art. 38.  ...................................................................................................................................................................................
§ 1º  ...........................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................
XIII – Dois Deputados Federais Membros da Mesa da Câmara dos Deputados ou Suplentes dos Se-
cretários, designados pela Mesa.
..................................................................................................................................................................................................” (NR)

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa

ANEXO À ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 
24/6/2015  

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº , DE 2015 
(Da Mesa Diretora)

Altera a Resolução nº 1, de 2007, que dispõe sobre os Cargos em Comissão de Natureza Espe-
cial do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados e dá outras providências.

A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:
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Art. 1º O art. 2º da Resolução nº 1, de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Os servidores referidos no art. 1º desta Resolução submetem-se às disposições do Ato da 
Mesa nº 24, de 2015, e estão sujeitos à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, a ser 
registrada em coletores biométricos integrados a sistema eletrônico.
§ 1º A critério do parlamentar titular da lotação do servidor ou do titular da unidade administrativa
não dirigida por parlamentar, o servidor poderá ser dispensado excepcionalmente do registro de
que trata o caput, caso em que deverá ser formalizada a opção perante o Departamento de Pessoal
e registrada a frequência individual, a ser encaminhada diariamente ao referido órgão, atestada pelo
parlamentar ou titular da unidade administrativa.
§ 2º O parlamentar titular do órgão de lotação do servidor poderá, ao seu critério, substituir o con-
trole biométrico ou a frequência individual diária por comunicação mensal somente nos casos dos
Secretários Particulares da Mesa e das Suplências, das Lideranças, da Procuradoria Parlamentar, da
Ouvidoria Parlamentar, da Corregedoria Parlamentar e da Secretaria da Mulher, bem como no caso
de 2 (dois) outros ocupantes de Cargos de Natureza Especial, níveis CNE-7 ou CNE-9, dos órgãos da
Mesa e das Lideranças.
§ 3º A dispensa do registro da frequência em coletor biométrico, na forma dos §§ 1º e 2º, impede
a formação de banco de horas e a retribuição pela prestação de serviço durante sessão da Câmara
dos Deputados ou do Congresso Nacional, a partir das 19h.
§ 4º O servidor poderá %car temporariamente à disposição de parlamentar ou de órgão distinto de
sua lotação o%cial, a partir de solicitação devidamente justi%cada, situação em que passa a ser da
responsabilidade do parlamentar para o qual desempenha suas atividades ou do titular do órgão
ou da unidade administrativa em que exerce as suas funções:
I – o controle do cumprimento da jornada;
II – a dispensa do registro da frequência em coletor biométrico e o atesto da frequência individual,
na forma do § 1º.” (NR)

Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 1, de 2007.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Justi)cação

A Proposição que ora submetemos à apreciação dos nobres pares disciplina o controle de frequência 
dos servidores ocupantes de cargo de natureza especial.

Propõe-se que, por regra, tais servidores estejam submetidos ao registro da frequência em coletores 
biométricos integrados a sistema eletrônico.
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ATAS DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA

Ata da 6ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 02 de 
setembro de 2015.

Publique-se. 

Em 7-10-15. – Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa.

Primeira Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura

Ata da sexta reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 02 de 
setembro de 2015

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às doze horas e quarenta e cinco minutos, no 
Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. 
Presentes inicialmente os Senhores Deputados Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente; Giacobo, Segundo-
Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-Secretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-
Secretária; Alex Canziani, Quarto-Secretário; Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário; Gilberto Nascimento, 
Segundo-Suplente de Secretário; Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário; Carlos Manato, Corregedor 
Parlamentar; e Cleber Verde, Secretário de Comunicação Social. Havendo número legal, o Senhor Presidente 
Eduardo Cunha declarou abertos os trabalhos, apresentando, extrapauta, anteprojeto de resolução que acres-
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centa parágrafo único ao art. 4º da Resolução nº 18, de 2003, que dispõe sobre o Departamento de Polícia Le-
gislativa (DEPOL). Com a palavra, o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, comentou que havia 
uma proposta de exigência do curso de nível superior para 3 (três) categorias de técnico legislativo: o DEPOL, 
assistente administrativo e paramédicos, tendo em vista o trabalho que realizam. Após ponderações, a Mesa 
Diretora resolveu retirar de pauta o citado anteprojeto. Em continuação, o Senhor Presidente Eduardo Cunha 
apresentou anteprojeto de resolução que “Dá nova redação ao art. 66, §1º, e ao art. 89 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, para alterar as condições de delegação do tempo destinado às Comunicações de 
Lideranças, nos termos em que especi�ca.”. Esclarecida a proposta, a Mesa Diretora, resolveu, por unanimidade, 
apresentar o supracitado projeto de resolução, cujo teor segue publicado ao �nal da ata. Presente à reunião, o 
Senhor Deputado Laerte Bessa solicitou que a Mesa Diretora considerasse justi�cada sua ausência na sessão 
do dia 16 de abril do corrente ano, por motivo de saúde, instruído no processo n. 125.814/2015, o que foi 
acatado excepcionalmente. Ato contínuo, solicitou que também fossem justi�cadas suas ausências menciona-
das no Of. Nº 270/15, da Liderança do PR, de 24 de julho do corrente ano, o que foi indeferido. Passou-se à 
pauta da Presidência. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. O Senhor Presidente Eduardo Cunha expôs os se-
guintes expedientes: 1 – Solicitações de Informações ao Tribunal de Contas da União (SIT): 1 – Nº 11, de 
2015, de autoria do Deputado Jarbas Vasconcelos, que “Solicita informações ao Tribunal de Contas da União 
– TCU sobre a situação do Processo de Produção de medicamentos hemoderivados pela Empresa Brasileira de 
Hemoderivados – HEMOBRÁS.”; 2 – Nº 12, de 2015, de autoria do Deputado Arnaldo Jordy, que “Solicita infor-
mações ao Tribunal de Contas da União sobre a apuração de denúncias de trá�co de in�uência no âmbito des-
se Tribunal, nos termos em que especi�ca.”; 3 – Nº 13, de 2015, de autoria da Deputada Cristiane Brasil, que 
“Solicita cópia de processo e informações do Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União, sobre as ‘pedaladas 
�scais’ ocorridas no exercício de 2014 pela Sra. Presidente da República, Dilma Vana Rousse%.”; 4 – Nº 14, de 
2015, de autoria da Deputada Cristiane Brasil, que “Solicita análise, informações e providências ao Tribunal de 
Contas da União, sobre eventual “pedalada” ocasionada pelo Decreto nº 8.495/2015, editado pela Sr.ª Presiden-
te da República, Dilma Vana Rousse%, utilizando ações do IRB Brasil para integralizar cotas do Fundo de Garan-
tia de Operações de Crédito Educativo – FGEDUC.”; 5 – Nº 15, de 2015, de autoria do Deputado Rubens Bueno, 
que “Solicita ao Presidente do Tribunal de Contas da União cópias de documentos já levantados e respectivos 
relatórios já produzidos acerca de todas as investigações empreendidas por esta Corte sobre participações 
societárias de empresas públicas em empresas privadas consumadas sem �scalização dos órgãos de controle.”. 
Submetidas à votação, foi aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União. 2 
– Processo n. 130.853/2014, referente à tomada de contas do exercício de 2014. Analisado o processo, a Mesa 
Diretora, por unanimidade, aprovou as contas da Câmara dos Deputados do exercício de 2014 e o parecer 
exarado pela Secretaria de Controle Interno, à �. 29, atestando, em cumprimento ao disposto no art. 52 da Lei 
8.443, de 16 de julho de 1992, haver tomado conhecimento das conclusões expressas no Relatório de Audito-
ria de Gestão e no Certi�cado de Auditoria, às �s. 12 a 27 e �. 28, respectivamente, emitidos por aquele órgão. 
Processo de contas a ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União, para os �ns previstos no inciso II do art. 
71 da Constituição Federal. Prosseguindo, a Mesa Diretora rati�cou, por unanimidade, os despachos exarados 
pelo Senhor Presidente Eduardo Cunha, ad referendum, nos seguintes expedientes referentes à Requerimento 
de Informação, missão o�cial, prorrogação de prazo constante do Edital do Procedimento de Manifestação de 
Interesse, Ato da Mesa, Decisão do Presidente, reembolso de despesas, reembolso de despesas de assistência 
à saúde e nomeação de servidor: 1 – Relatório de Requerimentos de Informações (RIC), despachados ad 

referendum da Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos termos dos pareceres do Relator, Deputado Waldir 
Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente: 1 – RIC Nº 622/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Mi-
nistro de Estado dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, e do Secretário da Aviação Civil, Eliseu Padilha in-
formações quanto à escassez de servidores, nas agências reguladoras, responsáveis pela �scalização de con-
cessões para serviços de infraestrutura”; 2 – RIC Nº 625/15 – do Sr. Odelmo Leão – que “requer informações 
sobre o repasse de recursos para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia”; 3 – RIC Nº 
626/15 – do Sr. Odelmo Leão – que “requer informações sobre o repasse de recursos para o Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal de Uberlândia”; 4 – RIC Nº 627/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro de Minas e Energia, qual o valor e critério adotado pela Petrobras, para patrocinar a 19ª Parada do Or-
gulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), em São Paulo”; 5 – RIC Nº 628/15 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita informações ao Ministro da Fazenda, qual o valor e critério adotado pela Caixa Econô-
mica Federal, para patrocinar a 19ª Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), 
em São Paulo”; 6 – RIC Nº 629/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações a Casa Civil da Presidência 
da República, qual o valor e critério adotado, para patrocinar a 19ª Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, 
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Bissexuais, Travestis e Transexuais), em São Paulo”; 7 – RIC Nº 630/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “so-
licita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, informações quanto ao impedimento de repasse ao consu-
midor do custo dos investimentos feitos pelas Elétricas para atingir a qualidade dos serviços”; 8 – RIC Nº 631/15 
– do Sr. Capitão Augusto – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Minas e Energia acerca 
da concessionária DUKE ENERGY BRASIL”; 9 – RIC Nº 632/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “solicita 
informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde sobre a implantação do Sistema de Regulação (SISREG) 
no Sistema Único de Saúde (SUS)”; 10 – RIC Nº 633/15 – do Sr. André Fufuca – que “solicita ao Senhor Ministro 
Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da Republica, Eliseu Padilha, informações sobre as razões 
pelas quais a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) está a mais de ano sem os respectivos Diretores de Ae-
roportos e Segurança Operacional”; 11 – RIC Nº 634/15 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “solicita informações 
ao Ministro da Fazenda sobre os empréstimos concedidos às unidades da federação”; 12 – RIC Nº 635/15 – do 
Sr. Vinicius Carvalho – que “requer o encaminhamento de pedido de informações à Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República acerca das entidades da administração federal que destinaram verbas de 
patrocínio à 19ª Parada do Orgulho LGBT, bem como os valores despendidos”; 13 – RIC Nº 636/15 – do Sr. Sós-
tenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da Re-
pública acerca dos recursos destinados a promoção da “19ª Parada do Orgulho LGBT””; 14 – RIC Nº 637/15 – do 
Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda acerca dos recur-
sos destinados a promoção da “19ª Parada do Orgulho LGBT””; 15 – RIC Nº 638/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcan-
te – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia acerca dos recursos destinados 
a promoção da “19ª Parada do Orgulho LGBT””; 16 – RIC Nº 639/15 – do Sr. Hildo Rocha – que “solicita informa-
ções do Ministério da Justiça acerca da atuação da Força Nacional da Segurança Pública em apoio ao Estado 
do Maranhão em ações de polícia judiciária”; 17 – RIC Nº 640/15 – do Sr. Marcos Soares – que “solicita informa-
ções ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunicações, Sr. Ricardo Berzoini, que através da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações – ANATEL, preste informações sobre suposto descumprimento do Ato nº 5.607, de 
27 de setembro de 2012, que dispõe sobre o carregamento de Canais de Programação de Distribuição Obri-
gatória pelas Redes Nacionais”; 18 – RIC Nº 641/15 – do Sr. Lobbe Neto – que “solicita informações do Sr. Mi-
nistro de Estado do Desenvolvimento Agrário, acerca do suporte oferecido ao Assentamento Comunidade 
Agrária Nova São Carlos, no Município de São Carlos/SP, através do Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária – INCRA”; 19 – RIC Nº 642/15 – do Sr. Marco Tebaldi – que “requer informações ao Senhor Ministro 
das Cidades, sobre a liberação dos recursos para atender as vítimas do tornado que atingiu os municípios de 
Xanxerê e Ponte Serrada em Santa Catarina”; 20 – RIC Nº 643/15 – do Sr. Marco Tebaldi – que “requer informa-
ções ao Senhor Ministro da Integração Nacional, sobre a liberação dos recursos para atender as vítimas do tor-
nado que atingiu os municípios de Xanxerê e Ponte Serrada em Santa Catarina”; 21 – RIC Nº 644/15 – do Sr. 
Paulo Foletto – que “solicita informações sobre o direito dos docentes aposentados dos Institutos Federais de 
Educação Técnica e Tecnológica ao processo de Reconhecimento de Saberes e Competências, instituído pela 
Lei nº 12.772, de 2012”; 22 – RIC Nº 645/15 – do Sr. Altineu Côrtes – que “solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Defesa sobre a realização de processo licitatório e dispensa de licitação para prestação de serviços, bem 
como para aquisição de medicamentos, equipamentos e bens de consumo no âmbito do Hospital das Forças 
Armada – HFA, no período compreendido entre 2011 até a presente data”; 23 – RIC Nº 646/15 – do Sr. Altineu 
Côrtes – que “solicita informações ao Senhor Ministro da Secretaria de Estado da Aviação Civil sobre todo o 
processo de privatização do Aeroporto Internacional de Brasília”; 24 – RIC Nº 647/15 – do Sr. Mendonça Filho 
– que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel 
Rosseto, que preste esclarecimentos sobre encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Sr. Pau-
lo Roberto Costa, para tratar da compra da re�naria de Pasadena, nos EUA”; 25 – RIC Nº 648/15 – do Sr. Mace-
do – que “solicita Informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, Carlos Eduardo de Souza 
Braga sobre o uso da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos na Proteção, Preservação, 
Recuperação ou Revitalização das áreas que originaram a Compensação”; 26 – RIC Nº 649/15 – do Sr. Macedo 
– que “solicita Informações à Excelentíssima Senhora Ministra do Meio Ambiente, Izabella Mônica Vieira Teixei-
ra sobre o uso da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos na Proteção, Preservação, 
Recuperação ou Revitalização das áreas que originaram a Compensação”; 27 – RIC Nº 650/15 – do Sr. Bruno 
Araújo – que “solicita informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, acer-
ca do atraso das obras da Transposição do Rio São Francisco”; 28 – RIC Nº 651/15 – do Sr. Vander Loubet – que 
“solicita informações ao Senhor Ministro da Saúde acerca da adesão de estabelecimentos de saúde que pres-
tam atendimento pelo Sistema Único de Saúde ao Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filan-
trópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na Área da Saúde e que Participam de Forma Comple-
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mentar do Sistema Único de Saúde (PROSUS), criado pela Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013”; 29 – RIC 
Nº 652/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita ao Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação 
Civil da Presidência da República informações a respeito de providências tomadas para a regularização de ae-
roportos na Amazônia”; 30 – RIC Nº 653/15 – da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 215-A, de 2000, do Sr. Almir Sá e outros, que “acrescenta o inciso XVIII 
ao art. 49; modi�ca o § 4º e acrescenta o § 8º ambos no art. 231, da Constituição Federal” (inclui dentre as com-
petências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios e a rati�cação das demarcações já homologadas; estabelecendo que os critérios e procedimentos 
de demarcação serão regulamentados por lei), e apensadas – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado da Justiça sobre as negociações que envolvem as indenizações a proprietários de terras que passaram 
a ser consideras indígenas pela FUNAI/MJ no Mato Grosso do Sul, se houve acordo após 3 anos de negociação, 
como será efetuado o pagamento das indenizações e qual a previsão do término das negociações e a solução 
�nal encontrada, e ainda todos os que compõem ou já participaram do grupo de trabalho que está cuidando 
das negociações desde o começo”; 31 – RIC Nº 654/15 – da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 215-A, de 2000, do Sr. Almir Sá e outros, que “acrescenta o in-
ciso XVIII ao art. 49; modi�ca o § 4º e acrescenta o § 8º ambos no art. 231, da Constituição Federal” (inclui den-
tre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras tradicionalmen-
te ocupadas pelos índios e a rati�cação das demarcações já homologadas; estabelecendo que os critérios e 
procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei), e apensadas – que “requer informações a Se-
nhora Ministra de Estado de Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre os índios que recebem recursos 
do programa bolsa família e índios que estão ativos no banco de dados do cadastro único”; 32 – RIC Nº 655/15 
– da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 215-A, 
de 2000, do Sr. Almir Sá e outros, que “acrescenta o inciso XVIII ao art. 49; modi�ca o § 4º e acrescenta o § 8º 
ambos no art. 231, da Constituição Federal” (inclui dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional 
a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a rati�cação das demarcações 
já homologadas; estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão regulamentados por 
lei), e apensadas – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça sobre homicídios de indí-
genas”; 33 – RIC Nº 657/15 – do Sr. Raul Jungmann – que “requer informações ao Ministro da Educação sobre 
quais instituições de ensino, discriminadas por estado e município, estão credenciadas ao FIES e qual o mon-
tante de recursos do programa que cada uma recebe respectivamente”; 34 – RIC Nº 658/15 – da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – que “solicita informações ao Senhor Ministro 
da Fazenda sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf”; 35 – RIC Nº 659/15 
– da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – que “solicita informações 
ao Senhor Ministro do Desenvolvimento Agrário sobre os recursos dispendidos com o Programa de Reforma 
Agrária no Brasil”; 36 – RIC Nº 660/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Excelentíssimo Se-
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre as circunstâncias da prisão, no Peru, do cidadão brasi-
leiro Asteclínio da Silva Ramos Neto por autoridades daquele país, bem como dos cuidados que ele vem rece-
bendo sabendo-se que foi ferido durante a operação”; 37 – RIC Nº 661/15 – da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – que “solicita informação ao Sr. Arthur Chioro, Ministro de Estado da Saúde – 
sobre a Portaria n.º 1.138, de 23 de maio de 2014”; 38 – RIC Nº 662/15 – do Sr. Penna – que “solicita as informa-
ções que especi�ca ao Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia”; 39 – RIC Nº 663/15 – do Sr. Penna – que 
“solicita as informações que especi�ca à Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República”; 40 – RIC Nº 664/15 – do Sr. Lobbe Neto – que “solicita informa-
ções do Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, acerca do suporte oferecido ao Assentamento 
Comunidade Agrária Aurora, no Município de Descalvado/SP, através do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA”; 41 – RIC Nº 665/15 – do Sr. Antonio Imbassahy – que “requer ao Ministro de Estado 
de Minas e Energia, Senhor Eduardo Braga, por intermédio da Petrobras, cópia de inteiro teor, inclusive em 
meio magnético e arquivo pesquisável, de relatórios, boletins ou informes de viagem produzidos pelos Senho-
res José Sérgio Gabrielli e Paulo Roberto Costa, referentes à viagem que realizaram à Brasília, entre os dias 31/01 
e 01/02/2006, para participarem de reunião ou de reuniões no Palácio do Planalto, bem como de acesso às 
informações e demais documentos que especi�ca”; 42 – RIC Nº 666/15 – do Sr. Flaviano Melo – que “requer 
informações ao Ministro dos Transportes e Dnit sobre execução dos recursos federais destinados às obras de 
infraestrutura na rodovia federal BR 364 no Estado do Acre”; 43 – RIC Nº 667/15 – do Sr. Alan Rick – que “requer 
informações ao Ministro da Fazenda,, qual o valor e critério adotado pela Caixa Econômica Federal, para patro-
cinar a 19ª Parada do Orgulho de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais – LGBT, ocorrido em São Paulo”; 44 – 
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RIC Nº 668/15 – do Sr. Alan Rick – que “ Requer informações ao Ministro de Minas e Energia, qual o valor e 
critério adotado pela Petrobras, para patrocinar a 19ª Parada do Orgulho de Lésbicas, Gays, Travestis e Transe-
xuais – LGBT, ocorrido em São Paulo”; 45 – RIC Nº 669/15 – do Sr. Alan Rick – que “requer informações a Casa 
Civil da Presidência da República, qual o valor e critério adotado para patrocinar a 19ª Parada do Orgulho de 
Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais – LGBT, ocorrido em São Paulo”; 46 – RIC Nº 670/15 – do Sr. Danrlei de 
Deus Hinterholz – que “requer informações ao Senhor Ricardo Berzoini, Ministro das Comunicações, a respeito 
da Lei dos Serviços de Comunicação Audiovisual”; 47 – RIC Nº 671/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer in-
formações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre os documentos do Ita-
maraty que citam a Odebrecht no período de 2003 a 2010”; 48 – RIC Nº 672/15 – do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – que “requer informações ao Sr. Ministro de Estado dos Transportes acerca da construção da ponte 
sobre o rio Guaíba, em Porte Alegre, no Rio Grande do Sul”; 49 – RIC Nº 673/15 – do Sr. Luis Carlos Heinze – que 
“requer informações da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA – relativas à regulamenta-
ção do Decreto 6.268/07”; 50 – RIC Nº 674/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro de 
Estado da Defesa sobre relatório da ONU, que trouxe denúncias de exploração sexual praticada por capacetes 
azuis no Haiti”; 51 – RIC Nº 675/15 – do Sr. Evair de Melo – que “solicita informações a Srª. Ministra da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento sobre a execução do Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação de Mudanças 
Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura, denominado 
Plano ABC, no que se refere ao Programa 1; Recuperação de Pastagens Degradadas”; 52 – RIC Nº 676/15 – do 
Sr. Alex Manente – que “requer informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
sobre os contratos �rmados entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a empresa Mer-
cedes-Benz do Brasil”; 53 – RIC Nº 677/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “requer ao Ministro da Educação 
informações acerca do panorama atual de recursos de acessibilidade disponibilizados aos alunos com de�ciên-
cia e das medidas planejadas para o cumprimento de estratégias da meta 4 do Plano Nacional de Educação 
(PNE)”; 54 – RIC Nº 678/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e 
Energia informações relativas às contradições quanto ao repasse às tarifas pagas pelo consumidor para o in-
vestimento exigido pelo governo de melhoria dos serviços de energia elétrica”; 55 – RIC Nº 679/15 – do Sr. 
Ademir Camilo – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, informações sobre 
o concurso realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e homologado no ano de 2013”; 56 – RIC Nº 
680/15 – do Sr. Ivan Valente – que “RIC ao Exmo. Sr. Ministro da Educação, sobre o “Programa Doutorado San-
duiche no Exterior” e outros programas a�ns via Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior – CAPES”; 57 – RIC Nº 681/15 – do Sr. Aluisio Mendes – que “solicita informações ao Sr. Ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, sobre empréstimos feitos pelo Banco de Desenvolvimento Social 
(BNDES) destinados ao Governo do Estado do Maranhão”; 58 – RIC Nº 682/15 – do Sr. Arnaldo Jordy – que 
“requer encaminhar RIC ao Ministério do Trabalho e Emprego, referente aos compromissos assumidos pelo 
Brasil, com a OIT de redução do trabalho infantil no Brasil”; 59 – RIC Nº 683/15 – do Sr. Jarbas Vasconcelos – 
que “requer informações ao Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação referentes ao Tratado Binacional 
Brasil – Ucrânia e a Empresa Binacional Alcântara Cyclone Space – ACS”; 60 – RIC Nº 684/15 – do Sr. Max Filho 
– que “requer ao ministro da Educação informações relacionadas aos cursos bene�ciados pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (FIES)”; 61 – RIC Nº 685/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “solicita ao Ministério 
do Meio Ambiente informação sobre a execução do Programa de Manejo Florestal na Paraíba”; 62 – RIC Nº 
686/15 – do Sr. Eduardo Barbosa – que “requer, nos termos constitucionais e regimentais, que seja encaminha-
do, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, a respeito existência de brasileiros combatentes na Ucrânia”; 63 – RIC Nº 687/15 – do Sr. 
Eduardo Barbosa – que “requer, nos termos constitucionais e regimentais, que seja encaminhado, por meio da 
Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado das Relações Exterio-
res, acerca do Tratado Binacional entre o Brasil e a Ucrânia”; 64 – RIC Nº 688/15 – do Sr. Roberto Sales – que 
“solicita o encaminhamento ao Poder Executivo de um Pedido de Informações sobre o impacto no Orçamento 
da União de uma eventual aprovação de Projeto de Lei reduzindo à zero as alíquotas das Contribuições Sociais 
para o Pis/Pasep e Co�ns tanto na importação quanto no mercado interno, incidentes sobre equipamentos 
utilizados para aproveitamento de energia solar, em relação aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019”; 65 – 
RIC Nº 689/15 – do Sr. Alan Rick – que “requer informações a Casa Civil da Presidência da República, no proce-
dimento do critério utilizado para o desrespeito às decisões tomadas pelo Congresso Nacional frente à �agran-
te desaprovação do PNE – Lei 13.005, de 25 de junho de 2014”; 66 – RIC Nº 690/15 – da Comissão de Desen-
volvimento Urbano – que “requer na forma do art. 50, § 2° da Constituição Federal e inciso I, do art. 115 do RICD, 
que seja encaminhado à Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado das Cidades, pedido de informações das 
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obras do programa Minha Casa, Minha Vida executadas com recursos oriundos do Orçamento da União”; 67 
– RIC Nº 691/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “requer informações ao Senhor Ministro da Previdência Social 
sobre a possibilidade de nomeação dos excedentes do concurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 
EDITAL Nº 1/2013, 09 DE AGOSTO DE 2013”; 68 – RIC Nº 692/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “requer infor-
mações ao Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre a possibilidade de nomeação dos 
excedentes do concurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, EDITAL Nº 1/2013, 09 DE AGOSTO DE 
2013”; 69 – RIC Nº 693/15 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – que “requer, nos ter-
mos constitucionais e regimentais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de 
informações ao Excelentíssimo Senhor Mauro Luiz Lecker Vieira, Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
sobre o Tratado Binacional Brasil – Ucrânia e a Empresa Binacional Alcântara Cyclone Space – ACS”; 70 – RIC Nº 
694/15 – do Sr. Cabo Daciolo – que “solicita ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Defesa informações 
concernentes à aplicação da Lei nº 9.614, de 5 de março de 1998, e do seu correspondente decreto regulamen-
tador (Decreto nº 5.144, de 16 de julho de 2004)”; 71 – RIC Nº 695/15 – do Sr. Samuel Moreira – que “solicita 
informações ao Senhor Ministro de Minas e Energia sobre a existência de passivos �nanceiros devidos pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM aos municípios de Jacupiranga e Cajati, no estado de 
São Paulo”; 72 – RIC Nº 696/15 – do Sr. Eduardo Barbosa – que “requer, nos termos constitucionais e regimen-
tais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao Excelentíssimo 
Ministro de Estado da Defesa, acerca do Tratado Binacional entre o Brasil e a Ucrânia”; 73 – RIC Nº 697/15 – da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financei-
ra e Controle, informações ao Senhor Ministro da Defesa, sobre contratação de empresa estrangeira na cons-
trução da base brasileira na Antártica”; 74 – RIC Nº 698/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. 
Ministro de Estado de Minas e Energia, informações quanto a suspensão da prorrogação dos contratos de con-
cessão de distribuidoras de energia e o impedimento de assinaturas de termos aditivos, determinados pelo 
TCU”; 75 – RIC Nº 699/15 – do Sr. Ronaldo Nogueira – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado 
de Minas e Energia sobre o patrocínio da Petrobras em relação à 19ª Parada Gay São Paulo”; 76 – RIC Nº 700/15 
– do Sr. Ronaldo Nogueira – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda sobre o patro-
cínio da Caixa Econômica Federal – CEF em relação à 19ª Parada Gay São Paulo”; 77 – RIC Nº 701/15 – do Sr. 
Paulo Pimenta – que “requer ao Ministro de Estado da Defesa, Sr. Jaques Wagner, informações sobre viagem 
de Senadores a Venezuela”; 78 – RIC Nº 702/15 – do Sr. Jhc – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Esta-
do do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre os �nanciamentos concedidos pelo BNDES para 
o Governo do Estado de Alagoas”; 79 – RIC Nº 703/15 – da Comissão de Finanças e Tributação – que “solicita 
informação ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda sobre o contrato de patrocínio estabelecido entre 
o Banco do Brasil e a Equipe Suíça Sauber de Fórmula Um”; 80 – RIC Nº 704/15 – da Sra. Carmen Zanotto – que 
“requer informações ao Ministro da Educação sobre o compromisso do governo federal de construção de cre-
ches, nos termos que especi�ca”; 81 – RIC Nº 705/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Minis-
tro de Estado das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informações quanto à criação de representações diplomá-
ticas brasileiras no exterior e seus respectivos custos”; 82 – RIC Nº 706/15 – do Sr. Antonio Imbassahy – que 
“solicita informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, sobre as ações 
adotadas por intermédio do Itamaraty, relacionadas com a frustrada Missão O�cial de caráter humanitário, na 
qual Senadores, representando o Congresso Nacional Brasileiro, pretendiam avaliar a situação de presos polí-
ticos na Venezuela”; 83 – RIC Nº 707/15 – do Sr. Glauber Braga – que “solicita informações ao Ministro da Inte-
gração Nacional, relativas ao levantamento e �scalização das áreas de risco de desastres no Brasil”; 84 – RIC Nº 
708/15 – do Sr. Glauber Braga – que “solicita informações ao Ministro da Integração Nacional, relativas ao for-
talecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”; 85 – RIC Nº 709/15 – do Sr. Glauber Braga – que 
“solicita informações ao Ministro da Educação, relativas à educação e à pesquisa relativas à gestão de desastres 
no Brasil”; 86 – RIC Nº 710/15 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “requer 
informações ao ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, sobre a arrecadação, administração e destinação 
dos fundos associados à prestação de serviços de telecomunicações (Fust, Funttel, Fistel e Condecine)”; 87 – 
RIC Nº 711/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda 
acerca do Programa Minha Casa Melhor da Caixa Econômica Federal”; 88 – RIC Nº 712/15 – do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde, Sr. Arthur Chioro, sobre o 
repasse de recursos federais para a implantação e manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) nos municípios”; 89 – RIC Nº 713/15 – da Sra. Carmen Zanotto – que “requer informações ao Ministro 
de Estado da Educação sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e os cortes or-
çamentários”; 90 – RIC Nº 714/15 – do Sr. Jorge Solla – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado 
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dos Transportes sobre o Fundo da Marinha Mercante”; 91 – RIC Nº 715/15 – do Sr. Pauderney Avelino – que 
“solicita a Sra. Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate a Fome a estimativa do aumento de 
despesa da União decorrente da aprovação do Projeto de Lei nº 5.278, de 2009, apensado ao Projeto de Lei n° 
4.022, de 2008”; 92 – RIC Nº 716/15 – do Sr. Betinho Gomes – que “requer sejam prestadas informações pelo 
Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sobre os atrasos nos repasses de recursos do Tesouro Nacional aos bancos 
públicos da União Federal para custear os gastos com programas sociais, no ano de 2015”; 93 – RIC Nº 717/15 
– da Sra. Carmen Zanotto – que “requer informações ao Ministro de Estado da Saúde sobre a falta de penicilina 
no país, nos termos em que especi�ca”; 94 – RIC Nº 718/15 – do Sr. Expedito Netto – que “solicita informações 
ao Ministro de Estado de Minas e Energia sobre o cronograma de execução das obras do Programa Luz para 
Todos nos municípios do Estado do Rondônia”; 95 – RIC Nº 719/15 – do Sr. Osmar Serraglio – que “solicita in-
formações ao Ministro da Fazenda sobre existência e validade de Letras do Tesouro Nacional-LTN de nº 203.029 
até 203.078, CERT/REP 24.029 até 24.078, CODIV/CODIP 1243205992 até 1243206041, BACEN 0496134119”; 96 
– RIC Nº 720/15 – do Sr. Sandro Alex – que “requer informações ao Ministro de Minas e Energia sobre os des-
dobramentos da estatização da planta da Petrobras e das mudanças nas regras da extração e comercialização 
de gás pelo governo da Bolívia em 2006”; 97 – RIC Nº 721/15 – do Sr. Jorge Solla – que “solicita informações 
ao Senhor Ministro de Estado da Educação sobre cortes no Pibid”; 98 – RIC Nº 722/15 – do Sr. Arthur Oliveira 
Maia – que “requer informações do Ministro-Chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, sobre a execução das 
emendas ao orçamento da união de que tratam a Emenda Constitucional n.º 86, de 2015 e a Seção X da Lei 
13.080, de 02 de janeiro de 2015”; 99 – RIC Nº 723/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações 
ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes acerca do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC no 
Estado do Rio de Janeiro”; 100 – RIC Nº 724/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Se-
nhor Ministro de Estado dos Transportes acerca do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC no Estado 
do Rio de Janeiro”; 101 – RIC Nº 725/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado dos Transportes acerca do Programa de Concessões Públicas no Estado do Rio de Janeiro”; 102 
– RIC Nº 726/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos 
Transportes acerca do Programa de Concessões Públicas no Estado do Rio de Janeiro”; 103 – RIC Nº 727/15 – 
do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes acerca do 
Programa de Investimento em Logística – PIL no Estado do Rio de Janeiro”; 104 – RIC Nº 728/15 – do Sr. Sós-
tenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes acerca do Programa 
de Investimento em Logística – PIL no Estado do Rio de Janeiro”; 105 RIC Nº 729/15 – do Sr. Sóstenes Caval-
cante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes acerca do Programa Nacional 
de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV no Estado do Rio de Janeiro”; 106 – RIC Nº 730/15 – do Sr. Sós-
tenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes acerca do Programa 
Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade – PNCV no Estado do Rio de Janeiro”; 107 – RIC Nº 731/15 – do 
Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes acerca do 
Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR Legal no Estado do Rio de Janeiro”; 108 – RIC 
Nº 732/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transpor-
tes acerca do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR Legal no Estado do Rio de Janei-
ro”; 109 – RIC Nº 733/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado 
dos Transportes acerca do Programa Passe Livre no Estado do Rio de Janeiro”; 110 – RIC Nº 734/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes acerca do Pro-
grama Passe Livre no Estado do Rio de Janeiro”; 111 – RIC Nº 735/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “RIC ao Ex-
celentissímo Senhor Ministro da Educação a �m de fazer esclarecer orientação equivocada na elaboração do 
Plano Municipal de Educação, no que se refere a questão de gênero”; 112 – RIC Nº 736/15 – do Sr. Elizeu Dio-
nizio – que “RIC ao Excelentissímo Senhor Ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica, referente aos efeitos do contingenciamento do Orçamento da União nos programas de políticas públicas 
de defesa, proteção e promoção dos Direitos Humanos”; 113 – RIC Nº 737/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “RIC 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, acerca de Programas e ações a serem 
implementadas no Estado de Mato Grosso do Sul em 2015, destinados a combater o trabalho infantil e escra-
vo”; 114 – RIC Nº 738/15 – do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Defesa sobre o 
desligamento de militares da Força Aérea Brasileira – aprovados no Cesd – 1/97 Curso de Admissão ao Curso 
de Especialização de Soldados”; 115 – RIC Nº 739/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita informações 
ao Sr. Ministro de Estado da Previdência Social relativas a estatísticas sobre o total de empregados e as vagas 
preenchidas por reabilitados e de�cientes habilitados”; 116 – RIC Nº 740/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – 
que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado do Trabalho e do Emprego relativas a estatísticas sobre o 
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total de empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e de�cientes habilitados”; 117 – RIC Nº 741/15 
– do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, in-
formações sobre a perda de dois diretores da Agência Nacional do Petróleo (ANP)”; 118 – RIC Nº 742/15 – do 
Sr. Jhc – que “requer o envio de pedido de informações por escrito ao Exmo. Sr. Ministro de Estado dos Trans-
portes, para que sejam encaminhados ao gabinete do requerente as informações que especi�ca”; 119 – RIC Nº 
743/15 – do Sr. Jhc – que “requer o envio de pedido de informações por escrito ao Exmo. Sr. Ministro de Estado 
de Minas e Energia, para que sejam encaminhados ao gabinete do requerente as informações que especi�ca”; 
120 – RIC Nº 744/15 – do Sr. Jean Wyllys – que “requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça 
informações a respeito das medidas jurídicas, políticas e administrativas adotadas pela República Federativa 
do Brasil para acolher imigrantes e refugiados que ingressem no território nacional em decorrência de catás-
trofes naturais ou con�agrações em suas áreas de origem”; 121 – RIC Nº 745/15 – do Sr. Jean Wyllys – que “re-
quer ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores informações a respeito das medidas 
jurídicas, políticas e administrativas adotadas pela República Federativa do Brasil para acolher imigrantes e 
refugiados que ingressem no território nacional em decorrência de catástrofes naturais ou con�agrações em 
suas áreas de origem”; 122 – RIC Nº 746/15 – da Comissão de Defesa do Consumidor – que “solicita informa-
ções ao Sr. Ministro das Comunicações sobre a situação orçamentária e �nanceira dos Fundos destinados à 
universalização e desenvolvimento tecnológico dos serviços de telecomunicações”; 123 – RIC Nº 747/15 – da 
Comissão de Defesa do Consumidor – que “solicita informações ao Sr. Ministro das Comunicações, por meio 
da Anatel, sobre o acompanhamento e a �scalização dos recursos dos Fundos destinados à universalização e 
desenvolvimento tecnológico dos serviços de telecomunicações; sobre a revisão dos contratos de concessão 
de telefonia �xa a as metas de universalização; sobre o Plano Nacional de Banda Larga; sobre atuação �scali-
zatória da Agência e sobre a terceirização”; 124 – RIC Nº 748/15 – da Comissão de Defesa do Consumidor – que 
“solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre os recursos referentes aos Fundos destinados à univer-
salização e ao desenvolvimento tecnológico dos serviços de telecomunicações (FUST, FISTEL e FUNTTEL)”; 125 
– RIC Nº 749/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “ Requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Es-
tado da Fazenda sobre denúncias de que houve fraude no processo de implantação do Sistema de Controle 
da Produção de Bebidas (SICOBE) na Casa da Moeda do Brasil (CMB)”; 126 – RIC Nº 750/15 – do Sr. Roberto 
Sales – que “requer ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda informações a respeito da estimativa de renúncia �scal 
com a desoneração tributária de equipamentos destinados à captação de águas pluviais”; 127 – RIC Nº 751/15 
– do Sr. Roberto Sales – que “solicita informações, sob a forma de listagem, relacionando os órgãos e entidades 
da União que contam com mais de cem ocupantes de cargo efetivo ou emprego público em seus quadros de 
pessoal, com a respectiva totalização de funcionários”; 128 – RIC Nº 752/15 – do Sr. Glauber Braga – que “soli-
cita informações ao Ministro da Integração Nacional, relativas à aplicação de recursos em gestão de desastres 
naturais no Brasil”; 129 – RIC Nº 753/15 – do Sr. Glauber Braga – que “solicita informações ao Ministro da Inte-
gração Nacional, relativas à gestão do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil”; 130 
– RIC Nº 754/15 – do Sr. Nilson Leitão – que “solicita informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, 
Indústria e Comercio Exterior, Sr. Armando Monteiro, sobre os valores que o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social – BNDES, têm a receber do Tesouro Nacional, a título de equalização de taxa de ju-
ros, referentes aos programas incentivados pelo Governo Federal”; 131 – RIC Nº 755/15 – do Sr. Arnaldo Jordy 
– que “requer informações ao Ministro da Previdência Social sobre os procedimentos de �scalização adotados 
pela PREVIC nos fundos de Previdência Complementar Petros e Funcef, referente à sua participação na usina 
de Belo Monte”; 132 – RIC Nº 756/15 – do Sr. Capitão Augusto – que “requer ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça 
informações acerca do tempo médio de cumprimento de pena em regime fechado em determinados crimes”; 
133 – RIC Nº 757/15 – da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 215-A, de 2000, do Sr. Almir Sá e outros, que “acrescenta o inciso XVIII ao art. 49; modi�ca o § 
4º e acrescenta o § 8º ambos no art. 231, da Constituição Federal” (inclui dentre as competências exclusivas do 
Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a rati�-
cação das demarcações já homologadas; estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão 
regulamentados por lei), e apensadas – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça os 
dados abaixo citados referentes ao processo Administrativo nº 56972/2014 – FUNAI”; 134 – RIC Nº 758/15 – do 
Sr. Lobbe Neto – que “solicita informações do Sr. Ministro de Estado da Saúde, acerca do total de investimentos 
na aquisição de equipamentos, acessórios e insumos para o Hospital Escola Municipal de São Carlos/SP”; 135 
– RIC Nº 759/15 – do Sr. Lobbe Neto – que “solicita informações do Sr. Ministro de Estado da Cultura, sobre o 
índice de leitura atualmente apresentado no país”; 136 – RIC Nº 760/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “RIC ao 
Excelentissímo Senhor Ministro de Estado da Fazenda referente a autorização dos reajustes nas apostas das 



458 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  Outubro de 2015

loterias realizadas pela Caixa Econômica Federal”; 137 – RIC Nº 761/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde quanto à avaliação, em 2014, dos efeitos da implantação 
do Programa Mais Médicos no Estado de Mato Grosso do Sul”; 138 – RIC Nº 762/15 – do Sr. Pr. Marco Feliciano 
– que “solicita ao Senhor Ministro da Justiça, para que no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional, in-
forme acerca da efetiva aplicabilidade da Lei nº 11.942/2009 nas prisões femininas do país”; 139 – RIC Nº 763/15 
– do Sr. Aliel Machado – que “requer o envio de pedido de informações por escrito ao Exmo. Sr. Ministro-Chefe 
da Controladoria-Geral da União, para que sejam encaminhados ao gabinete do requerente as informações 
que especi�ca”; 140 – RIC Nº 764/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministério do Traba-
lho e Emprego sobre a decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – Codefat de 
adiar o pagamento do Abono Salarial para o exercício de 2015/2016”; 141 – RIC Nº 765/15 – do Sr. Arthur Vir-
gílio Bisneto – que “rEQUER, ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura, informações sobre o andamento 
das obras dos CEUs no Amazonas e a previsão de expansão do programa no estado”; 142 – RIC Nº 766/15 – do 
Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, informações sobre a for-
te queda nos valores de investimentos na pasta ocorrida este ano”; 143 – RIC Nº 767/15 – do Sr. Arthur Virgílio 
Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, informações sobre novo dé�cit de energia 
que será arcado pelos consumidores”; 144 – RIC Nº 768/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer infor-
mações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acerca dos recursos 
e ações destinados a Promoção do Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária no 
Estado do Rio de Janeiro”; 145 – RIC Nº 769/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Se-
nhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acerca dos recursos e ações des-
tinados a Promoção do Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária no Estado do 
Rio de Janeiro”; 146 – RIC Nº 770/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Minis-
tro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acerca dos recursos e ações destinados a 
Promoção do Desenvolvimento Produtivo no Estado do Rio de Janeiro”; 147 – RIC Nº 771/15 – do Sr. Sóstenes 
Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior acerca dos recursos e ações destinados a Promoção do Desenvolvimento Produtivo no Estado do Rio 
de Janeiro”; 148 – RIC Nº 772/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro 
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acerca dos recursos e ações destinados a Promo-
ção do Desenvolvimento Industrial no Estado do Rio de Janeiro”; 149 – RIC Nº 773/15 – do Sr. Sóstenes Caval-
cante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior acerca dos recursos e ações destinados a Promoção do Desenvolvimento Industrial no Estado do Rio de 
Janeiro”; 150 – RIC Nº 774/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acerca dos recursos e ações destinados a Desenvol-
ver ou formar polos produtivos ou tecnológicos da cadeia de fornecedores de bens e serviços de petróleo e 
gás natural no Estado do Rio de Janeiro”; 151 – RIC Nº 775/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer in-
formações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acerca dos recur-
sos e ações destinados a Desenvolver ou formar polos produtivos ou tecnológicos da cadeia de fornecedores 
de bens e serviços de petróleo e gás natural no Estado do Rio de Janeiro”; 152 – RIC Nº 776/15 – do Sr. Vitor 
Valim – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Previdência Social acerca de dados sobre ações 
de �scalização realizadas nos recursos do Regimento Próprio da Previdência Social, no Município de Caucaia, 
Ceará”; 153 – RIC Nº 777/15 – do Sr. Giovani Cherini – (PL 2092/2011) – que “requer informações ao Excelen-
tíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda sobre a estimativa de renúncia de receita decorrente da apro-
vação do Projeto de Lei nº 2.092, de 2011”; 154 – RIC Nº 778/15 – do Sr. Sandro Alex – que “requer informações 
ao Excelentíssimo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, NELSON BARBOSA, sobre a possibilidade 
de aumento das taxas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) como alternativa para o ajuste 
�scal”; 155 – RIC Nº 779/15 – do Sr. Sandro Alex – que “requer informações ao Excelentíssimo Ministro da Fa-
zenda, JOAQUIM LEVY, sobre a possibilidade de aumento das taxas do Fundo de Fiscalização das Telecomuni-
cações (Fistel) como alternativa para o ajuste �scal”; 156 – RIC Nº 780/15 – do Sr. Vitor Valim – que “solicita 
informações ao Ministro de Estado da Previdência Social sobre o Regimento Próprio da Previdência Social, no 
Estado do Ceará”; 157 – RIC Nº 781/15 – da Comissão de Educação – que “requer seja encaminhado RIC ao Mi-
nistério da Educação sobre o Fundo de Financiamento Estudantil”; 158 – RIC Nº 782/15 – do Sr. Elizeu Dionizio 
– que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação, acerca dos Programas e 
Ações voltadas para Educação Especial no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 159 – RIC 
Nº 783/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Secretaria-
Geral da Presidência da República, acerca de Ações e Programas da Política Nacional de Juventude destinadas 
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ao Estado de Mato Grosso do Sul, para o ano de 2015”; 160 – RIC Nº 784/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “re-
quer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação, acerca da avaliação do aprovei-
tamento do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 2014, no Estado de Mato Grosso do Sul”; 161 – RIC 
Nº 785/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, acerca da ampliação do Programa Cidade Digital para o Estado de Mato Gros-
so do Sul, no ano de 2014”; 162 – RIC Nº 786/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “ Requer informações ao Exce-
lentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, acerca dos recursos e programas destinados ao Estado de 
Mato Grosso do Sul, através do Fundo Nacional Antidrogas, em 2014, objetivando a ampliação de Políticas 
Públicas de Prevenção ao uso de crack, álcool e outras drogas”; 163 – RIC Nº 787/15 – do Sr. Uldurico Junior 
– que “requer informações do Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre os municípios do Estado da Bahia que 
possuem registro sindical de trabalhadores rurais e, ou agricultura familiar. E quais são os municípios do Bahia 
que tem pedidos de registro sindical de trabalhadores rurais e, ou agricultura familiar”; 164 – RIC Nº 788/15 
– do Sr. Uldurico Junior – que “requer informações do Sr. Ministro das Cidades sobre o projeto do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC 2 celebrado entre o Ministério das Cidades e o município de Teixeira de Frei-
tas do Estado da Bahia”; 165 – RIC Nº 789/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor 
Ministro de Estado das Cidades acerca do Programa Crédito Solidário no Estado do Rio de Janeiro”; 166 – RIC 
Nº 790/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades 
acerca do Programa Crédito Solidário no Estado do Rio de Janeiro”; 167 – RIC Nº 791/15 – do Sr. Sóstenes Ca-
valcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades acerca do Programa de Arren-
damento Residencial – PAR no Estado do Rio de Janeiro”; 168 – RIC Nº 792/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – 
que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades acerca do Programa de Arrendamento 
Residencial – PAR no Estado do Rio de Janeiro”; 169 – RIC Nº 793/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades acerca do Programa de Financiamento de Material de 
Construção – FIMAC no Estado do Rio de Janeiro”; 170 – RIC Nº 794/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “re-
quer informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades acerca do Programa de Financiamento de Material 
de Construção – FIMAC no Estado do Rio de Janeiro”; 171 – RIC Nº 795/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que 
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades acerca do Programa Especial de Crédito Habi-
tacional ao Cotista do Fundo de Garantia do Tempo de serviço – Pró-cotista no Estado do Rio de Janeiro”; 172 
– RIC Nº 796/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Ci-
dades acerca do Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do Fundo de Garantia do Tempo de ser-
viço – Pró-cotista no Estado do Rio de Janeiro”; 173 – RIC Nº 797/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades acerca do Programa Minha Casa Minha Vida no Estado 
do Rio de Janeiro”; 174 – RIC Nº 798/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado das Cidades acerca do Programa Minha Casa Minha Vida no Estado do Rio de Janeiro”; 175 – 
RIC Nº 799/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Cida-
des acerca do Programa Moradia Digna no Estado do Rio de Janeiro”; 176 – RIC Nº 800/15 – do Sr. Sóstenes 
Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades acerca do Programa Moradia 
Digna no Estado do Rio de Janeiro”; 177 – RIC Nº 801/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informa-
ções ao Senhor Ministro de Estado das Cidades acerca do Programa Urbanização, Regularização e Integração 
de Assentamentos Precários no Estado do Rio de Janeiro”; 178 – RIC Nº 802/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante 
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades acerca do Programa Urbanização, Regu-
larização e Integração de Assentamentos Precários no Estado do Rio de Janeiro”; 179 – RIC Nº 803/15 – do Sr. 
Marcelo Belinati – que “requer informações ao Senhor Ministro da Saúde sobre a liberação de recursos para 
cirurgias eletivas”; 180 – RIC Nº 804/15 – do Sr. Irmão Lazaro – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Jus-
tiça acerca do reconhecimento dos índios Tupinambás de Olivença e a delimitação de suas terras no sul da 
Bahia”; 181 – RIC Nº 806/15 – do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações do Ministério da Justiça acerca 
do cumprimento do art. 9º. da Lei 12.654/12 – LEP, regulamentado pela Resolução n. 03/2014-MJ, em sede de 
execução penal, no Território Nacional”; 182 – RIC Nº 807/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer infor-
mações ao Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação acerca dos recursos e ações destinados 
a Promover o desenvolvimento de Ciência, Tecnologia & Inovação aplicadas à biodiversidade no Estado do Rio 
de Janeiro”; 183 – RIC Nº 808/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação acerca dos recursos e ações destinados a Promover o desenvolvi-
mento de Ciência, Tecnologia & Inovação aplicadas à biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro”; 184 – RIC 
Nº 809/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Inovação acerca dos recursos e ações destinados a Promover a Prevenção e Controle do Desma-
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tamento e dos Incêndios em Florestas no Estado do Rio de Janeiro”; 185 – RIC Nº 810/15 – do Sr. Sóstenes Ca-
valcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação acerca dos 
recursos e ações destinados a Promover a Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios em Flores-
tas no Estado do Rio de Janeiro”; 186 – RIC Nº 811/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações 
ao Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação acerca dos recursos e ações destinados a De-
senvolver a tecnologia nuclear e suas aplicações para atender aos diversos usos na área civil no Estado do Rio 
de Janeiro”; 187 – RIC Nº 813/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação acerca dos recursos e ações destinados a Desenvolver a tecnologia 
nuclear e suas aplicações para atender aos diversos usos na área civil no Estado do Rio de Janeiro”; 188 – RIC 
Nº 814/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Inovação acerca dos recursos e ações destinados a Aprimorar as atividades de proteção ao pro-
grama nuclear e o atendimento a emergências radiológicas e nucleares no Estado do Rio de Janeiro”; 189 – RIC 
Nº 815/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Inovação acerca dos recursos e ações destinados a Aprimorar as atividades de proteção ao pro-
grama nuclear e o atendimento a emergências radiológicas e nucleares no Estado do Rio de Janeiro”; 190 – RIC 
Nº 816/15 – da Sra. Carmen Zanotto – que “requer informações ao Ministro de Estado da Educação sobre o 
cancelamento realizado na prova de monitoramento dos alunos do 3º ano do ensino fundamental de escolas 
públicas”; 191 – RIC Nº 817/15 – do Sr. Ivan Valente – que “RIC ao Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos, Exmo. Sr. Roberto Mangabeira Unger, sobre estudos realizados acerca de cenários climáticos e 
alternativas para adaptação às mudanças do clima”; 192 – RIC Nº 818/15 – do Sr. Valmir Assunção – que “soli-
cita informação à Excelentíssima Senhora Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu, sobre 
o plano de revitalização da EMBRAPA”; 193 – RIC Nº 819/15 – do Sr. Mandetta – que “requer informações ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Arthur Chioro, acerca de proposta de Carreira Médica Fe-
deral”; 194 – RIC Nº 820/15 – do Sr. Mandetta – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado da Educação, Renato Janine Ribeiro, acerca da abertura de cursos de medicina no país”; 195 – RIC Nº 
821/15 – do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer informações ao Ministério da Educação sobre cortes orçamentá-
rios nas universidades federais do Pará”; 196 – RIC Nº 822/15 – do Sr. Roberto Sales – que “solicita informações 
ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre as empresas que são obrigadas a contratar pessoas com de�ciên-
cia e aprendizes”; 197 – RIC Nº 823/15 – do Sr. Júlio Delgado – que “solicita informação ao Ministro da Saúde 
sobre a inclusão de tratamento de saúde no rol de procedimentos cobertos pelos planos de saúde”; 198 – RIC 
Nº 824/15 – do Sr. Silas Freire – que “requer informações ao Ministro da Saúde sobre dados registrados dos 
últimos 03 anos, mencionando também os dados de 2015 já coletados, sobre crimes sexuais praticados contra 
crianças e adolescentes no Brasil, com detalhamento por regiões e Estados, tipos de crimes praticados, idade 
e sexo das vítimas”; 199 – RIC Nº 825/15 – do Sr. Silas Freire – que “requer informações ao Ministro da Secreta-
ria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República sobre dados registrados dos últimos 03 anos, 
mencionando também os dados de 2015 já coletados, sobre crimes sexuais praticados contra crianças e ado-
lescentes no Brasil, com detalhamento por regiões e Estados, tipos de crimes praticados, idade e sexo das víti-
mas”; 200 – RIC Nº 826/15 – do Sr. Silas Freire – que “requer informações ao Ministro da Justiça sobre dados 
registrados dos últimos 03 anos, mencionando também os dados de 2015 já coletados, sobre crimes sexuais 
praticados contra crianças e adolescentes no Brasil, com detalhamento por regiões e Estados, tipos de crimes 
praticados, idade e sexo das vítimas”; 201 – RIC Nº 827/15 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “”Solicita informa-
ções ao Senhor Ministro de Estado da Previdência Social””; 202 – RIC Nº 828/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto 
– que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, informações quanto ao risco de custo, ainda maior, 
que pode ser assumido pelos consumidores, pelo risco de dé�cit na geração de energia hidrelétrica”; 203 – RIC 
Nº 829/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, informa-
ções quanto ao corte de 17% no plano de investimentos da Eletrobras”; 204 – RIC Nº 830/15 – do Sr. Venezia-
no Vital do Rêgo – que “requer informações acerca do Programa de Educação Tutorial (PET)”; 205 – RIC Nº 
831/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “solicita ao Ministro de Estado da Educação informações sobre 
a redução de recursos destinados a programas da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) e ao Programa de Educação Tutorial – PET, no exercício de 2015”; 206 – RIC Nº 832/15 
– da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – que “solicita informações ao Senhor Ministro das Co-
municações sobre o ato que outorga permissão à Rádio Cruzeiro Ltda. para explorar serviço de radiofusão so-
nora no Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina”; 207 – RIC Nº 833/15 – da Comissão de Viação 
e Transportes – que “solicita informações ao Ministro da Defesa referentes às normas legais e à segurança dos 
voos comerciais no país, em especial sobre o incidente ocorrido no voo 1436 da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, 
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que sofreu grande tumulto e atraso no dia 23 de junho de 2015”; 208 – RIC Nº 834/15 – do Sr. Betinho Gomes 
– que “solicita informações ao Ministério da Saúde sobre as metas relacionadas à saúde do Plano Plurianual 
(PPA) de 2012-2015”; 209 – RIC Nº 835/15 – do Sr. Betinho Gomes – que “solicita informações ao Ministério da 
Saúde sobre a situação de pro�ssionais responsáveis pela realização de auditorias no âmbito do Sistema Único 
de Saúde”; 210 – RIC Nº 836/15 – do Sr. André Fufuca – (PL 2219/2015) – que “solicita ao Sr. Ministro de Estado 
da Previdência Social a estimativa do impacto orçamentário decorrente da eventual aprovação da Projeto de 
Lei n° 2.219, de 2015”; 211 – RIC Nº 837/15 – do Sr. Ricardo Izar – que “solicita informações ao Sr. Ministro da 
Saúde a respeito das ações implementadas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para viabilizar a apli-
cação do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês, conforme disposto na Lei Federal nº 13.002/2014”; 
212 – RIC Nº 838/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Trans-
portes, Antonio Carlos Rodrigues, sobre a execução do Convênio nº TT-224/2003-00, Construção de Vias Mar-
ginais e Interseções na Travessia Urbana no Município de Jaru – Rondônia. BR 364/RO, segmento entre os Km 
428,80 e 435,10”; 213 – RIC Nº 839/15 – da Comissão de Educação – que “requer seja encaminhado RIC ao Mi-
nistério da Educação acerca da abertura de cursos de medicina no país”; 214 – RIC Nº 840/15 – da Comissão 
de Educação – que “requer seja encaminhado RIC ao Ministério da Educação sobre o Fundo de Financiamento 
Estudantil”; 215 – RIC Nº 841/15 – do Sr. Átila Lins – que “requer pedido de informações ao ministro da Educa-
ção sobre a instalação de creches em municípios do Estado do Amazonas, no período de 2010-2014”; 216 – RIC 
Nº 842/15 – do Sr. Átila Lins – que “requer pedido de informações ao ministro dos Transportes sobre o anda-
mento das obras dos portos de Barcelos, Eirunepé, Lábrea, Boca do Acre e Borba, no Estado do Amazonas”; 217 
– RIC Nº 843/15 – do Sr. Otavio Leite – (PL 8254/2014) – que “requer informações ao Senhor Ministro do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão relativas à estimativa de impacto orçamentário e �nanceiro do Projeto de Lei 
nº 8.254, de 2014, que “Concede pensão especial aos ex-integrantes do “Batalhão Suez””; 218 – RIC Nº 844/15 
– do Sr. Marx Beltrão – que “requer informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Industria e Comércio Ex-
terior, Armando Monteiro Neto, sobre a concorrência desleal ocasionada pela importação de Turfa Sphagnum”; 
219 – RIC Nº 845/15 – do Sr. Marx Beltrão – que “requer informações a Sra. Ministra da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento, Kátia Abreu, sobre os cuidados �tossanitária na importação Turfa Sphagnum”; 220 – RIC Nº 
846/15 – do Sr. Marx Beltrão – que “requer informações ao Sr. Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sobre o cor-
reto enquadramento no NCM (Nomenclatura comum do Mercosul) da Turfa Sphagnum, no ato da importação”; 
221 – RIC Nº 847/15 – da Comissão de Minas e Energia – que “requer ao Senhor Ministro de Estado de Minas 
e Energia, Eduardo Braga, informações sobre a Usina Termonuclear Angra 3, por intermédio da Eletronuclear/
ELETROBRAS”; 222 – RIC Nº 848/15 – do Sr. Lobbe Neto – que “requer que sejam prestadas informações pelo 
Senhor Renato Janine Ribeiro – Ministro de Estado da Educação sobre o gasto com publicidade do Programa 
do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES”; 223 – RIC Nº 849/15 – da Sra. Ana Peru-
gini – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação sobre as obras do Campus de Cam-
pinas (SP), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, que se encontram 
paralisadas”; 224 – RIC Nº 850/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita ao Sr. Ministro de Estado do Esporte 
informações a respeito dos recursos investidos na realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016”; 
225 – RIC Nº 851/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde 
acerca dos incentivos �nanceiros ao Programa de Saúde da Pessoa Portadora de De�ciência, no Estado de Mato 
Grosso do Sul, transferidos no ano de 2014”; 226 – RIC Nº 852/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer infor-
mações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca dos investimentos na Política Nacional de Atenção In-
tegral à Saúde de Adolescentes e Jovens, no Estado de Mato Grosso do Sul, aplicados no ano de 2014”; 227 – 
RIC Nº 853/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acer-
ca dos incentivos �nanceiros ao Programa Saúde da Família, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano 
de 2014”; 228 – RIC Nº 854/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado 
da Saúde acerca dos recursos destinados para as Organizações Não Governamentais, no Estado de Mato Gros-
so do Sul, referente ao ano de 2014”; 229 – RIC Nº 855/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. 
Ministro de Estado de Minas e Energia, informações quanto à elevação do custo de energia em R$ 7,4 bi”; 230 
– RIC Nº 856/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, in-
formações quanto ao dé�cit de geração hídrica para as hidrelétricas entre janeiro e junho de 2015”; 231 – RIC 
Nº 857/15 – do Sr. Pedro Cunha Lima – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão sobre quantitativos de cargos comissionados na Administração Pública Federal”; 232 
– RIC Nº 858/15 – do Sr. Edmilson Rodrigues – que “RIC à Ministra de Meio Ambiente, Exma. Sra. Izabella Tei-
xeira, sobre a gestão do Parque Nacional da Serra da Capivara”; 233 – RIC Nº 859/15 – do Sr. Mendonça Filho 
– que “solicita informações ao Ministro da Educação, Sr. Renato Janine Ribeiro, referente ao oferecimento de 



462 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  Outubro de 2015

vagas na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) para os integrantes do MST (Movimento dos Trabalha-
dores Sem-Terra)”; 234 – RIC Nº 860/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Saúde acerca dos incentivos �nanceiros ao Serviço de Atenção Básica do Programa Saúde da Fa-
mília, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 235 – RIC Nº 861/15 – do Sr. Elizeu Dionizio 
– que “RIC ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Turismo, acerca do programa PRONATEC TURISMO 
NA EMPRESA, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 236 – RIC Nº 862/15 – do Sr. Elizeu 
Dionizio – que “RIC ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Turismo, acerca do programa PRONATEC 
TURISMO SOCIAL, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 237 – RIC Nº 863/15 – do Sr. 
Elizeu Dionizio – que “RIC ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Turismo, acerca do programa PRO-
NATEC TURISMO CIDADÃO, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 238 – RIC Nº 864/15 
– do Sr. Elizeu Dionizio – que “RIC ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Turismo, acerca do programa 
PRONATEC TURISMO DESENVOLVIMENTO LOCAL, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 
239 – RIC Nº 865/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “RIC ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Turis-
mo, acerca dos incentivos �nanceiros destinados ao Programa Turismo Sustentável e Infância, no Estado de 
Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 240 – RIC Nº 866/15 – do Sr. Kaio Maniçoba – que “solicita in-
formação ao Ministro de Estado da Fazenda sobre a regulamentação da Lei nº 12.999, de 2014, que autoriza o 
pagamento de subvenção econômica aos produtores independentes de cana-de-açúcar da região Nordeste, 
na safra 2012/2013”; 241 – RIC Nº 867/15 – do Sr. Victor Mendes – que “solicita informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Saúde, sobre a auditoria n° 12534, realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS na 
Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiro, Estado do Maranhão”; 242 – RIC Nº 869/15 – do Sr. Daniel Vilela – 
que “solicita ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes informações acerca das ações implementadas para 
atingir os objetivos da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020”; 243 – RIC Nº 870/15 – do Sr. 
Daniel Vilela – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Justiça informações acerca das ações implemen-
tadas para atingir os objetivos da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020”; 244 – RIC Nº 871/15 
– do Sr. Daniel Vilela – que “solicita ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República infor-
mações acerca das ações implementadas para atingir os objetivos da Década de Ação pela Segurança no Trân-
sito 2011-2020”; 245 – RIC Nº 872/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores informações acerca das ações implementadas para atingir os objetivos da Década de Ação 
pela Segurança no Trânsito 2011-2020”; 246 – RIC Nº 873/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “solicita ao Senhor Mi-
nistro de Estado das Cidades informações acerca das ações implementadas para atingir os objetivos da Déca-
da de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020”; 247 – RIC Nº 874/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “solicita ao 
Senhor Ministro de Estado da Saúde informações acerca das ações implementadas para atingir os objetivos da 
Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020”; 248 – RIC Nº 875/15 – do Sr. Max Filho – que “requer 
informações ao Ministro de Estado da Educação relacionadas aos programas: Ensino Médio Inovador – ProEMI 
(Portaria nº 971/2009); Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (Portaria nº 867/2012) e Pac-
to Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio – PNEM (Portaria nº 1.140/2013)”; 249 – RIC Nº 876/15 – do 
Sr. Pr. Marco Feliciano – que “solicita informações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores a respeito das provi-
dências administrativas tomadas para que se solucione a questão da exclusão da palavra “Israel” dos passapor-
tes de �lhos de imigrantes brasileiros nascidos em Jerusalém”; 250 – RIC Nº 877/15 – do Sr. Lucio Mosquini – 
que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo, Henrique Eduardo Lyra Alves, sobre a não 
inclusão do Estado de Rondônia do Pronatec Turismo”; 251 – RIC Nº 878/15 – do Sr. Alberto Fraga – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Henrique Barbosa 
Filho, sobre os valores repassados ao Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, previsto na lei nº 10.633 
de 27 de Dezembro de 2002”; 252 – RIC Nº 879/15 – da Sra. Alice Portugal – que “requer ao Exmo. Sr. Ministro 
de Estado da Educação, Renato Janine Ribeiro, informações sobre o corte de direitos de professores doutoran-
dos e mestrandos”; 253 – RIC Nº 880/15 – da Sra. Ana Perugini – que “solicita informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Educação sobre as obras do Campus de Campinas (SP), do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Estado de São Paulo, que se encontram paralisadas”; 254 – RIC Nº 881/15 – do Sr. Major Olim-
pio – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça acerca da prática de crime de incitação 
realizada pelo Sr. Vagner Freitas de Moraes, em evento realizado no Palácio do Planalto, com a presença da 
Presidente da República”; 255 – RIC Nº 882/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “solicita informações ao Ministério 
da Previdência Social sobre a antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas, no ano 
de 2015”; 256 – RIC Nº 883/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro do Desenvolvimento Agrário, acerca das atividades de inspeção desenvolvidas no Sistema Uni�cado 
de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 
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257 – RIC Nº 884/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro das 
Comunicações, acerca da oferta de Internet em banda larga do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), no 
Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 258 – RIC Nº 885/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que 
“requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, acerca do aumento do quadro 
efetivo da Policia Rodoviária Federal, no Estado de Mato Grosso do Sul, para o ano de 2015”; 259 – RIC Nº 886/15 
– do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Pesca e Aquicultura,
acerca do Monitoramento e Controle da Atividade Pesqueira, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao
ano de 2014”; 260 – RIC Nº 887/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Defesa, acerca das atividades de implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Frontei-
ras (SISFRON), no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 261 – RIC Nº 888/15 – do Sr. Nilson
Leitão – que “solicita ao Ilustríssimo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Senhor Mauro Vieira,
informações acerca da comitiva que acompanhou Dilma Rousse% aos Estados Unidos”; 262 – RIC Nº 889/15
– do Sr. Rodrigo Martins – que “solicita ao Ministério da Fazendo informações dos gastos do Governo Federal
com o pagamento de pessoal”; 263 – RIC Nº 890/15 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “solicita informações ao
Ministro da Fazenda sobre as permissões lotéricas”; 264 – RIC Nº 891/15 – da Sra. Mara Gabrilli – que “solicita
que seja encaminhado requerimento de informações ao Ministério da Saúde sobre a atenção aos pacientes
acometidos de Hidradenite Supurativa no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”; 265 – RIC Nº 892/15 – do
Sr. Pompeo de Mattos – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, que se-
jam prestadas as informações referentes ao Processo ANEEL nº 48500.005766/2012-18, e de forma especial, o
conteúdo dos Ofícios nº 250/2013-SE-MME e nº 134/2014-SE-MME datados de 10 de dezembro de 2013 e 8 de
julho de 2014, assim como, o conteúdo do Ofício nº 166/2014-DR/ANEEL, de 02 de outubro de 2014, e seus
anexos”; 266 – RIC Nº 893/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “requer ao Ministério da Educação informações
acerca dos cortes estabelecidos pelo governo na área educacional, bem como dos seus impactos”; 267 – RIC
Nº 894/15 – do Sr. Betinho Gomes – que “solicita informações ao Ministério da Saúde sobre problemas cons-
tatados pelo Tribunal de Contas da União na execução do Programa Mais Médicos”; 268 – RIC Nº 895/15 – do
Sr. Daniel Vilela – que “solicita do Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da Repú-
blica informações detalhadas sobre os registros de voos de aeronaves cedidas pela Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, que especi�ca, ao governo de Goiás”; 269 – RIC Nº 896/15
– do Sr. Daniel Vilela – que “solicita do Senhor Ministro de Estado da Defesa informações detalhadas sobre os
registros de voos de aeronaves cedidas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério
da Justiça, que especi�ca, ao governo de Goiás”; 270 – RIC Nº 897/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “solicita do
Senhor Ministro de Estado da Justiça informações detalhadas sobre uso de aeronaves cedidas pela Secretaria
Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, que especi�ca, ao governo de Goiás”; 271 –
RIC Nº 898/15 – do Sr. Lobbe Neto – que “requer sejam prestadas informações pelo Senhor Renato Janine Ri-
beiro – Ministro de Estado da Educação sobre os re�exos dos cortes no orçamento do Ministério da Educação
na educação superior – graduação, pós-graduação: ensino, pesquisa e extensão”; 272 – RIC Nº 899/15 – do Sr.
Lobbe Neto – que “requer informações ao Senhor Renato Janine Ribeiro – Ministro de Estado da Educação so-
bre salários, auxílios e grati�cações pagas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)”; 273 – RIC
Nº 900/15 – da Sra. Ana Perugini – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação sobre
o início das atividades dos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Pau-
lo – IFSP, no Campus do município de Ubatuba”; 274 – RIC Nº 901/15 – do Sr. Arlindo Chinaglia – que “solicita
o encaminhamento ao Poder Executivo de um Pedido de Informações sobre o impacto no Orçamento da União
de uma eventual aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 35/2010, que concede isenção tributária do Im-
posto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos
novos para uso na agricultura, fabricados no Mercosul e destinados à agricultura familiar ou cooperativas de
agricultores, em relação aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019”; 275 – RIC Nº 902/15 – do Sr. Julio Lopes
– que “requer, na forma do art. 50, §2º da Constituição Federal e inciso I, do art. 115 do RICD, seja encaminhado
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda pedido de informação sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida”;
276 – RIC Nº 903/15 – do Sr. Julio Lopes – que “requer na forma do art. 50, § 2° da Constituição Federal e inciso
I, do art. 115 do RICD, seja encaminhado à Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado das Cidades, o seguinte
pedido de informação.”; 277 – RIC Nº 904/15 – da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nº 299-A, de 2013, do Sr. Eduardo Cunha e outros, que “altera o art. 88 da Constitui-
ção Federal” (limita o número de ministérios) – que “solicita ao Ministro do Planejamento informações relativas
ao custeio de cada Ministério e Secretaria che�ada por autoridade com status de Ministro de Estado”; 278 – RIC
Nº 905/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “solicita do Senhor Ministro de Estado da Defesa informações detalhadas
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sobre os registros de voos da aeronave de uso do governador de Goiás abaixo especi�cada”; 279 – RIC Nº 
906/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “solicita do Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presi-
dência da República informações detalhadas sobre os registros de voos da aeronave de uso do governador de 
Goiás abaixo especi�cada”; 280 – RIC Nº 907/15 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
– que “requer, nos termos constitucionais e regimentais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora
desta Casa, pedido de informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Defesa, Senhor Jacques Wagner,
sobre Relatório do Tribunal de Contas da União que detectou sobrepreço na construção da Base Naval e do
Estaleiro da Marinha em Itaguaí, Rio de Janeiro, nos termos em que especi�ca”; 281 – RIC Nº 908/15 – da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio – que “solicita, no âmbito das competências
constitucionais do Congresso Nacional, informações à Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sra.
Kátia Regina de Abreu, sobre a aplicação e o alcance dos Artigos 5º, 6º e 7º da Medida Provisória nº 2.199-14,
de 24 de agosto de 2001”; 282 – RIC Nº 909/15 – da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio – que “solicita, no âmbito das competências constitucionais do Congresso Nacional, informações ao
Ministro da Fazenda, Sr. Joaquim Vieira Ferreira Levy, sobre a aplicação e o alcance dos Artigos 5º, 6º e 7º da
Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001”; 283 – RIC Nº 910/15 – da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio – que “solicita, no âmbito das competências constitucionais do Con-
gresso Nacional, informações ao Ministro da Integração Nacional, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, sobre a aplica-
ção e o alcance dos Artigos 5º, 6º e 7º da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001”; 284 – RIC
Nº 911/15 – do Sr. Heráclito Fortes – que “solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão acerca de dívidas de outros países perdoadas pelo Brasil entre os anos de 2003 até a presente
data”. 2 – Rati�cado o Relatório de Missão Autorizada n. 7, de 2015, da Presidência. Missões o�ciais autori-
zadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2015: 15, 1315, 1317, 1319, 1323, 1334, 1336 a 1338, 1342, 1345, 1349,
1350, 1352 a 1358, 1362 a 1364, 1375, 1381, 1382, 1384, 1390, 1394 a 1396, 1398, 1424, 1430, 1431, 1440 a 1447,
1451 a 1453, 1456, 1464, 1468, 1470, 1471, 1478 a 1484, 1486, 1494, 1495, 1497 a 1501, 1504 a 1510, 1513, 1515,
1517 a 1519, 1521, 1523, 1524, 1526, 1528, 1533, 1553 a 1555, 1561 a 1563, 1580 a 1582, 1584 a 1586, 1588 a
1591, 1596, 1597, 1599, 1600, 1603 a 1607. 3 – Prorrogação de prazo do Edital do Procedimento de Mani-
festação de Interesse: 3.1 – Processo n. 128.022/2015. Rati�cado o despacho do Presidente Eduardo Cunha,
à �. 14: “Em 25/6/2015. À vista da manifestação da Comissão Especial de Parceria Público-Privada, às �s. 1-3, e
com amparo no art. 2°, § 9°, do Ato da Mesa n. 11/2015, PRORROGO, ad referendum da Mesa da Câmara dos
Deputados, a prorrogação do prazo para a apresentação dos estudos técnicos de que tratam os subitens 5.4 e
8.1 do Edital do Procedimento de Manifestação de Interesse n. 001/2015-CD até o dia 28 de agosto de 2015. 2.
À Diretoria-Geral, para providências. Ato contínuo, retornem-se os autos a esta Presidência, a �m de submeter
a matéria ao crivo da Mesa desta Casa de Leis.”; 3.2 – Processo n. 137.502/2015. Rati�cado o despacho do
Presidente Eduardo Cunha, à �. 9: “Em 27/8/2015. À vista da sugestão da Comissão Especial de Parceria Públi-
co-Privada, às �s. 1-2, com amparo no art. 2°, §9°, do Ato da Mesa n. 11/2015, PRORROGO, ad referendum da
Mesa da Câmara dos Deputados, o prazo para a apresentação dos estudos técnicos de que tratam os subitens
5.4 e 8.1 do Edital do Procedimento de Manifestação de Interesse n. 001/2015-CD até o dia 29/9/2015. 2. À Di-
retoria-Geral, para providências. Ato contínuo, retornem-se os autos a esta Presidência, a �m de submeter a
matéria ao crivo da Mesa desta Casa de Leis.”. 4 – Rati�cados os Atos da Mesa nºs: 4.1 – Nº 38, de 2015, que
“Altera o Ato da Mesa n. 24, de 2015, que dispõe sobre jornada de trabalho dos servidores da Câmara dos De-
putados e dá outras providências”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 16/julho/2015 e publicado no
Suplemento ao DCD de 17/julho/2015; 4.2 – Nº 39, de 2015, que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos
em comissão de natureza especial na Liderança do Governo na Câmara dos Deputados”. Baixado, ad referen-

dum da Mesa Diretora, em 16/julho/2015 e publicado no Suplemento ao DCD de 18/julho/2015; 4.3 – Nº 40,
de 2015, que “Substitui servidores da Comissão Especial de Parceria Público-Privada da Câmara dos Deputa-
dos”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 22/julho/2015 e publicado no Suplemento ao DCD de 24/
julho/2015; 4.4 – Nº 41, de 2015, que “Altera o inciso I do art. 14 do Ato da Mesa nº 31, de 2012”. Baixado, ad

referendum da Mesa Diretora, em 22/julho/2015 e publicado no Suplemento ao DCD de 24/julho/2015; 4.5 –
Nº 42, de 2015, que “Requisita à Procuradoria Parlamentar que promova a interpelação judicial da advogada
Beatriz Lessa da Fonseca Catta Preta”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 7/agosto/2015 e publicado
no Suplemento ao DCD de 8/agosto/2015; 4.6 – Nº 43, de 2015, que “Dispõe sobre a extinção e criação de
cargos em comissão de natureza especial na Corregedoria Parlamentar”. Baixado, ad referendum da Mesa Dire-
tora, em 10/agosto/2015 e publicado no Suplemento ao DCD de 11/agosto/2015. 5 – Decisões do Presidente
que suspendem a vigência do Ato da Mesa nº 82, de 2006, que “veda a realização de oitivas de presos nas de-
pendências da Câmara dos Deputados”, para �ns de: 5.1 – Acareação entre os Senhores Alberto Youssef e
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Paulo Roberto Costa – Requerimento n. 834, de 2015 -, autorizada para o dia 30/junho/2015, em reunião da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobrás, conforme Ofício n. 340/2015-P, da CPI, de 17/junho/2015. 
Rati�cada a Decisão do Presidente de 24/junho/2015, publicada no Suplemento ao DCD de 25/junho/2015; 
5.2 – Acareação entre os Senhores Pedro José Barusco Filho e Renato de Souza Duque – Requerimentos n.s 
76, 429, 444, 626 e 846, de 2015 -, a ser realizada em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petro-
brás, conforme Ofício n. 340/2015-P, da CPI, de 17/junho/2015. Rati�cada a Decisão do Presidente de 03/ju-
lho/2015, publicada no Suplemento ao DCD de 4/julho/2015; 5.3 – Acareação entre os Senhores Pedro José 
Barusco Filho e João Vaccari Neto – Requerimentos n.s 79, 430, 602, 625 e 845, de 2015-, a ser realizada em 
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobrás, conforme Ofício n. 340/2015-P, da CPI, de 17/ju-
nho/2015. Rati�cada a Decisão do Presidente de 03/julho/2015, publicada no Suplemento ao DCD de 4/
julho/2015; 5.4 – Acareação entre os Senhores Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa – Requerimento n. 834, 
de 2015 -, a ser realizada em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobrás, conforme Ofício n. 
370/2015-P, da CPI, de 26/junho/2015. Rati�cada a Decisão do Presidente de 3/agosto/2015, publicada no 
Suplemento ao DCD de 4/agosto/2015; 5.5 – Tomada de depoimento dos Senhores Milton Pascowitch e Ri-
cardo Ribeiro Pessoa pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobrás, conforme Ofício n. 485/2015-P, 
da CPI, de 5/agosto/2015. Rati�cada a Decisão da Presidência de 5/agosto/2015, publicada no Suplemento 
ao DCD de 6/agosto/2015; 5.6 – Acareação entre os Senhores Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa – Re-
querimentos n.s 834 e 861, de 2015 -, a ser realizada em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
trobrás, conforme Ofício n. 523/2015-P, da CPI, de 21/agosto/2015. Rati�cada a Decisão da Presidência de 24/
agosto/2015, publicada no Suplemento ao DCD de 25/agosto/2015. Nesse momento, o Senhor Presidente 
Eduardo Cunha solicitou que fosse elaborada edição de normativo para alterar o Ato da Mesa nº 82, de 2006, 
vedando a realização de oitivas de presos nas dependências da Câmara dos Deputados apenas para os casos 
de periculosidade. 6 – Reembolso de despesas: Processo n. 117.494/2015. Rati�cado o despacho do Presi-
dente Eduardo Cunha, à �. 30: “Em 10/6/15. Atendendo à solicitação do Deputado Osmar Terra, autorizo, ad 

referendum da Mesa Diretora, o reembolso, a ser solicitado pelos Deputados Bruna Furlan, Geovania de Sá, 
Hildo Rocha, Marcos Rogério, Maria Helena, Angelim e Shéridan, por meio de suas Cotas para o Exercício 
da Atividade Parlamentar (Ceap), das despesas com inscrição no Curso de Liderança Executiva em Desenvol-
vimento da Primeira Infância, cujo Módulo 1 será promovido na Universidade Harvard, na cidade de Cambrid-
ge, Massachusetts, Estados Unidos, no período de 9 a 14 de agosto de 2015, seguido por atividades a distância, 
e na cidade de São Paulo, SP, no mês de novembro de 2015, quando será realizado o Módulo 2, no valor indi-
vidual equivalente a US$ 7,800.00 (sete mil e oitocentos dólares), nos termos do art. 15, parágrafo único, do 
Regimento Interno, ressaltando que a autorização para aquisição de passagem aérea internacional, com utili-
zação da Ceap, deverá ser solicitada previamente à Terceira-Secretária. Devolva-se à Diretoria-Geral para pro-
vidências. Após, à Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegia-
do.”. 7 – Reembolso de despesas de assistência à saúde, rati�cado o despacho à �. 50 do Processo n. 
126.672/2015, de interesse do Deputado Gonzaga Patriota. 8 – Nomeação de servidor: Processo n. 135.629/2015 
(134.795/2015). Rati�cado o despacho do Presidente Eduardo Cunha, à �. 4: “Em 13/8/15. Trata-se de indica-
ção do Corregedor Parlamentar, Deputado Carlos Manato, no sentido de que Aldemir Gregório Pereira, pon-
to n. 121.849, seja nomeado para o cargo de natureza especial de Secretário Particular, CNE-07, na Corregedo-
ria Parlamentar. A Resolução n. 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, 
ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios de con�ança, e�ciência e oportunidade, a escolaridade 
de nível superior, exigida em atos normativos internos, para a designação de acesso às funções comissionadas 
de direção e assessoramento e, por extensão, conforme processo n. 2007/122698, aos cargos de natureza es-
pecial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento do cargo em comissão de Secretário Particular, 
CNE-07, pelo referido indicado, naquele órgão. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências 
e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.” II – 
PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE. Sua Excelência expôs seus pareceres exarados nos seguin-
tes projetos: 1 – Projeto de Resolução do Congresso Nacional (PRN) nº 3, de 2011, de autoria do Deputado 
Renan Filho, que “Altera a Resolução nº 1, de 2006, para dispor sobre o Orçamento Cidadão.”. Relatada a maté-
ria, a Mesa Diretora opinou, por unanimidade, pela aprovação do citado projeto, nos termos do parecer do 
Relator ; e 2 – Projeto de Resolução Nº 191, de 2009, de autoria do Deputado Eduardo Cunha, que “Altera 
dispositivos da Resolução nº 17, de 22 de setembro de 1989 – Regimento Interno da Câmara dos Deputados.”. 
Posto em votação, a Mesa Diretora opinou, por unanimidade, pela aprovação do citado projeto e pela rejeição 
das Emendas nºs 1, 2, 3, 4 e 5, nos termos do parecer do Relator. III – PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE
-PRESIDENTE. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os pareceres favoráveis exarados pelo Relator, De-
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putado Giacobo, nos seguintes processos referentes a reembolso de despesas de assistência à saúde: 1 – Pro-
cesso nº 4.218/2015, de interesse do Deputado Francisco Chapadinha; 2 – Processo nº 5.818/2015, de inte-
resse do Deputado Júlio César; 3 – Processo nº 113.948/2015, de interesse do Deputado Wladimir Costa; e 4 
– Processo nº 136.636/2015, de interesse do Deputado Flaviano Melo. Por último, o Senhor Deputado Giaco-
bo comentou a respeito do estudo que está promovendo com os dados coletados da pesquisa de assistência 
à saúde, proposta na reunião do dia 24 de junho do corrente ano. Que mais de 400 (quatrocentos) deputados 
já responderam e que estavam trabalhando alternativas para trazer à reunião. Com a palavra, o Senhor Depu-
tado Felipe Bornier deu início a sua pauta. IV – PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-SECRETÁRIO. Sua Excelência 
propôs anteprojeto de resolução que “Institui o “Prêmio Brasil Mais Inclusão”, comentando que considerava 
uma oportunidade para reconhecer quem trabalha pela inclusão da pessoa com de�ciência no País. Esclareci-
da a proposta, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, pela apresentação do supracitado projeto, cujo teor 
segue publicado ao �nal da ata. Com a palavra, o Senhor Deputado Mandetta sugeriu que fosse criada uma 
cota de comissionados para pessoa com de�ciência, fazendo com que o poder público entenda que deva ha-
ver a inclusão. Em seguida, o Senhor Deputado Felipe Bornier expôs minuta de Ato da Mesa referente à alte-
ração de critérios para concessão da Medalha Mérito Legislativo, não deliberada. Nesse momento, retirou-se 
da sala de reuniões o Senhor Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente. Em seguida, o Senhor Pre-
sidente Eduardo Cunha apresentou proposta de Ato da Mesa que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos 
em comissão de natureza especial e função comissionada.”, que foi aprovado, por unanimidade, pela Mesa Di-
retora, cujo teor segue publicado ao �nal da ata. V – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor 
Deputado Beto Mansur relatou os seguintes processos, nos termos de seus pareceres: 1 – Processo n. 
112.841/2015, referente ao Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados, referente ao exercício de 2014, 
que inclui as Unidades Orçamentárias “Câmara dos Deputados – CD” e “Fundo Rotativo da Câmara dos Depu-
tados – FRCD”. A versão �nal detalha as diversas ações desenvolvidas pela Câmara dos Deputados ao longo do 
exercício, com base nas dotações orçamentárias aprovadas pela Lei n. 12.522, de 2014 que estima a receita e 
�xa a despesa da União para o exercício �nanceiro de 2014, bem como as variações decorrentes dos diversos 
créditos adicionais. Analisado o processo, a Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o parecer do Relator à �. 
65/v. 2 – Processo n. 130.792/2015, referente ao Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados que con-
templa a distribuição inicial das dotações orçamentárias aprovadas pela Lei n. 13.115, de 2015 (Lei Orçamen-
tária Anual para 2015 – LOA 2015). Posto em votação, foi aprovado, por unanimidade, o parecer do Relator à �. 
61/v. 3 – Processo n. 136.083/2015, referente às propostas orçamentárias da Câmara dos Deputados para 
constar do Projeto de Lei Orçamentária para 2016 e do Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período de 
2016 a 2019, que englobam as Unidades Orçamentárias “Câmara dos Deputados (CD)” e “Fundo Rotativo da 
Câmara dos Deputados (FRCD)”. Aprovado, por unanimidade, o parecer do Relator às �s. 78/79. 4 – Processo 
n. 167.914/2015. Parecer do Relator à �. 188/v: “Trata-se de proposta de alteração do Ato da Mesa n. 31, de 
2012, que disciplina a concessão de diárias, de adicional de embarque e desembarque e de passagens aéreas, 
com o objetivo de sanar distorção existente nos critérios previstos na redação do art. 11 do normativo, verbis: 

“Art. 11. As diárias serão pagas de uma só vez e com a antecedência de no máximo cinco dias da data prevista de 

partida, exceto nas seguintes situações, a critério do Diretor-Geral: I – em casos de urgência, quando poderão ser 

processadas no decorrer do afastamento; II – quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, 

caso em que as diárias poderão ser pagas parceladamente. Parágrafo único. Nos casos em que o afastamento se 

estender por tempo superior ao previsto, o Deputado, o servidor e o colaborador eventual farão jus, ainda, às diárias 

complementares, desde que autorizada a prorrogação do afastamento.” Na atual sistemática, o pagamento de 
diárias nacionais e internacionais somente é efetuado a partir do quinto dia anterior ao início da viagem. Ocor-
re que, nos casos de viagem ao exterior, esse prazo tem-se revelado insu�ciente para deputados e servidores 
providenciarem a aquisição de moeda estrangeira. A proposta elimina tal di�culdade, eis que estabelece a 
aplicação do prazo mencionado na norma apenas ao universo das missões o�ciais realizadas no âmbito do 
território nacional, em consonância com a sistemática adotada pelo Poder Executivo, nos termos do estabele-
cido no art. 22 do Decreto n. 825, de 1993, alterado pelo art. 2° do Decreto n. 6.907, de 2009, ambos da Presi-
dência da República. No encaminhamento da matéria a esta Secretaria, a Diretoria-Geral manifestou-se favo-
ravelmente à alteração proposta. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação 
da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.”. Posto 
em votação, o parecer supracitado foi aprovado por unanimidade e, em decorrência, baixado Ato da Mesa que 
“Altera o art. 11 do Ato da Mesa nº 31, de 2012, que disciplina a concessão de diárias, de adicional de embarque 
e desembarque e de passagens aéreas.”, cujo teor segue publicado ao �nal da ata. 5 – Processo n. 34.735/2009. 
Parecer do Relator à �. 32: “Trata-se de minuta de Ato da Mesa com a �nalidade de regulamentar o uso de pro-
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dutos fumígenos nos espaços da Câmara dos Deputados e, para tanto, de�ne as atribuições dos órgãos admi-
nistrativos da Casa responsáveis pelo acompanhamento e controle do tabagismo. A regulamentação se justi-
�ca pela necessidade de a legislação interna acompanhar o conceito de recinto fechado dado pela Lei n. 
12.546/2011 e pelo Decreto n. 8.262/2014, como local público ou privado, acessível ao público em geral ou de 
uso coletivo, total ou parcialmente fechado em qualquer de seus lados por parede, divisória, teto, toldo ou te-
lhado, de fonna permanente ou provisória. Ante o exposto, submeto a matéria ao exame e à deliberação da 
douta Mesa, com parecer favorável na forma da anexa minuta de Ato da Mesa, e conforme a instrução.”. Apro-
vado, por unanimidade, o parecer supra, foi baixado Ato da Mesa que “Regulamenta o uso de produtos fumí-
genos nos espaços da Câmara dos Deputados.”, cujo teor segue publicado ao �nal da ata. 6 – Processo n. 
149.714/2011. Parecer do Relator às �s. 108/109: “Trata-se de proposta de alteração do Ato da Mesa n. 43, de 
2009, que instituiu a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – CEAP, com vista a autorizar o uso da re-
ferida verba para reembolso de despesa com a participação dos deputados em cursos, palestras, seminários, 
simpósios, congressos ou eventos congêneres, relacionados ao exercício da atividade parlamentar. Segundo 
a minuta, o uso da CEAP �ca jungido a um limite mensal inacumulável de 25% do valor da menor cota mensal, 
e os eventos contemplados devem ser realizados por instituição especializada. Também está prevista a inser-
ção, no sistema informatizado próprio, do comprovante da participação, do relatório circunstanciado dispon-
do sobre as atividades desenvolvidas pelo parlamentar e de certidão emitida pelo órgão da Casa competente 
de presença nas sessões e reuniões mencionadas no art. 226 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Finalmente, �ca vedado o reembolso de gastos com cursos de educação básica, graduação e pós-graduação. 
Vale lembrar que a proposta surgiu como desdobramento da análise do pedido formulado pelo Deputado Os-
mar Terra de participação de grupo de parlamentares em atividade de capacitação na Universidade de Harvard, 
nos Estados Unidos, e na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na área da Primeira Infância. 
Na época, os órgãos técnicos apontaram a inexistência de expresso permissivo no Ato da Mesa n. 43, mas de-
ram notícia de precedentes, em que o Senhor Presidente autorizou ad referendum da Mesa o uso da CEAP para 
dedução de gastos com capacitação e aperfeiçoamento. Desse modo, iniciaram-se os estudos para regulamen-
tar a matéria na Casa. Em apertada síntese, a par do deferimento daquele pedido – e da anexação do Processo 
n. 126.360/2014, que tratou de matéria similar -, esta Secretaria, a Diretoria-Geral, o Centro de Formação, Trei-
namento e Aperfeiçoamento, a Diretoria de Recursos Humanos, o Departamento de Finanças, Orçamento e 
Contabilidade e a Secretaria-Geral da Mesa estiveram, ao longo da instrução processual, às voltas com o estu-
do das seguintes possibilidades: (i) afastamento de Deputados para treinamento, por prazo não superior a 30 
(trinta) dias, como hipótese de missão o�cial, com alteração do Ato da Mesa n. 66, de 2010; (ii) inclusão, entre 
as atribuições do CEFOR do treinamento de Deputados, com alteração do Ato da Mesa n. 41, de 2000, e (iii) 
inclusão de despesas com treinamento dos Deputados entre aquelas passíveis de serem reembolsadas com 
recursos da CEAP, com alteração do Ato da Mesa n. 43, de 2009. A primeira sugestão foi superada com mani-
festação do Núcleo de Assessoramento Jurídico da SGM, que afastou a possibilidade de enquadramento da 
formação técnico-educacional dos parlamentares no conceito de missão autorizada, tal como delineada no 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. No tocante à segunda sugestão, que alcança o Ato da Mesa n. 
41, de 2000, o CEFOR informou que “já procedeu à inclusão dos Deputados como público-alvo das atividades 
de capacitação por meio de minuta de alteração encaminhada por meio do processo 126.706/2013” (�. 49). 
Nesse passo, pende de deliberação a terceira proposta, que envolve mudança no Ato da Mesa n. 43, de 2009. 
A propósito do tema, a Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar do DEFIN chegou a lembrar a existência 
de diversos requerimentos de reembolso de despesa com capacitação e aperfeiçoamento, alguns dos quais 
deferidos em caráter excepcional, sob o entendimento de que a despesa se amoldava à �nalidade da CEAP, 
qual seja o custeio de gastos exclusivamente vinculados à atividade parlamentar. Informou também que, à 
míngua de previsão especí�ca, não existe no momento uma modalidade de despesa para um enquadramen-
to preciso, razão pela qual os reembolsos porventura autorizados são relacionados, no Sistema de Gestão de 
Cotas e Serviços (Cotasnet) em grupo do qual não fazem parte, com implicações na exata divulgação de dados 
no Portal Transparência da Câmara dos Deputados (�s. 55/58). De sua vez, a Diretoria-Geral ressalvou que o 
treinamento deve ser realizado de forma compatível com a atividade parlamentar (�s. 93/94). Na sequência, 
após novos debates sobre a matéria, os órgãos competentes sugeriram a redação ora apresentada, que con-
templa limite mensal inacumulável para o reembolso da despesa, correspondente a 25% do valor da menor 
cota mensal (R$ 30.416,80) �xada no Ato da Mesa n. 43/09 (o que equivale a R$ 7.604,20), de modo a evitar 
excessiva concentração de recursos na nova categoria de gastos (�s. 101/102 e 107). O texto estabelece que o 
afastamento não pode acarretar ausência nas sessões e reuniões citadas no art. 226 do Regimento Interno, a 
ser demonstrado mediante certidão emitida pela Casa. Como permanece inalterado o Ato da Mesa n. 66, de 



468 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  Outubro de 2015

2010, a participação nos eventos de treinamento não constitui ausência justi�cada. Além disso, o novo norma-
tivo proíbe o reembolso de gastos com cursos de educação básica, graduação e pós-graduação. Caso aprova-
da a minuta na forma proposta, será saneada ainda a repetição, no § 18 do art. 4º do Ato da Mesa n. 43, de 2009, 
do disposto no §17, que se deu por equívoco na edição do Ato da Mesa n. 143, de 2014. Ante o exposto, esta 
Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, na forma da minuta de Ato da Mesa 
anexa.”. Discutida a matéria, foi aprovado, por unanimidade, o supracitado parecer e, em decorrência, baixado 
Ato da Mesa que “Altera os arts. 2º e 4º do Ato da Mesa nº 43, de 2009.”, cujo teor segue publicado ao �nal da 
ata. 7 – Processo n. 3.243/2015. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à �. 26/v: “Trata-se de minuta de 
Ato da Mesa com a �nalidade de inserir no rol de despesas passíveis de reembolso pela Cota para o Exercício 
da Atividade Parlamentar – CEAP, instituída pelo Ato da Mesa n. 43, de 2009, o seguro contra incêndio de imó-
vel, bem como o seguro incidente na locação de veículo automotor. A iniciativa da proposta decorre de solici-
tação de reembolso, formulada pelo Dep. Heuler Cruvinel, às �s. 1 a 14. Na análise do pedido de reembolso, a 
Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar – Cogep, do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabi-
lidade (�s. 15 a 16 e 19) concluiu pela inviabilidade de atendimento do pleito por entender que o rol das hipó-
teses de ressarcimento, previsto no art. 2° do Ato da Mesa n. 43/2009, é taxativo e não contempla a despesa 
requerida. Em face disso, o referido órgão técnico sugeriu minuta de normativo com a ampliação dessas hipó-
teses, não só quanto às despesas de seguro contra incêndio de imóvel locado para apoio da atividade parla-
mentar, mas quanto ao seguro na locação de veículos, também não previsto na norma, à vista dos recorrentes 
pedidos de reembolso encaminhados pelos Deputados nesse sentido. A justi�cativa apresentada para a alte-
ração da norma ressalta que os serviços de seguro estão associados à locação de imóveis e veículos, estes já 
previstos no Ato regulador da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar. O Diretor-Geral, ao encaminhar 
o assunto a esta Secretaria, manifestou-se favoravelmente à minuta proposta pela Cogep (�. 25). Por oportuno, 
esta Secretaria acrescenta à proposta em tela o aumento do limite da despesa com combustíveis e lubri�can-
tes estabelecido no inciso IX da referida norma, nos termos da minuta. Informe-se, por �m, que a matéria pode 
ser tratada por meio de Ato da Mesa, uma vez que não há aumento de despesa. Ante o exposto, submeto a 
matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável, na forma da anexa minuta de Ato da 
Mesa, conforme a instrução.”. Submetido a votos, foi aprovado, por unanimidade, o parecer supra, baixando, 
em decorrência, Ato da Mesa que “Altera o Ato da Mesa nº 43, de 2009, que institui a Cota para o Exercício da 
Atividade Parlamentar.”, cujo teor segue publicado ao �nal da ata. 8 – Processo n. 110.038/2013. Parecer do 
Relator, Deputado Beto Mansur, às �s. 108/109v: “Trata-se de recurso à Mesa Diretora interposto pelo servidor 
aposentado Luiz Leite Mariz Netto, ponto n. 40.518, contra decisão desta Primeira-Secretaria que manteve 
entendimento acerca da impossibilidade de conversão em pecúnia do saldo de licença-prêmio não usufruído 
nem utilizado em dobro na aposentadoria. Segundo revelam os autos, inicialmente o servidor requereu a 
conversão ao Diretor do Departamento de Pessoal, que afastou a pretensão, à �. 04, ante a ausência de previsão 
legal para a aplicação do direito aos servidores aposentados sob a égide da Lei n. 1.711, de 1952. O interessado 
apresentou pedido de reconsideração às �s. 7/9, tendo o Diretor do Depes reiterado, após manifestação de sua 
Assessoria Jurídica, �s. 31/41, sua decisão pelo não acolhimento do pleito. Às �s. 45/49, o interessado recorreu 
ao Diretor-Geral, que acolheu o parecer de sua Assessoria Técnica e negou provimento ao recurso, �. 58. Irre-
signado, o servidor aposentado interpôs, às �s. 61/67, novo recurso, para exame desta Secretaria. Após análise 
da matéria, este órgão da Mesa adotou como razões de decidir o parecer da Assessoria Técnica da Diretoria-
Geral de �s. 52/57 no tocante aos argumentos que sustentam o indeferimento do pleito e negou provimento 
ao recurso. Ainda inconformado, o interessado ingressou com pedido de reconsideração, �s. 77/79, argumen-
tando, em síntese, que houve equívoco da Administração no cotejo entre precedente judicial por ele citado, 
cujo fato ocorreu antes da Lei n. 8.112, de 1990, e acórdão mais recente que analisa pedido de aplicação re-
troativa da mencionada lei. Ademais, defendeu a não aplicação da Lei n. 1.711, de 1952, a sua situação, já que 
sua aposentadoria foi regida pela Resolução-CD n. 67, de 1962. Instada a manifestar-se sobre o pedido, a Atec/
DG pronunciou-se às �s. 81/82, rea�rmando que somente a Lei n. 8.112/90 previu a conversão em pecúnia da 
licença-prêmio (não utilizada) para o herdeiro do servidor falecido, o que levou a jurisprudência a também 
permitir, por razoabilidade jurídica, o pagamento ao servidor aposentado; e que essa previsão não existia na 
Lei n. 1.711, de 1952, nem na Resolução n. 67, de 1962. Por esse motivo, teria aquele órgão citado precedente 
cuja legislação pertinente (Lei n.1.711) era semelhante à aplicável aos servidores da Câmara à época (Resolução 
n. 67). Ao �nal, reiterou o parecer e as razões aduzidas às �s. 52/57, propondo a manutenção do decisum. Cor-
roborando o entendimento da Atec/DG sobre a matéria, esta Secretaria manteve a decisão impugnada, �s. 
84/85, com a observação de que recentemente o Plenário do Tribunal de Contas da União considerou indevida 
a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio por assiduidade para os aposentados pela Lei n. 1.711, 
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de 1952, e seus herdeiros e pensionistas, por falta de amparo legal¹. Na oportunidade, foi dito também que, a 
despeito de o fundamento da aposentadoria do servidor ter sido a Resolução n. 67, nem ela nem a Lei n. 1711 
previram a conversão em pecúnia do saldo da referida licença quando não gozada ou computada em dobro 
para aposentadoria – e eventuais diferenças de terminologia (licença-prêmio e licença especial) nos dois di-
plomas não afastavam a semelhança dos institutos2, razão por que o motivo para o não acolhimento de pre-
tensão formulada com base em um deles também aproveitava à situação regida pelo outro. No presente, mais 
uma vez o servidor se insurge contra o entendimento da Casa e interpõe, tempestivamente, recurso à Mesa 
Diretora, com as seguintes alegações, �s. 91/95: a) Existe precedente judicial transitado em julgado a favor da 
indenização de licença-prêmio não gozada por servidor da Câmara dos Deputados – aposentado na mesma 
época em que se aposentou o pleiteante -, cujo fundamento não está na aplicação retroativa da Lei n. 8.112, 
mas no princípio do não enriquecimento sem causa pela Administração; b) Em contraposição a tal precedente, 
a Atec/DG citou acórdão que cuidou apenas de ausência de previsão legal para a conversão pleiteada e da im-
possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 8.112; c) O acolhimento do pleito decorre, na essência, da apli-
cação do princípio de não enriquecimento sem causa da Administração, mormente porque o servidor não 
usufruiu os períodos de licença-prêmio para atender a necessidade do serviço. Novamente instado a pronun-
ciar-se, às �s. 103/104, o Departamento de Pessoal reiterou argumentos contrários à pretensão, já lançados nos 
autos, e ressaltou que o Tribunal de Contas da União, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Fe-
deral se manifestaram mais recentemente na linha oposta à defendida pelo recorrente. Por derradeiro, trouxe 
à colação o Decreto n. 38.204, de 1955, que vedava expressamente a conversão em pecúnia postulada3. Em 
seguida, acolhendo parecer de sua Assessoria Técnica às �s. 105/106, a Diretoria-Geral defendeu o indeferi-
mento do pleito, na linha de raciocínio adotada por decisões recentes do TCU e STF. Em seguida, os autos foram 
devolvidos a este órgão. À vista do exposto, esta Secretaria submete o presente recurso ao exame e à delibe-
ração da douta Mesa.” ¹ Acórdão n. 3.223/2014, proferido em sessão de 19/11/12014, com a seguinte ementa: 
“ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENCA-PRÊMIO EM PECÚNIA (ACÓRDÃO 1.980/2009-PLENÁRIO). IMPOS-
SIBILIDADE DE EXTENSÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A SERVIDORES APOSENTADOS PELA LEI 1.711/1952 
E A SEUS PENSIONISTAS E HERDEIROS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO TARDIA EM PECÚNIA DOS PERÍODOS 
DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS E NÃO COMPUTADOS EM DOBRO PARA APOSENTADORIA SOB A ÉGI-
DE DA LEI 8.112/1990, AINDA QUE DECORRIDOS MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DA APOSENTADORIA E AINDA QUE 
NÃO SOLICITADA OFICIALMENTE A CONVERSÃO NA ÉPOCA DEVIDA, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS 
PARA TAL CONCESSÃO E OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ACÓRDÃO 3.263/2012-PLENÁ-
RIO.” (sem destaques no original). ² Lei 1.711, de 1952: Art. 116. Após cada decênio de efetivo exercício, ao 
funcionário que a requerer, conceder-se-á licença especial de seis meses com todos os direitos e vantagens do 
seu cargo efetivo. Parágrafo único. Não se concederá licença especial se houver o funcionário em cada decênio: 
I – sofrido pena de suspensão; II -faltado ao serviço injusti�cadamente ... (vetado)... III – gozado licença: a) para 
tratamento de saúde por prazo superior a 6 meses ou 180 dias consecutivos ou não; b) por motivo de doença 
em pessoa da família, por mais de 4 meses ou 120 dias; c) para o trato de interesses particulares; d) por motivo 
de afastamento do cônjuge, quando funcionário ou militar, por mais de três meses ou noventa dias. Art. 117. 
Para efeito de aposentadoria será contado em dobro o tempo de licença especial que o funcionário não hou-
ver gozado. Resolução n. 67, de 1962: Art. 154. Após cada decênio de efetivo exercício, ao funcionário que a 
requerer, conceder-se-á licença-prêmio de 180 dias com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo. 
Art. 155. Não se concederá licença-prêmio se houver o funcionário em cada decênio: I – sofrido pena de sus-
pensão; II – faltado ao serviço injusti�cadamente; III – gozado licença: a) para tratamento de saúde, por prazo 
superior a 180 dias consecutivos ou não; b) por motivo de doença em pessoa da família por mais de 120 dias; 
c) para o trato de interesses particulares; d) por motivo do afastamento do cônjuge, quando funcionário civil
ou militar, por mais de noventa dias. Art. 156. Para efeito de aposentadoria será contado em dobro o tempo de
licença-prêmio que o funcionário não houver gozado. ³Art. 1° Após casa decênio de efetivo exercício, ao fun-
cionário que a requer, conceder-se-á licença especial de seis meses com todos os direitos e vantagens de seu
cargo efetivo, de carreira ou isolado. § 1° O funcionário efetivo, que ocupar cargo em comissão ou função gra-
ti�cada, �cará afastado durante o gozo da licença especial, percebendo o vencimento ou remuneração do car-
go de que seja ocupante efetivo. § 2° Será remunerada, durante todo o período, a substituição de ocupante de
cargo em comissão ou função grati�cada ou de cargo isolado de provimento efetivo, afastado em virtude de
licença especial. § 3° É vedada a conversão da licença em vantagem pecuniária.” (sem destaques no original).
Analisada a matéria, a Mesa Diretora negou provimento ao recurso, conforme encaminhamento supracitado
do Relator. 9 – Processo n. 125.877/2015. A Mesa Diretora tomou conhecimento do objeto do presente pro-
cesso, à �. 12/v, con�rmando o despacho do Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Beto Mansur, à �. 13: “À
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vista da instrução processual, e consoante o disposto no art. 22 do Regulamento dos Procedimentos Licitató-
rios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/2001, RATIFICO a decisão do Senhor Diretor-
Geral, exarada nos autos deste processo, que autoriza a alienação, mediante doação, de 1.500 (um mil e qui-
nhentos) microcomputadores da marca LENOVO, considerados antieconômicos, compostos de CPU’s modelo 
Thinkcentre M58P e de monitores modelo ThinkVision D173 – LCD17”, avaliados pela Comissão constituída pela 
Portaria/DG n. 285/2012, em favor do Comando da Aeronáutica. 2. À DIRETORIA-GERAL, para as devidas pro-
vidências.”. Encaminhamento do Primeiro-Secretário à �. 12/v: “Trata-se de solicitação formulada pelo Coman-
do da Aeronáutica, para que sejam doados 1.500 (mil e quinhentos) computadores, em fase de substituição na 
Câmara dos Deputados, para uso das escolas de formação de O�ciais (Academia da Força Aérea e Centro de 
Instrução e Adaptação da Aeronáutica, nas cidades de Pirassununga-SP e Belo Horizonte-MG, respectivamen-
te), da escola de formação de Sargentos (Escola de Especialista de Aeronáutica, na cidade de Guaratinguetá-SP), 
da escola de formação de Cadetes (Escola Preparatória de Cadetes do Ar, na cidade de Barbacena-MG), bem 
como dos Centros de formação de Cabos e Soldados, localizados nos Comandos Aéreos Regionais, situados 
em diversas regiões do território nacional. O Departamento de Material e Patrimônio-Demap, à �. 7, julgou que 
a doação é oportuna e conveniente, do ponto de vista socioeconômico, em conformidade com o disposto no 
art. 150, II, “a”, do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato 
da Mesa n. 80, de 2001, verbis: Art. 150. A alienação de bens da Câmara dos Deputados, devidamente justi&cada, 

será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: (...) II – quando móveis, dependerá de avaliação pré-

via e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: a) doação, permitida exclusivamente para &ns e uso de inte-

resse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra 

forma de alienação; (...) Segundo o Demap, a alienação por leilão, como alternativa à doação, além de onerosa 
para a Casa, não contribuiria para o aspecto social, traduzido no fortalecimento de uma das Forças Armadas, a 
quem compete a defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, manutenção da lei e da ordem, nos 
termos do art. 142 da Constituição Federal. Quanto à avaliação prévia, o DEMAP informou que já houve apre-
ciação dos equipamentos, objeto da doação, no curso do Processo n. 170/2014, conforme cópia anexada à �. 
06. Importa ressaltar que o Comando da Aeronáutica, ao solicitar a doação, comprometeu-se pela logística de 
retirada e transporte dos computadores que, por sugestão do Demap, deverá ser acompanhada por técnicos 
do CENIN e daquele Departamento, responsáveis pela desinstalação e armazenamento dos equipamentos. A 
Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, por sua vez, em parecer de �s. 9 a 11, concluiu que os requisitos legais 

exigidos para a doação de bens em desuso pela Administração Pública, bem como os preceitos da Lei n. 9.504/1997 

(Lei das Eleições) foram atendidos na hipótese em análise. O Diretor-Geral manifestou-se favoravelmente à doa-
ção, nos termos do parecer da Assessoria Técnica. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame 
e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, conforme a instrução.”. Por último, a 
Mesa Diretora rati�cou, por unanimidade, os despachos do Senhor Presidente Eduardo Cunha, ad referendum 
da Mesa Diretora, exarados nos seguintes processos: 1 – Processo n. 128.252/2015. Encaminhamento do Re-
lator, Deputado Beto Mansur, à �. 14: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que 
autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, do servidor Fábio Rodrigues Pereira, 
ponto n. 4.494, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, para ocupar o cargo de Natureza Especial, símbo-
lo CNE– 1, de Chefe-Adjunto da Che�a-Adjunta de Articulação e Coordenação da Casa Civil do Distrito Federal, 
com ônus para o órgão cessionário, mediante ressarcimento mensal por compensação. A matéria é disciplina-
da pelo art. 93, inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112/1990 e, no âmbito interno, pelo art. 1º, inciso III, do Ato da Mesa n. 
57/2013. No tocante ao ressarcimento por compensação, o tema é objeto de exame no âmbito do processo n. 
128.256/2015. A norma interna estabelece que servidor da Casa somente poderá ser cedido à administração 
direta distrital para o exercício de cargo de Secretário Distrital. No caso, o servidor foi cedido para ocupar o 
cargo de Chefe-Adjunto de Articulação e Coordenação da Casa Civil, que, segundo o Decreto Distrital n. 36.236, 
de 1º de janeiro de 2015, possui status e ocupa o mesmo cargo de Secretário Adjunto na estrutura organiza-
cional da Administração Pública do Poder Executivo do Distrito Federal. Por sua vez, entre as atribuições do 
cargo de Secretário Adjunto está a de exercer atividades delegadas pelo Secretário de Estado ou Distrital e a 
de substituí-lo em suas ausências, impedimentos ou afastamentos legais, atuando em estreita sintonia com as 
competências daquele. Desse modo, trata-se de cargo que guarda similaridade com o próprio cargo de Secre-
tário, que é de natureza política, responsável pela condução de políticas públicas de sua área de gestão, exi-
gindo, portanto, um exame diferenciado da matéria. Bem por isso, esta Secretaria, concorde com a decisão do 
Senhor Presidente pela cessão do servidor ao Governo do Distrito Federal, submete a referida decisão à rati�-
cação da douta Mesa.”. Despacho do Senhor Presidente Eduardo Cunha à fI. 7: “Atendendo à solicitação do 
Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão do 



Outubro de 2015 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 471 

servidor Fabio Rodrigues Pereira, ponto n. 4.494, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, lotado na Di-
retoria-Geral, para ocupar o cargo de natureza especial de Chefe, símbolo CNE-01, na Che�a-Adjunta de Arti-
culação e Coordenação da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, com ônus para o órgão cessionário 
mediante ressarcimento mensal por compensação, de acordo com as informações e manifestações do Depar-
tamento de Pessoal (�s. 2 e 3) e da Diretora-Geral Adjunta (�. 4), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e 
do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 2 – Proces-
so n. 132.717/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à �. 12: “Trata-se de decisão do Se-
nhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) 
ano, da servidora Maria Raquel Mesquita Melo, ponto n. 6.649, Analista Legislativo – atribuição Técnica Le-
gislativa, para ocupar o cargo de Natureza Especial, símbolo CNE-3, de Chefe de Assessoria de Planejamento e 
Estratégia da Casa Civil do Distrito Federal, com ônus para o órgão cessionário, mediante ressarcimento men-
sal por compensação. A matéria é disciplinada pelo art. 93, inciso I, §1º, da Lei n. 8.112/1990 e, no âmbito in-
terno, pelo art. 1º, inciso III, do Ato da Mesa n. 57/2013. No tocante ao ressarcimento por compensação, o tema 
é objeto de exame no âmbito do processo n. 128.256/2015. O Senhor Diretor-Geral, ao manifestar-se favora-
velmente nos autos, ressalva que, nada obstante a norma interna prever que servidor efetivo somente pode 
ser cedido à administração direta distrital para o exercício de cargo de Secretário Distrital, precedentes na Casa 
admitem a cessão em situação diversa dessa hipótese. Ante o exposto, esta Secretaria submete a referida de-
cisão à rati�cação da douta Mesa.”. Despacho do Senhor Presidente Eduardo Cunha à fI. 7: “Atendendo à solicitação 
do Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão da 
servidora Maria Raquel Mesquita Melo, ponto n. 6.649, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, 
lotada na Diretoria-Geral, para ocupar o cargo de natureza especial, símbolo CNE-03, de Chefe da Assessoria 
de Planejamento e Estratégia da Casa Civil do Distrito Federal, com ônus para o órgão cessionário mediante 
ressarcimento mensal por compensação, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, de acordo com as 
informações e manifestações do Departamento de Pessoal (�. 4) e do Diretor-Geral (fI. 6), nos termos do art. 93 
da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para pro-
vidências.”; 3 – Processo n. 127.532/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à �. 18: “Tra-
ta-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Dire-
tora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, do servidor Marcus Antonio Amorim dos Santos, ponto n. 
2.813, Técnico Legislativo – atribuição Agente de Serviços Legislativos – Serviços de Atendimento, para conti-
nuar exercendo, no Senado Federal, o cargo de provimento em comissão de Ajudante Parlamentar Interme-
diário, Símbolo AP-02, com lotação na Diretoria-Geral e exercício no Gabinete do Senador Renan Calheiros, 
com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1° da Lei n. 8.112/90 
e, no âmbito interno, no art. 4°-A e parágrafo único do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 
73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati�cação da douta 
Mesa.”. Despacho do Senhor Presidente Eduardo Cunha à �. 14: “Atendendo à solicitação do Presidente do Se-
nado Federal, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Marcus Antonio 
Amorim dos Santos, ponto n. 2.813, Técnico Legislativo – atribuição Agente de Serviços Legislativos – Serviços 
de Atendimento, para continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Ajudante Parlamentar Inter-
mediário, símbolo AP-02, com lotação na Diretoria-Geral e exercício no Gabinete do Senador Renan Calheiros, 
com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 10/7/15, de acor-
do com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (�s. 6 a 11) e da Diretora-Geral Adjunta 
(fI. 13), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-
se à Diretoria-Geral para providências.”; 4 – Processo n. 131.147/2015. Encaminhamento do Relator, Deputa-
do Beto Mansur, à �. 15: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, 
ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, do servidor James Lewis Gorman 
Júnior, ponto n. 3.893, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, para continuar exercendo, no Se-
nado Federal, o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo SF-02, com lotação e 
exercício no Gabinete da Liderança do Partido Socialista Brasileiro (PSB), com ônus para o órgão cedente. A 
prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1° da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4°-A e 
parágrafo único do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta 
Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati�cação da douta Mesa.”. Despacho do Senhor Presi-
dente Eduardo Cunha à fI. 12: “Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, au-
torizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor James Lewis Gorman Junior, 
ponto n. 3.893, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, para continuar a ocupar o cargo de provi-
mento em comissão de Assessor Parlamentar, símbolo SF-02, com lotação e exercício no Gabinete da Lideran-



472 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  Outubro de 2015

ça do Partido Socialista Brasileiro, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1(um) 
ano, a contar de 24/7/15, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (�s. 3 a 
8) e do Diretor-Geral (�. 10), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regi-
mento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”. Prosseguindo, o Senhor Deputado Beto Man-
sur, Primeiro-Secretário, deu conhecimento à Mesa Diretora a respeito das seguintes propostas, que foram 
acordadas: 1 – Ato do Primeiro-Secretário que aprova o regulamento do Projeto-Piloto Gabinete Sustentável 
da Câmara dos Deputados, inicialmente realizado em 10 (dez) gabinetes parlamentares, com duração de 6 
(seis) meses. A proposta destina-se ao emprego mais equilibrado dos recursos materiais e de tecnologia dis-
ponibilizados pela Casa para suporte à atuação parlamentar e prevê, ainda, como mecanismo para a redução 
de consumo de recursos hídricos e energéticos, a realização de intervenções arquitetônicas e de infraestrutu-
ra nos gabinetes participantes, as quais servirão de protótipo para a adequação futura de instalações nos de-
mais gabinetes; e 2 – Portaria do Primeiro-Secretário que regulamenta o Ato da Mesa nº 25, de 2015, que dispõe 
sobre a delegação de acesso a sistemas de informação. Ainda com a palavra, o Senhor Deputado Beto Mansur, 
extrapauta, expôs a questão da renovação do contrato de assinatura e distribuição de jornais e revistas com 
relação à forma, se impressa ou digitalizada. Após esclarecimentos, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, 
que, na renovação contratual, haja apenas a opção digital. Em seguida, por solicitação do Senhor Deputado 
Cleber Verde, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, estender ao Secretário de Comunicação Social e ao 
Secretário de Relações Internacionais, a decisão de considerar justi�cadas as ausências de registro no painel 
eletrônico nas Sessões deliberativas da Casa, em razão da natureza de suas atribuições. Com a palavra o Senhor 
Deputado Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário, apresentou o Processo n. 138.003/2015, 
de seu interesse, referente à nomeação de servidor. Analisado o caso, a Mesa Diretora autorizou, por unanimi-
dade, o provimento do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, no Gabinete da Segunda-Suplência 
da Mesa, por Marcos Antonio de Carvalho Queiroz, dispensada a escolaridade de nível superior, nos termos 
previsto no art. 1º da Resolução nº 43/2006 e, por extensão, conforme processo n. 2007/122698, aos cargos de 
natureza especial. Retirou-se da reunião o Senhor Deputado Giacobo, Segundo-Vice-Presidente. VI – PAUTA 
DA TERCEIRA-SECRETARIA. Expostos os processos referentes às justi�cativas de ausência, conforme o art. 5º 
do Ato da Mesa nº 66, de 2010, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, após discussão item a item, consi-
derar justi�cadas as ausências, devidamente comprovadas, citadas nos seguintes processos n.s: 125.814/2015, 
133.613/2015, 132.395/2015, 132.694/2015, 133.092/2015, 132.802/2015, 131.443/2015, 128.667/2015, 
127.903/2015, 129.038/2015, 130.234/2015, 134.706/2015, 127.967/2015, 132.448/2015, 132.425/2015, 
132.620/2015, 133.110/2015, 135.263/2015, 136.090/2015, 123.940/2015, 123.295/2015, 131.398/2015, 
131.419/2015, 128.281/2015 e 133.125/2015. E indeferir as justi�cativas de ausências requeridas nos se-
guintes processos n.s: 133.714/2015, 130.827/2015, 134.806/2015, 135.226/2015, 131.406/2015, 
130.259/2015, 130.795/2015, 131.164/2015, 131.408,/2015, 128.668/2015, 131.512/2015, 135.571/2015, 
132.874/2015 e 124.751/2015. Em seguida, a Mesa Diretora, por unanimidade, resolveu: 1 – aprovar os pro-
cessos n.s 129.115/2015 e 134.238/2015, referentes a pedido de reembolso em decorrência de mudança de 
classe de voo (up grade) em passagem aérea por meio do uso da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar 
(CEAP); 2 – indeferir os pedidos de reconsideração, referentes à justi�cativa de ausências, instruídos nos pro-
cessos n.s 126.911/2015, 131.402/2015 e 126.698/2015; e 3 – rati�car os despachos favoráveis exarados 
pela Deputada Mara Gabrilli, Terceira-Secretária, nos processos referentes à justi�cativa de ausências n.s 
128.448/2015, 137.602/2015, 127.554/2015, 128.245/2015, 128.706/2015 e 137.791/2015. Por último, a 
Deputada Mara Gabrilli propôs anteprojeto de resolução que “Cria a Coordenação de Acessibilidade na estru-
tura administrativa da Diretoria-Geral.” Esclarecida a proposta, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, 
apresentar o supracitado projeto de resolução, cujo teor segue publicado ao �nal da ata. VII – PAUTA DA 
QUARTA-SECRETARIA. Com a palavra o Senhor Deputado Alex Canziani, Quarto-Secretário, mencionou o Lan-
çamento do Projeto Quadra ConVida e o estudo com relação aos apartamentos funcionais, sobre unidades 
funcionais a serem disponibilizadas a Deputados. O Senhor Presidente Eduardo Cunha solicitou que apresen-
tasse na próxima reunião, uma vez que não haveria tempo hábil para debate, pois, tão logo, tinha compromis-
so agendado. Solicitando a palavra, o Senhor Deputado Carlos Manato, Corregedor Parlamentar, apresentou, 
extrapauta, o processo n. 110.239/2015, referente a Requerimento de Representação formulado pelo Senhor 
Deputado Daniel Vilela e outros com relação ao Deputado Edmilson Rodrigues, nos seguintes termos: “Senhor 
Presidente, Senhores Membros da Mesa, Trata-se de Requerimento de Representação protocolizado pelo De-
putado Daniel Vilela e Outros, com solicitação de providências cabíveis no sentido de apurar fato envolvendo 
o Senhor Deputado Edmilson Rodrigues, com a �nalidade de constatar a possível prática de ato atentatório 
ao decoro parlamentar, consistente, em resumo, em ter atrapalhado o andamento dos trabalhos da CPI-Petro-
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brás, principalmente por ter interrompido a fala do Presidente da Comissão, chamando-o de “moleque” e de 
“coronel”. Ainda que o Deputado Edmilson Rodrigues tenha alegado que proferiu a expressão “não amoleque 
esta CPI”, as imagens e os áudios constantes do processo são claros e denotam que, dentre várias palavras de 
baixo calão, o Requerido disse “é moleque o presidente da CPI”, chamou-o de “coronel” com conotação 
claramente pejorativa e, ainda, deixou o seu lugar e deslocou-se em direção à Mesa, onde, de pé, com o dedo 
em riste, passou a proferir as ofensas contra o Presidente da CPI-Petrobrás, invadindo o espaço reservado ao 
comando dos trabalhos, comprometendo o seu regular prosseguimento, o que evidencia a reprovabilidade 
do comportamento do parlamentar. Por todo exposto, após o regular processamento do feito, manifesto-me 
por aplicação pela Mesa Diretora da penalidade de censura escrita com fundamento nos artigos 10, I e 12 do 
Código de Ética, por entender que os fatos apurados provocam negativa repercussão dentro e fora do parla-
mento, e constituem conduta atentatória ao decoro parlamentar. É o parecer deste Corregedor Parlamentar. 
Há que se marcar uma mudança no comportamento dos colegas parlamentares. Não podemos, sob o manto 
da imunidade parlamentar, permitir que os trabalhos da Casa �quem prejudicados.”. Esclarecido o processo, a 
Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, acatar os termos do Parecer do Senhor Corregedor Parlamentar, exa-
rado às �s. 23 a 30, conforme a seguir, pela aplicação de pena de censura escrita em desfavor do Deputado 
Edmilson Rodrigues: “Brasília, 5 de agosto de 2015. À MESA DIRETORA, 1. Trata-se de Requerimento de Repre-
sentação protocolizado pelo Deputado Daniel Vilela e Outros, com solicitação de providências cabíveis no 
sentido de apurar fato envolvendo o Senhor Deputado Edmilson Rodrigues, com a �nalidade de constatar a 
possível prática de ato atentatório ao decoro parlamentar. 2. O aludido requerimento tem como base a narra-
tiva dos fatos ocorridos no dia 5 de março de 2015, durante a 2ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquéri-
to para investigar prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A (CPI-Petro-
brás), nos seguintes termos (�s. 1/2-v), in verbis: Na data de 05 de março de 2015, ocorria no plenário 2 do ane-
xo II da Câmara dos Deputados a 2ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar prática de 
atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A (CPI-Petrobrás). A CPI tem por presiden-
te o Deputado Hugo Mota (PMDB-PB) que, no exercício regimental de suas atribuições, esforçava-se por dar 
andamento aos trabalhos, ordenando o uso da palavra, apontando e colocando à deliberação os requerimen-
tos constantes da pauta daquela reunião. Em determinado momento da reunião, o Presidente Hugo Mota 
(PMDB-PB), informou que criaria sub-relatorias e designaria sub-relatores, conforme lhe autoriza as disposições 
regimentais. Houve questão de ordem que questionava essa prerrogativa, que de pronto foi respondida pela 
Mesa. Informa-se que até esse momento a reunião ocorria dentro de sua normalidade, ordeira e produtiva. 
Após a decisão da questão de ordem citada, o Presidente da CPI-Petrobrás passou a declinar as sub-procura-
dorias e suas atribuições, no que interpelado e repreendido pelo representado no sentido de não caber a ele 
poder de indicar sub-relatores. Neste momento, o Presidente informou que já houvera decidido a questão, 
sendo esta vencida, portanto, e que continuaria a declinar as sub-relatorias. O representado, inexplicavelmen-
te e demonstrando grande falta de urbanidade, começou a gritar da cadeira em que se encontrava, buscando 
se sobrepor à voz do Presidente, que ainda assim continuou, inabalável, a sua leitura. Incontrolável, o repre-
sentado dirigiu-se à Mesa com o dedo em riste, gritando e, sem receber do Presidente ou de qualquer outro 
deputado uma só palavra que o desrespeitasse, passou a proferir impropérios e palavras de baixo calão, des-
respeitando e ofendendo de uma só vez a pessoa do Deputado Hugo Mota e a presidência da Comissão. Entre 
as palavras indevidas que o representado proferiu destacam-se “coronel” e “moleque”. Esses vocábulos, no con-
texto em que foram proferidos representam, além da quebra do decoro, o externar de preconceitos arraigados 
no coração do representado. “Coronel” reporta-se à origem do ofendido, que oriundo da Paraíba e eleito pelo 
voto popular, nada tem nem demonstrou da imposição autoritária, autocrática, dos antigos senhores de terra 
que havia no Nordeste brasileiro. “Moleque”, palavra que foi exaustivamente e a peito aberto repetida pelo re-
presentado, demonstra o desrespeito que o representado tem pelas deputadas e pelos deputados mais novos, 
como que “cabelos brancos” fossem sinônimo de maior competência. Ressalte-se que ao deferir esses impro-
périos, o representado não ofende somente a pessoa do Deputado Hugo Leal (sic). O Representado fere a ima-
gem da Presidência da CPI e, por extensão, da Câmara dos Deputados. O Representado ofende todos os repre-
sentantes dos estados nordestinos e, por extensão, a população daqueles estados. O representado desrespei-
ta os parlamentares jovens ao desmerecê-los. 3. No bojo da peça inicial do Requerimento de Representação 
há expressa menção a possível infringência ao artigo 244 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados – 
RICD, ao artigo 3º, incisos VII e IX do Código de Ética e Decoro Parlamentar – CÓDIGO DE ÉTICA. 4. O processo 
foi recebido na Presidência da Casa, que se manifestou pela aptidão quanto aos requisitos formais do Reque-
rimento de Representação e, nos termos do caput do artigo 1º do Ato da Mesa n. 37/2009, encaminhou os au-
tos à Corregedoria Parlamentar (�. 3). 5. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 3º do Ato da Mesa n. 37/2009, 
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no dia 10 de março de 2015, foi entregue cópia do inteiro teor do presente feito ao Deputado Edmilson Rodri-
gues (�. 5), consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis para manifestação a respeito do Requerimento de Re-
presentação. 6. Aos 17 de março de 2015, o Requerido apresentou, tempestivamente, a sua defesa escrita (�s. 
8/19), alegando, em síntese, a inépcia da inicial, a ausência de provocação do ofendido para o cumprimento 
do disposto no artigo 12 do Código de Ética, a evidente falta de tipi�cação da conduta como incompatível com 
o decoro parlamentar. Requer o acatamento das preliminares arguidas e, caso superadas, a improcedência da 
representação. 7. Em continuidade à fase instrutória, foi solicitada à Secretaria-Geral da Mesa a aferição dos 
autógrafos e dos nomes parlamentares dos subscritores da petição inicial do Requerimento de Representação 
(�. 20), con�rmando-se as seguintes assinaturas: DANIEL VILELA, CARLOS HENRIQUE GAGUIM, VENEZIANO VI-
TAL DO RÊGO, FABIO REIS, MARCOS ROTTA, MARX BELTRÃO, NEWTON CARDOSO JR, ROGÉRIO PENINHA MEN-
DONÇA, JOÃO ARRUDA, WALTER ALVES (�. 22), todos Deputados do PMDB. 8. É o relatório. 9. Trata-se, como 
aduzido no relatório, de Requerimento de Representação acerca de conduta supostamente perpetrada pelo 
Senhor Deputado Edmilson Rodrigues possivelmente atentatória ao decoro parlamentar consistente, em re-
sumo, em ter atrapalhado o andamento dos trabalhos da CPI-Petrobrás, mormente por ter interrompido a fala 
do Presidente da Comissão, chamando-o de “moleque” e de “coronel”. 10. Diante da importância do assunto e 
da necessidade de esclarecimentos dos fatos, trago à apreciação da Douta Mesa, minha manifestação por con-
siderar relevante esclarecer os fatos imputados ao mencionado parlamentar, vez que a denúncia ora reprodu-
zida pelos Requerentes, revela fatos potencialmente danosos à imagem do Poder Legislativo e dos seus mem-
bros. 11. Considero, desde logo, que o presente Requerimento de Representação deve ser acolhido e jul-
gado pela Douta Mesa Diretora, eis que os fatos constantes dos autos são su�cientes, considerando a apa-
rente verossimilhança apresentada pela narrativa fática, à apreciação e à aplicação da reprimenda cabível. 12. 
Em que pese a Constituição da República, em seu artigo 53, com redação dada pela Emenda à Constituição n. 
35/2001, dispor que “os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opi-
niões, palavras e votos”, entendo que, no presente caso, a imunidade material não alcança hipóteses de prática 
de atos que porventura perturbem e vulnerem a higidez do andamento dos trabalhos legislativos. 13. É cediço 
que a imunidade material do parlamentar compreende, pois, hipóteses de atipicidade civil e penal, constituindo 
garantia do exercício do mandato parlamentar ante à in�uência dos demais Poderes. Porém, trata-se de 
prerrogativa do próprio Poder Legislativo, de modo que apenas ao Parlamento é dada a competência de 
punir seus membros quando, eventualmente, por opiniões, palavras ou votos, atingirem a dignidade e 
o decoro da Casa Legislativa na qual exercem seu mandato. 14. Entretanto, tal jus puniendi visa apenas a 
coibir inegáveis excessos, prejudiciais à imagem da Casa como um todo, sem implicar redução da garan-
tia que possui o parlamentar em relação à livre manifestação do seu pensamento, mormente no que 
concerne aos temas de reconhecida relevância social. 15. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, em questão 
de ordem no Inquérito 1024-3, o Ministro Relator Celso de Mello ressalta que: Cabe assinalar que a teleologia 
inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preo-
cupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao congressista, em ordem a permitir-lhe, no desem-
penho das múltiplas funções que compõem o ofício parlamentar, o amplo exercício da liberdade de expressão, 
qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do 
recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que – cumpre in-
sistir – as a�rmações e os pronunciamentos emanados do membro do Poder Legislativo da União guardem 
conexão com o desempenho do mandato (prática “in o{cio”) ou tenham sido proferidos em razão dele (prá-
tica “propter o{cium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (TRJ 155/396-397, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g. ). Sublinhamos. 16. Nessa esteira, a conduta do Requerido, amplamen-
te divulgada por órgãos de imprensa, não obstante o desiderato midiático, causou sensíveis prejuízos à ima-
gem da Casa, na medida em que transmitiu à sociedade a impressão de que seria prática recorrente o desres-
peito às legítimas decisões dos Órgãos da Câmara dos Deputados, bem como aos dirigentes dos trabalhos 
legislativos, motivo por que não se pode olvidar os indícios da prática de ato ilícito por parte do Requerido, 
excedendo os limites da imunidade material. 17. Ora, ainda que o Deputado Edmilson Rodrigues tenha alega-
do que proferiu a expressão “não amoleque esta CPI”, as imagens e os áudios são claros e denotam que, dentre 
várias palavras de baixo calão, o Requerido disse “é moleque o presidente da CPI”. Além disso, apesar do 
acalorado debate acerca da indicação dos sub-relatores, todos os deputados estavam protestando nos limites 
dos seus assentos, sendo que o Requerido foi o único a deixar o seu lugar e a deslocar-se em direção à Mesa, 
onde, de pé, com o dedo em riste, passou a proferir as ofensas contra o Presidente. 18. Ressalte-se que a con-
duta do Requerido, além das palavras proferidas, manifesta-se na atitude de invadir o espaço reservado ao 
comando dos trabalhos da CPI, comprometendo o regular prosseguimento dos trabalhos, o que evidencia a 
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reprovabilidade do comportamento do parlamentar. 19. Assim, depreende-se que, a partir da acurada análise do 
arcabouço probatório constante dos autos, do teor da manifestação autodefensiva do Requerido, e dos docu-
mentos acostados aos autos, é possível extrair os necessários e mínimos indícios de autoria de ato atentatório ao 
decoro parlamentar, com a infringência aos seguintes artigos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, in verbis: 

Art. 3º São deveres fundamentais do Deputado: (...) VII – tratar com respeito e independência os colegas, as auto-
ridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamen-
tar, não prescindindo de igual tratamento; (...) IX – respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa; Art. 5º Aten-
tam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código: I – perturbar a 
ordem das sessões da Câmara dos Deputados ou das reuniões de Comissão; II – praticar atos que infrinjam as 
regras de boa conduta nas dependências da Casa; III – praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da 
Câmara dos Deputados ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão ou os respec-
tivos Presidentes; (...) X – deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do Deputado, previstos 
no art. 3º deste código. 20. A despeito de o Requerido ter, em sua defesa, arguido preliminar de inépcia da inicial, 
tal alegação não encontra guarida no presente caso. Aduz o Requerido que a conduta a si imputada somente 
poderia amoldar-se com perfeição àquela descrita no artigo 5º, III do Código de Ética, na tentativa de induzir à 
hipótese de ilegitimidade passiva, uma vez que o Deputado Hugo Mota, Presidente da CPI-Petrobrás, na quali-
dade de ofendido, não assinou o Requerimento de Representação, o que afrontaria o disposto no artigo 12 do 
Código de Ética¹. 21. Porém, como demonstrado acima, a conduta perpetrada pelo Requerido pode ser enqua-
drada em outros dispositivos normativos do mesmo Código de Ética, inclusive com sanções mais graves do que 
a norma indicada pelo Requerido em sua manifestação escrita. 22. Além disso, os fatos ora em apuração trans-
cendem a mera possibilidade da ofensa pessoal ao Presidente da Comissão, para alcançar espectro mais amplo, 
tendo os Requerentes também como ofendidos, na medida em que o Requerido faltou com o respeito aos cole-
gas Deputados e às decisões legítimas dos órgãos da Casa, perturbou a ordem da reunião da Comissão, infringiu 
as regras de boa conduta nas dependências da Casa e, por �m, provocou ofensas morais e desacato contra outro 
parlamentar. 23. Nesse diapasão, convém pontuar que, os fatos e circunstâncias descritos no Requerimento de 
Representação, aliados às demais provas dos autos, por si sós, revelam-se capazes de causar o mais intenso im-
pacto na opinião pública, em detrimento da imagem da Câmara dos Deputados e dos seus membros, o que de-
manda apuração mais aprofundada com a necessária amplitude de defesa e exercício do contraditório. 24. Os 
fatos relatados amoldam-se, em tese, perfeitamente àqueles tipi�cados como atentatórios ao decoro parlamen-
tar conforme o ordenamento instituído pela Constituição Federal (art. 55, II, e § 1º, 2ª parte), pelo RICD (art. 244), 
bem como no Código de Ética (art. 3º, VII e IX, c.c. o art. 5º, X, e art. 5º, I, II, III). 25. Com efeito, Decoro é comporta-
mento, é imagem pública, é honra, é dignidade. Decoro parlamentar é obrigação de conteúdo moral e ético que 
não se confunde com aspectos criminais, embora possa deles decorrer. A falta de decoro é o procedimento hu-
mano que contraria os normais padrões ético-jurídicos, vigentes em determinado lugar e época. 26. Ressalte-se 
que a Corregedoria Parlamentar tem como missão institucional promover a manutenção do decoro, da ordem 
e da disciplina no âmbito da Câmara dos Deputados e certamente não poderá se omitir de dar parecer favorável 
à apuração dos fatos que con�gurem afronta do decoro, tendo como corolário a aplicação da reprimenda cabível 
ao caso. 27. Tenho por certo que a melhor medida a ser adotada pelos parlamentares integrantes deste Douto 
Colegiado é a aplicação pela Mesa da penalidade de censura escrita nos moldes preconizados pelo Código de 
Ética, cientes de que o arquivamento precoce só contribuiria para disseminar a sensação de impunidade e a má 
fama de que as investigações legislativas são, em sua maioria, infrutíferas. 28. Há que se marcar uma nova era, por 
isso considero, salvo melhor juízo, que os fatos em lume provocam notória repercussão dentro e fora do parla-
mento, e constituem indícios su�cientes da prática de conduta potencialmente atentatória ao decoro parlamen-
tar. 29. Cabe à atual composição desta Casa agir em defesa do aprimoramento dos trabalhos legislativos, da ma-
nutenção da ordem e da disciplina, colaborando com o mister correcional e com o resgate da credibilidade 
desta Instituição perante os cidadãos que con�am parcela do exercício de sua autonomia pública e a expressão 
de sua vontade política aos seus representantes eleitos para compor o Parlamento. 30. Por todo exposto, após o 
regular processamento do feito, manifesto-me pela aplicação pela Mesa da penalidade de censura escrita com 
fundamento nos artigos 10, I e 12 do Código de Ética em desfavor do Deputado Edmilson Rodrigues, pois os fatos 
descritos no Requerimento de Representação constituem indícios su�cientes do cometimento de infrações às 
normas de decoro e ética parlamentar, no que tange à prática de ato atentatório.  Art. 12 A censura escrita será 
aplicada pela Mesa, por provocação do ofendido, nos casos de incidência nas condutas previstas no inciso III do 
art. 5º ou, por solicitação do presidente da Câmara dos Deputados ou de Comissão, nos casos de reincidência nas 
condutas referidas no art. 11.”. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e cinco minutos, o Senhor Presidente 
Eduardo Cunha declarou encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Ge-
ral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câma-

ra dos Deputados. – Eduardo Cunha, Presidente. 
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Ata da 7ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 16 de 
setembro de 2015

Publique-se. 
Em 7-10-15. – Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa.

Primeira Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura

Ata da sétima reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 16 
de setembro de 2015

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às doze horas e quarenta minutos, no 
Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. 
Presentes os Senhores Deputados Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente; Giacobo, Segundo-Vice-Pre-
sidente; Beto Mansur, Primeiro-Secretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-Secre-
tária; Alex Canziani, Quarto-Secretário; Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário; Gilberto Nascimento, 
Segundo-Suplente de Secretário; Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário; Ricardo Izar, Quarto-Su-
plente de Secretário; Carlos Manato, Corregedor Parlamentar; e Cláudio Cajado, Procurador Parlamentar. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou abertos os trabalhos, iniciando com 
a pauta da Quarta-Secretaria, não apresentada na última reunião. I – PAUTA DO SENHOR QUARTO-SECRE-
TÁRIO. O Senhor Deputado Alex Canziani retomou os esclarecimentos quanto ao Projeto Quadra ConVida, 
convidando todos para o lançamento desse projeto a realizar-se no dia 24 de setembro, às 8h, quando ha-
verá uma série de atividades. Em seguida, informou que, no primeiro semestre de 2015, (zeram intervenções 
em 161 (cento e sessenta e um) apartamentos funcionais ocupados, para manter a habitabilidade desses 
imóveis, e que, com as unidades totalmente reformadas, havia 305 (trezentos e cinco) apartamentos ocupa-
dos. Comunicou, ainda, que, no decorrer desse semestre, a expectativa será chegar até novembro com 350 
(trezentos e cinquenta) apartamentos entregues e ocupados. Passou-se à apresentação pelo Diretor do De-
partamento Técnico, Mauro Moura Severino, do estudo de alternativas de solução com relação às reformas 
ou a outras possibilidades dos novos blocos. Demonstrado e esclarecido o estudo, o Senhor Presidente 
Eduardo Cunha solicitou nova avaliação de custos com relação ao aumento da quantidade de unidades fun-
cionais para Deputados. II – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. Dando início, o Senhor Presidente Eduardo 
Cunha retirou de pauta o anteprojeto de resolução que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Resolução 
nº 18, de 2003, que dispõe sobre o Departamento de Polícia Legislativa (DEPOL), para análise da matéria pela 
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Primeira-Secretaria. Expôs, em seguida, os seguintes expedientes: 1 – minuta de Ato da Mesa que “Dispõe 
sobre a oitiva, nas dependências da Câmara dos Deputados, de pessoas submetidas a pena privativa de li-
berdade ou a prisão processual.”. Posto em votação, foi aprovado, por unanimidade, o supracitado Ato, cujo 
teor segue publicado ao (nal da ata; e 2 – Solicitação de Informação ao Tribunal de Contas da União (SIT) 
Nº 16, de 2015, de autoria do Deputado Paes Landim, que “Solicita informação ao Tribunal de Contas da 
União – TCU sobre o Termo de Compromisso nº 7.002.00/2011, (rmado entre a CODEVASF e a SEMAR/PI.”. 
Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União. Por último, a Mesa Direto-
ra rati(cou, por unanimidade, os despachos exarados pelo Senhor Presidente Eduardo Cunha, ad referendum, 
nos seguintes expedientes referentes à Requerimento de Informação, missão o(cial e Atos da Mesa: 1 – Re-
latório de Requerimentos de Informações (RIC), despachados ad referendum da Mesa Diretora, pelo en-
caminhamento, nos termos dos pareceres do Relator, Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente: 
1 – RIC Nº 912/15 – do Sr. Mendonça Filho – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, que preste esclarecimentos sobre repasses de recursos da União a Caixa Econômica Federal 
e Banco do Brasil S.A e BNDES”; 2 – RIC Nº 913/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “solicita informações ao Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI sobre a identi(cação de poço com água contaminada com 
urânio próximo à mina localizada no município de Lagoa Real – BA, explorada pelas Indústrias Nucleares do 
Brasil – INB, na forma em que especi(ca”; 3 – RIC Nº 914/15 – do Sr. Odelmo Leão – que “requer o envio de 
RIC ao Secretario de Aviação Civil da Presidência da República, sobre a situação da pista de pouso e decola-
gem do Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato – Uberlândia/MG (SBUL)”; 4 – RIC Nº 915/15 
– do Sr. Sarney Filho – que “requer ao Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Senhor Aldo Rebe-
lo, informações sobre contaminação por urânio de poços de água que abastecem a região de Lagoa Real, na
Bahia, nas proximidades da mineração de Caetité, sob o controle das Indústrias Nucleares Brasileiras (INB)”;
5 – RIC Nº 916/15 – do Sr. Sarney Filho – que “requer à Senhora Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixei-
ra, informações sobre contaminação por urânio de poços de água que abastecem a região de Lagoa Real,
na Bahia, nas proximidades da mineração de Caetité, sob o controle das Indústrias Nucleares Brasileiras (INB)”;
6 – RIC Nº 917/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia,
informações quanto ao baixo nível de água nos principais reservatórios brasileiros, de acordo com especia-
listas no setor”; 7 – RIC Nº 918/15 – do Sr. Nilson Leitão – que “solicita ao Ilustríssimo Senhor Ministro de
Estado da Justiça, Senhor Eduardo Cardozo, informações acerca dos repasses às Organizações não governa-
mentais – ONGs, que atuam na questão indígena”; 8 – RIC Nº 919/15 – do Sr. Izalci – que “requer informações
ao Senhor Renato Janine Riberio – Ministro de Estado da Educação sobre despesas do Ministério da Educa-
ção com locação de imóveis e quadro de pessoal dos seguintes órgãos: FNDE, INEP e CAPES”; 9 – RIC Nº
920/15 – do Sr. Maurício Quintella Lessa – que “solicita informações ao Senhor Ministro das Comunicações
sobre as entidades que receberam outorga deste Ministério para prestar os serviços de Rádio e TV educati-
vas, independente da listagem publicada no Plano Nacional de Outorgas (PNO) desse Ministério, durante o
período de 1º de janeiro de 2011 até a emissão da resposta do presente Requerimento de Informações”; 10
– RIC Nº 921/15 – do Sr. Adalberto Cavalcanti – que “solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão acerca da nomeação do cadastro reserva no quantitativo de 50% adi-
cionais das vagas previstas em edital de nº 01 AGU-SEP/PR, de 29 de abril de 2014, do Concurso da Secreta-
ria de Portos da Presidência da República”; 11 – RIC Nº 922/15 – da Comissão de Educação – que “requer
informações ao Ministro de Estado da Educação, Senhor Renato Janine Ribeiro, sobre a execução do Progra-
ma Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação In-
fantil Proinfância)”; 12 – RIC Nº 923/15 – da Comissão de Educação – que “requer seja aprovado encaminha-
mento de RIC ao Senhor Ministro de Estado da Educação sobre cortes nos programas governamentais em
virtude contingenciamento no Orçamento-Geral da União de 2015”; 13 – RIC Nº 924/15 – do Sr. Paulo Pi-
menta – que “requer ao Ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardozo, informações sobre as políticas
e ações desse Ministério para prevenção e combate à violência no Estado do Rio Grande do Sul”; 14 – RIC
Nº 925/15 – do Sr. Paulo Pimenta – que “requer ao Ministro da Secretaria Geral da Presidência da República,
Miguel Rossetto, informações sobre a implementação do Plano “Juventude Viva” no Estado do Rio Grande
do Sul”; 15 – RIC Nº 926/15 – do Sr. Alex Manente – que “requer informações ao Sr. Ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior sobre os contratos (rmados entre o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social e a empresa Mercedes-Benz do Brasil”; 16 – RIC Nº 927/15 – do Sr. Max Filho – que
“requer informações ao Ministro de Estado dos Transportes sobre cumprimento dos procedimentos que
devem ser observados na aplicação do Estatuto do Idoso, no âmbito dos serviços de transporte rodoviário
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interestadual de passageiros”; 17 – RIC Nº 928/15 – do Sr. Sergio Vidigal – que “requer informações escritas 
ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda para apurar o valor estimado da renúncia de receitas decorrentes da 
eventual aprovação do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 75, de 2015, que dispõe sobre a isenção (scal do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para a produção de móveis do tipo utilizado em salas de aula 
de estabelecimentos escolares”; 18 – RIC Nº 929/15 – do Sr. Nilson Leitão – que “solicita ao Ilustríssimo Se-
nhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Sr. Patrus Ananias, informações acerca dos repasses 
de recursos a entidades e cooperativas realizados pela Pasta”; 19 – RIC Nº 930/15 – do Sr. Stefano Aguiar – 
que “solicita o encaminhamento ao Poder Executivo de informações relativas ao Imposto sobre a Proprieda-
de Territorial Rural (ITR)”; 20 – RIC Nº 931/15 – do Sr. Rodrigo Martins – que “solicita ao Ministério do Plane-
jamento Orçamento e Gestão informações dos gastos do Governo Federal com o pagamento de pessoal”; 
21 – RIC Nº 932/15 – da Sra. Carmen Zanotto – que “solicita que seja encaminhado RIC ao Ministério da 
Saúde sobre a compra e distribuição do medicamento Tegeline que vem causando reações em pacientes 
atendidos pelo SUS”; 22 – RIC Nº 933/15 – do Sr. Otavio Leite – que “solicita informações à Excelentíssima 
Senhora Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a respeito da equideocultura nacional e sua im-
portância para atividade turfística”; 23 – RIC Nº 934/15 – da Comissão de Finanças e Tributação – que “soli-
cita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre a partici-
pação societária de empresas estatais em empresas privadas”; 24 – RIC Nº 935/15 – do Sr. Elizeu Dionizio 
– que “requer informações ao Senhor Ministro do Meio Ambiente acerca do Programa Água Doce (PAD), no 
Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2015”; 25 – RIC Nº 936/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que 
“requer informações ao Senhor Ministro da Integração Nacional, acerca da elaboração e implantação dos 
Planos de Proteção e Defesa Civil,no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2015”; 26 – RIC Nº 
937/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor Ministro do Esporte acerca dos inves-
timentos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC),no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano 
de 2014”; 27 – RIC Nº 938/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor Ministro da Cul-
tura acerca da expansão do Programa CEUs – Centro de Artes e Esportes Uni(cados, no Estado de Mato 
Grosso do Sul, referente ao ano de 2015”; 28 – RIC Nº 939/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informa-
ções ao Senhor Ministro de Minas e Energia acerca dos investimentos contratados pelo Programa Luz para 
Todos, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 29 – RIC Nº 940/15 – do Sr. Elizeu Dio-
nizio – que “solicita ao ilustríssimo Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia informações à Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, referente as Usinas Hidrelétricas de Ilha Solteira e Jupiá.” ; 30 – RIC Nº 
941/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fisca-
lização Financeira e Controle, informações ao Senhor Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 
Vieira, sobre a contratação de veículos utilizados pela comitiva presidencial durante viagem aos Estados 
Unidos da América em junho de 2015”; 31 – RIC Nº 942/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Senhor 
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, sobre a contratação de veículos utilizados pela 
comitiva presidencial durante viagem aos Estados Unidos da América em junho de 2015”; 32 – RIC Nº 943/15 
– do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “requer seja solicitada ao Ministério da Defesa informações sobre a aquisição 
dos Caças GRIPEN NG”; 33 – RIC Nº 944/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “requer, na forma do art. 
50, §2º, da Constituição Federal, e do art. 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja 
encaminhado a sua Excelência o Senhor Ministro de Estado da Educação pedido de informação sobre a im-
plantação da educação integral no Brasil”; 34 – RIC Nº 945/15 – do Sr. Jhc – que “requer o envio de pedido 
de informações por escrito ao Exmo. Sr. Ministro de Estado do Planejamento, orçamento e Gestão acerca dos 
imóveis que a União pretende alienar para (ns de arrecadação”; 35 – RIC Nº 946/15 – do Sr. Jhc – que “soli-
cita informações ao Sr. Ministro da Previdência Social informações sobre aspectos concernentes ao Regime 
Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Federais, notadamente o balanço atuarial mais atua-
lizado, patrimônio líquido do Fundo desse Regime e relação dos membros do Conselho Gestor do Fundo”; 
36 – RIC Nº 947/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita informações à Srª. Ministra da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, nos termos que especi(ca”; 37 – RIC Nº 948/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que 
“requer informações acerca do desempenho do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na modalidade 
rural”; 38 – RIC Nº 949/15 – da Sra. Mara Gabrilli – que “solicita o envio de requerimento de informações ao 
Sr. Ministro dos Transportes sobre o Programa Passe Livre”; 39 – RIC Nº 950/15 – do Sr. Daniel Coelho – que 
“solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação, Sr. Renato Janine Ribeiro, sobre os critérios 
utilizados para de(nir a organização e a data para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 
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em território nacional”; 40 – RIC Nº 951/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor 
Ministro de Estado de Minas e Energia Eduardo Braga, sobre a situação da interligação das cidades de Ma-
chadinho do Oeste e Vale do Anari, no Estado de Rondônia, ao Sistema Interligado Nacional”; 41 – RIC Nº 
952/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde Arthur 
Chioro, acerca da quantidade de médicos disponíveis para o Estado de Rondônia, no Programa mais médico, 
informando ainda, a situação atual e a futura”; 42 – RIC Nº 953/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer in-
formações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Kátia Abreu, sobre a dis-
ponibilidade de recursos (nanceiros para atender a EMBRAPA, visando o combate a síndrome da morte da 
braquiária”; 43 – RIC Nº 954/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado de Minas e Energia Eduardo Braga, sobre o estágio que se encontra o projeto para construção da 
Usina de Tabajara em Machadinho do Oeste no Estado de Rondônia”; 44 – RIC Nº 955/15 – do Sr. Lucio Mos-
quini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Esporte George Hilton dos Santos Cecílio, 
sobre a disponibilidade de recursos (nanceiros para atender os municípios do Estado de Rondônia”; 45 – RIC 
Nº 956/15 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “requer seja solicitada ao Ministério das Comunicações informa-
ções sobre a segurança nas agências dos Correios que atuam como correspondente bancário”; 46 – RIC Nº 
957/15 – da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – que “solicita in-
formações ao Ministro de Minas e Energia, Senador Eduardo Braga, sobre o patrocínio (nanceiro e outras 
despesas efetuadas pela Itaipu Binacional para a realização do evento intitulado “Marcha das Margaridas””; 
47 – RIC Nº 958/15 – da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – que 
“solicita informações ao Ministro da Fazenda, Senhor Joaquim Levy, sobre o patrocínio (nanceiro e outras 
despesas efetuadas pela Caixa Econômica Federal – CEF para a realização do evento intitulado “Marcha das 
Margaridas””; 48 – RIC Nº 959/15 – da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Senhor 
Armando Monteiro Neto, sobre o patrocínio (nanceiro e outras despesas efetuadas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES para a realização do evento intitulado “Marcha das Margari-
das””; 49 – RIC Nº 960/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Senhor Ministro-Chefe da Controladoria-
Geral da União, Senhor Valdir Simão que têm por escopo subsidiar os trabalhos da Subcomissão que avalia 
os impactos da “Operação Lava Jato” na atividade econômica nacional e no índice de emprego no Brasil”; 50 
– RIC Nº 961/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Senhor Ministro da Educação, Senhor Renato Janine 
Ribeiro, e cópias, por meio eletrônico, dos livros de Geogra(a, História e Biologia aprovados pelo MEC para 
educação básica”; 51 – RIC Nº 962/15 – do Sr. Victor Mendes – que “requer informações ao Senhor Ministro 
da Saúde Ademar Arthur Chioro dos Reis, sobre a auditoria n° 14162, realizada pelo Departamento Nacional 
de Auditoria do SUS na Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiro, Estado do Maranhão”; 52 – RIC Nº 963/15 
– do Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita ao Ministro de Estado da Saúde informações quanto ao cumprimen-
to da sentença judicial referente à Ação Civil Pública nº 2003.33.00000238-4”; 53 – RIC Nº 964/15 – do Sr. 
Hildo Rocha – que “requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art. 108 da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para 2015 (Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015), que sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Fazenda as 
estimativas de diminuição ou postergação de receita da União decorrentes do Projeto de Lei nº 3.500, de 
2008, detalhando a memória de cálculo respectiva. Deverão ser considerados os efeitos orçamentários e (-
nanceiros anuais nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, considerando 1º de janeiro de 2016 a data de início 
dos efeitos das referida proposição após sua transformação em lei”; 54 – RIC Nº 966/15 – da Sra. Eliziane 
Gama – que “requer ao Ministério das Cidades informações dos recursos destinados à cidade de São Luís”; 
55 – RIC Nº 967/15 – do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Defesa sobre o desli-
gamento de militares da Força Aérea Brasileira – Soldados Especializados, aprovados em concurso publico 
no período de 1994 a 2001”; 56 – RIC Nº 968/15 – do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Minis-
tério da Fazenda acerca do status do Programa Minha Casa Minha Vida Operações Coletivas/PNHR no mu-
nicípio de Iranduba-AM”; 57 – RIC Nº 969/15 – do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério 
de Minas e Energia, acerca da decisão do Conselho de Administração da Petrobrás que aprovou a venda de 
percentual da BR Distribuidora”; 58 – RIC Nº 970/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “solicita ao Senhor Ministro 
de Estado da Educação informações acerca das ações implementadas para atingir os objetivos da Década 
de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020”; 59 – RIC Nº 971/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “solicita ao 
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Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego informações acerca das ações implementadas para atin-
gir os objetivos da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020”; 60 – RIC Nº 972/15 – do Sr. Eli-
zeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca dos incentivos as 
Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários de Crack, Álcool e outras Drogas, no Estado 
de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 61 – RIC Nº 973/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, acerca da Superlotação nas Unidades de Internação e 
Semiliberdade para Adolescentes, no Estado de Mato Grosso do Sul”; 62 – RIC Nº 974/15 – do Sr. Elizeu Dio-
nizio – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades, acerca dos investimentos do 
Programa Minha Casa Minha Vida, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 63 – RIC Nº 
975/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes, 
acerca dos investimentos na execução do Programa de Investimento em Logística – PIL, no Estado de Mato 
Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 64 – RIC Nº 976/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informa-
ções ao Senhor Ministro de Estado da Educação, acerca das Ações e Programas voltados para o Combate do 
Analfabetismo Adulto, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 65 – RIC Nº 977/15 – do 
Sr. Silvio Torres – que “solicita informações ao Ministério da Saúde, junto à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, sobre o registro de medicamento para o câncer conforme especi(ca”; 66 – RIC Nº 978/15 
– do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente 
acerca do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográ(cas no Estado do Rio de Janeiro”; 67 – RIC Nº 979/15 
– do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente 
acerca do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográ(cas no Estado do Rio de Janeiro”; 68 – RIC Nº 980/15 
– do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente 
acerca do Programa Nacional de Educação Ambiental no Estado do Rio de Janeiro”; 69 – RIC Nº 981/15 – do 
Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente acerca 
do Programa Nacional de Educação Ambiental no Estado do Rio de Janeiro”; 70 – RIC Nº 982/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente acerca do 
Programa Nacional de Florestas – PNF no Estado do Rio de Janeiro”; 71 – RIC Nº 983/15 – do Sr. Sóstenes 
Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente acerca do Programa 
Nacional de Florestas – PNF no Estado do Rio de Janeiro”; 72 – RIC Nº 984/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante 
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente acerca do Programa Nacional 
do Meio Ambiente (PNMA) no Estado do Rio de Janeiro”; 73 – RIC Nº 985/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante 
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente acerca do Programa Nacional 
do Meio Ambiente (PNMA) no Estado do Rio de Janeiro”; 74 – RIC Nº 986/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante 
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente acerca do Programa Piloto para 
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil no Estado do Rio de Janeiro”; 75 – RIC Nº 987/15 – do Sr. Sóstenes 
Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente acerca do Programa 
Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil no Estado do Rio de Janeiro”; 76 – RIC Nº 988/15 – do 
Sr. Raul Jungmann – que “requer informações ao Ministro das Cidades sobre a operação do Metro de Recife, 
vista a crescente insegurança nas linhas e estações deste Metrô, hoje sob a responsabilidade da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos – CBTU”. 2 – Rati(cado o Relatório de Missão Autorizada n. 8, de 2015, da Pre-
sidência. Missões o(ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2015: 52, 83, 151, 1607, 1619, 1634 a 
1640, 1642 a 1648, 1650, 1651, 1658, 1659, 1669, 1674, 1675, 1678 a 1680, 1691, 1695, 1698, 1703, 1704, 1706 
a 1716, 1743, 1745 a 1748. 3 – Rati(cados os Atos da Mesa nºs: 3.1 – Nº 50, de 2015, que “Dispõe sobre a 
extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, 
em 03/setembro/2015 e publicado no Suplemento ao DCD de 4/setembro/2015; e 3.2 – Nº 51, de 2015, que 
“Dispõe sobre a extinção, criação e remanejamento de cargos em comissão de natureza especial.”. Baixado, 
ad referendum da Mesa Diretora, em 11/setembro/2015 e publicado no Suplemento ao DCD de 12/setem-
bro/2015. III – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE. Sua Excelência expôs seu parecer exara-
do no Projeto de Resolução do Congresso Nacional (PRN) nº 3, de 2013, do Deputado Alfredo Kaefer, que 
“Altera o caput do art. 40 da Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Nacional, que dispõe sobre a apreciação, 
pelo Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição Federal, para am-
pliar de seis para dez dias úteis o prazo de apresentação de emendas às Medidas Provisórias.”. Posto em vo-
tação, a Mesa Diretora opinou, por unanimidade, pela aprovação do citado projeto, nos termos do parecer 
do Relator. Nesse momento, o Senhor Presidente Eduardo Cunha passou a presidência dos trabalhos ao Se-
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nhor Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidência, retirando-se da reunião, para cumprimento de 
sua agenda. Prosseguindo, 1 – Projeto de Resolução (PRC) n° 190, de 2001, da Deputada Nair Xavier Lobo, 
que “Suprime o art. 105 do Regimento Interno, que trata do arquivamento das proposições ao (nal da legis-
latura.”. Votação unânime: pela aprovação, com substitutivo, dos Projetos de Resolução n.s 100/2003, 229/2005, 
5/2007, 232/2010, 234/2010, 10/2011 e 30/201; e pela rejeição dos Projetos de Resolução n.s 190/2001, 
70/2003, 176/2004, 295/2006, 84/2007, 1/2011, 48/2011, 191/2013 e 240/2014, nos termos do parecer do 
Relator, Deputado Waldir Maranhão. 2 – PRC n° 51, de 2011, do Deputado Vicente Candido, que “Institui o 
Prêmio Câmara dos Deputados de Arte e Cultura.” Em votação, a Mesa Diretora opinou pela rejeição do ci-
tado projeto, contrário ao parecer do Relator. Designado o Senhor Deputado Giacobo, Segundo-Vice-Presi-
dente, para redação do parecer vencedor. Da mesma forma, rejeitados os PRC’s: – nº 192, de 2013, da De-
putada Alice Portugal, que “Institui o Prêmio Castro Alves de Poesia”; – nº 252, de 2014, da Deputada Alice 
Portugal, que “Institui o Selo ‘Jorge Amado’ de Empresa Amiga da Cultura”. 3 – PRC nº 188, de 2013, da Co-
missão de Legislação Participativa, que “Altera o art. 24, inciso II, alínea d, do Regimento Interno para permi-
tir que as proposições de iniciativa da Comissão de Legislação Participativa sejam objeto de deliberação 
conclusiva das comissões, dispensando a competência do Plenário.”. Em votação, a Mesa Diretora opinou 
pela rejeição do citado projeto, contrário ao parecer do Relator. Designado o Senhor Deputado Giacobo, 
Segundo-Vice-Presidente, para redação do parecer vencedor. 4 – PRC nº 241, de 2014, do Deputado Laercio 
Oliveira, que “Altera o inciso VI, do art. 32, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.”. Votação unâ-
nime: pela aprovação, nos termos do parecer do Relator; 5 – PRC nº 39, de 2015, da Deputada Tia Eron e do 
Deputado Sr. Bebeto, que “Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Etiópia e dá outras providências. Votação unâ-
nime: pela aprovação, nos termos do parecer do Relator. Retiraram-se da reunião, nesse momento, os Se-
nhores Deputados Alex Canziani, Quarto-Secretário, Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário, e Cláudio 
Cajado, Procurador Parlamentar. IV – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado 
Beto Mansur relatou os seguintes processos, nos termos de seus pareceres: 1 – Processo n. 106.215/2014. 
Parecer do Relator à \. 84/v: “Trata-se de propostas de alteração dos Regimentos do Curso de Mestrado Pro-
(ssional em Poder Legislativo e do Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e 
Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, ambos aprovados por Atos da Presidência de 28/7/2011. A al-
teração do Regimento do Curso de Mestrado Pro(ssional em Poder Legislativo visa a promover sua adequa-
ção à atual legislação de ensino superior e às orientações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Ensino Superior (Capes). Há necessidade, ainda, de atualização do Regimento do Programa de Pós-Gra-
duação, especialmente dos capítulos que dispõem sobre o Curso de Mestrado, a (m de retratar a atual le-
gislação de ensino superior. Segundo a instrução processual, as alterações são de natureza acadêmica e não 
têm implicações orçamentárias ou (nanceiras. Ademais, tornam mais claras as regras que disciplinam o Cur-
so de Mestrado, vindo a facilitar a operacionalização dos processos a este relacionados. Ressalte-se que as 
principais mudanças no Regimento do Curso de Mestrado referem-se: 1) à caracterização do Cefor como 
“escola de governo”, para atender às novas normas do Ministério da Educação sobre o assunto; e, 2) à recon-
(guração da estrutura curricular básica do Curso. Agora o aluno terá que cumprir três disciplinas gerais obri-
gatórias e quatro disciplinas optativas (antes eram três disciplinas gerais obrigatórias, duas disciplinas obri-
gatórias por linha de pesquisa, e duas disciplinas optativas). Tal mudança decorreu da necessidade de \exi-
bilização da estrutura currcular, identi(cada a partir de avaliações feitas com as primeiras turmas. No enca-
minhamento da matéria a esta Secretaria, o Diretor-Geral manifestou-se favoravelmente às alterações pro-
postas. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com 
parecer favorável a sua aprovação, nos termos das anexas minutas de Ato da Mesa.”. Posto em votação, o 
parecer supracitado foi aprovado por unanimidade e, em decorrência, baixados Atos da Mesa que “Aprova 
o Regimento do Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da 
Câmara dos Deputados” e “Aprova o Regimento do Curso de Mestrado Pro(ssional em Poder Legislativo do 
Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos De-
putados”, que seguem publicados ao (nal da ata. 2 – Processo n. 137.334/2015. Parecer do Relator à \. 8: 
“Trata-se de solicitação do Senhor Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, Depu-
tado Arthur Lira, para que seja promovida modi(cação na estrutura de cargos em comissão de natureza es-
pecial – CNEs daquele Colegiado. O pedido está embasado no § 13 do art. 5° da Resolução n. 1, de 2007, 
dispositivo inserido pela Resolução n. 61, de 2014. Segundo a instrução processual, tal proposta consiste na 
extinção de cargos em comissão de natureza especial e na criação de outros novos cargos na estrutura da-
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quele Órgão, na forma da minuta de Ato da Mesa acostada aos autos. Ademais, a instrução do processo re-
vela que a medida não acarreta aumento de despesas, razão por que poderá ser promovida com base na 
delegação do art. 4° da Resolução n. 46, de 2006, verbis: Art. 4° Desde que não acarrete acréscimo de despesas 

a Mesa poderá dispor sobre requisitos, atribuições, criação, transformação, extinção e lotação de cargos efetivos, 

funções e cargos comissionados, bem como sobre a estrutura dos órgãos da Câmara dos Deputados, com vistas 

na racionalização e na modernização administrativa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao 
exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, nos termos da anexa minuta 
de Ato da Mesa.”. Aprovado, por unanimidade, o parecer supra e baixado Ato da Mesa que “Dispõe sobre a 
extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.”, cujo teor segue publicado ao (nal da ata. 3 – Processo n. 117.021/2014. Parecer do Relator à 
\. 04: “Trata-se de minuta com a (nalidade de alterar o Anexo VIII do Ato da Mesa n. 140, de 2014, que pro-
moveu a reestruturação administrativa do Departamento Técnico – Detec. A presente alteração justi(ca-se 
pela necessidade de se suprimir o item 39, “Seção de Projetos e Especi(cações”, publicado equivocadamen-
te no Anexo VIII do Ato da Mesa n. 140, de 2014, em desacordo com a estrutura disposta no Anexo I. Outra 
justi(cativa se deve ao fato de que a “Seção de Engenharia de Segurança do Trabalho” – que integra a estru-
tura da Coordenação de Engenharia de Obras do Departamento Técnico – consta do Anexo I, mas suas com-
petências não foram dispostas no Anexo VIII. A presente alteração corrige tal ausência, por meio do acrésci-
mo do item 28, com as atribuições da Seção, renumerando-se os demais itens. Ante o exposto, submeto a 
matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável na forma da anexa minuta de Ato 
da Mesa, e conforme a instrução.”. Discutida a matéria, foi aprovado, por unanimidade, o supracitado parecer 
e, em decorrência, baixado Ato da Mesa que “Altera o Anexo VIII do Ato da Mesa n. 140, de 20/5/2014, que 
dispõe sobre a estrutura administrativa do Departamento Técnico”, cujo teor segue publicado ao (nal da ata. 
Nesse momento, retiraram-se da reunião os Senhores Deputados Felipe Bornier, Segundo-Secretário, e Car-
los Manato, Corregedor Parlamentar. 4 – Processo n. 139.792/2015. Parecer do Relator, Deputado Beto 
Mansur, à \. 02: “Trata-se de proposta de alteração do Ato da Mesa n. 31, de 2012, que disciplina a concessão 
de diárias, de adicional de embarque e desembarque e de passagens aéreas. A presente alteração visa a 
adequar os procedimentos de reembolso de passagens aéreas às modi(cações na sistemática de remune-
ração dos serviços de agenciamento de viagens, disciplinada pela Instrução Normativa n. 7, de 24 de agos-
to de 2012, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão. Segundo a justi(cativa da proposta, a edição de novo Ato decorre de alterações de mercado, 
que levaram as companhias aéreas a comunicar o (m dos comissionamentos, inviabilizando o modelo lici-
tatário que apresentava como critério o maior desconto sobre o volume de vendas. Desse modo, propõe-se 
ajustar a redação do § 2° do art. 20 da supracitada norma, suprimindo a previsão do desconto, mas garan-
tindo a aquisição de passagens com menor preço pela Administração, sem afetar o equilíbrio econômico-
(nanceiro dos contratos. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da 
douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, na forma da anexa minuta de Ato da Mesa.”. Submetido 
a votos, foi aprovado, por unanimidade, o parecer supra, baixando, em decorrência, Ato da Mesa que “Altera 
o §2º do art. 20 do Ato da Mesa n. 31, de 2012, que disciplina a concessão de diárias, de adicional de embar-
que e desembarque e de passagens aéreas.”, cujo teor segue publicado ao (nal da ata. 5 – Processo n. 
139.793/2015. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à \. 03: “Trata-se de duas minutas de Ato da Mesa 
com o objetivo de facultar ao Deputado não contemplado com apartamento funcional o direito de comple-
mentar, até o limite de R$1.747,00 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais), o valor do aluguel ou da hos-
pedagem mediante compensação na Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – Ceap. A proposta 
faz-se por meio da alteração do Ato da Mesa n. 104/1988, que dispõe sobre a concessão de auxílio-moradia, 
e do Ato da Mesa n. 43/2009, que trata da Ceap. A justi(cativa fundamenta-se no fato de que o aluguel de 
imóvel em Brasília, em padrão semelhante ao dos apartamentos funcionais ultrapassa signi(cativamente o 
valor estabelecido pela Casa para o bene(cio em comento, de acordo com pesquisas em sites especializa-
dos. Ante o exposto, submeto a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável na 
forma das anexas minutas de Ato da Mesa, e conforme a instrução.”. Analisada a proposta, foi aprovado, por 
unanimidade, o parecer supra, baixando, em decorrência, Atos da Mesa que “Altera o art. 2º do Ato da Mesa 
nº 104, de 1988, que dispõe sobre a concessão de auxílio-moradia, nas condições que especi(ca.” e que “Al-
tera o Ato da Mesa nº 43, de 2009, que institui a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar.”, que seguem 
publicados ao (nal da ata. Por último, extrapauta, o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, 



Outubro de 2015 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 493 

trouxe ao conhecimento da Mesa, os seguintes processos referentes à doações de bens públicos, nos termos 
de seu encaminhamento: Processos n.s 1.627/2015, 102.449/2015, 131.349/2015 e 131.636/2015. “Tra-
ta-se de solicitações formuladas pelo Hospital de Base do Distrito Federal, Prefeitura Municipal de Silvânia 
– GO, Universidade de Goiás – UFG e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, para que
sejam doados, respectivamente, um aparelho de endoscopia e acessórios, um aparelho de tomogra(a com-
putadorizada, uma alceadeira e uma dobradeira de papel. Os bens foram classi(cados como antieconômicos,
nos termos do art. 3° do Decreto n. 99.658, de 1990, que disciplina, no âmbito da Administração Pública Fe-
deral, o reaproveitamento, a alienação, a movimentação e outras formas de desfazimento de material. Se-
gundo a instrução dos processos, no âmbito da Câmara dos Deputados, os bens patrimoniais considerados
inservíveis são, geralmente, alienados por meio de leilão, sendo a doação utilizada exclusivamente para (ns
de interesse social. As doações encontram amparo no art. 150, inciso II, alínea “a”, do Regulamento dos Pro-
cedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 2001, verbis: Art.

150. A alienação de bens da Câmara dos Deputados, devidamente justi)cada, será precedida de avaliação e obe-

decerá às seguintes normas:(...)II – quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta 

nos seguintes casos: a)doação, permitida exclusivamente para )ns e uso de interesse social, após avaliação de

sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação; (...) A
Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, em seus pareceres, concluiu que os requisitos legais exigidos para a
doação de bens em desuso pela Administração Pública foram atendidos nas hipóteses em análise. Ademais,
o órgão de assessoramento ressaltou o caráter social da aplicação dos bens a serem doados, bem como os
benefícios econômicos para a sociedade, haja vista tratar-se de reaproveitamento de bens adquiridos com
recursos públicos. Nada obstante ser a matéria de competência desta Secretaria, entende-se a conveniência
de submetê-la ao conhecimento deste Colegiado, por se tratar de doações de bens públicos.”. Ato contínuo,
a Mesa Diretora con(rmou os seguintes despachos do Senhor Primeiro-Secretário nos respectivos processos:
1 – n. 1.627/2015, à \. 16: “Em 16/9/2015. AUTORIZO a doação do aparelho de endoscopia e acessórios, re-
lacionados nos autos, ao Hospital de Base do Distrito Federal, nos termos das informações e manifestações
favoráveis dos órgãos técnicos da Casa, conforme a instrução. Ao Senhor Diretor-Geral, para as devidas pro-
vidências, incluindo a constituição de comissão especial para (ns de avaliação dos valores atuais dos bens
a serem doados, na forma sugerida pela Diretoria Administrativa (\s. 10).”; 2 – n. 102.449/2015, à \. 12: “AU-
TORIZO a doação dos equipamentos que compõem o aparelho de tomogra(a computadorizada desta Casa,
relacionados às \s. 2, à Prefeitura Municipal de Silvânia/GO, nos termos das informações e manifestações
favoráveis dos órgãos técnicos da Casa, conforme a instrução. Ao Senhor Diretor-Geral, para as devidas pro-
vidências, incluindo a constituição de comissão especial para (ns de avaliação dos valores atuais dos bens
a serem doados, na forma sugerida pela Diretoria Administrativa (\s. 5 verso).”; 3 – n. 131.349/2015, à \. 10:
“Consoante o disposto no art. 22 do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados,
aprovado pelo Ato da Mesa n. 80 de 2001, e à vista das informações dos órgãos técnicos, RATIFICO o ato do
Senhor Diretor-Geral, exarado nos autos deste processo, que autoriza a doação da alceadora NRP 219.839,
considerada antieconômica, avaliada pela Comissão constituída pela Portaria/DG-364/2014, a ser destinada
à Universidade Federal de Goiás (UFG).”; e 4 – n. 131.636/2015, à \. 11: “Consoante o disposto no art. 22 do
Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80
de 2001, e à vista das informações dos órgãos técnicos, RATIFICO o ato do Senhor Diretor-Geral, exarado
nos autos deste processo, que autoriza a doação da dobradeira NRP 251.940, considerada antieconômica,
avaliada pela Comissão constituída pela Portaria/DG-364/2014, a ser destinada ao Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Após, à Diretoria-Geral para demais providências.”. Retirou-se da reu-
nião, nesse momento, o Senhor Deputado Giacobo, Segundo-Vice-Presidente, retornando o Senhor Depu-
tado Felipe Bornier, Segundo-Secretário. V – PAUTA DA TERCEIRA-SECRETARIA. Expostos os processos
referentes às justi(cativas de ausência, conforme o art. 5º do Ato da Mesa nº 66, de 2010, a Mesa Diretora
decidiu, por unanimidade, após discussão item a item, considerar justi(cadas as ausências, devidamente
comprovadas, citadas nos processos n.s 137.646/2015, 138.450/2015, 137.287/2015 e 139.301/2015. E inde-
ferir as justi(cativas de ausências requeridas nos processos n.s 138.556/2015 e 135.225/2015. Nada mais
havendo a tratar, às quatorze horas e quarenta minutos, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou en-
cerrada a presente reunião. E, para constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a pre-
sente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

– Eduardo Cunha, Presidente.
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ATAS DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA

Ata da 8ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 28 de outubro 
de 2015.

Publique-se. 
Em 04-2-16. – Sílvio Avelino da Silva,  Secretário-Geral da Mesa.

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 

Ata da oitava reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 28 de 
outubro de 2015

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às doze horas e quarenta minutos, no Ga-
binete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. Pre-
sentes inicialmente os Senhores Deputados Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente; Giacobo, Segundo-
Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-Secretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-
Secretária; Alex Canziani, Quarto-Secretário; Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário; Luiza 
Erundina, Terceira-Suplente de Secretário; e Carlos Manato, Corregedor Parlamentar. Havendo número legal, o 
Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou abertos os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. O Se-
nhor Presidente Eduardo Cunha expôs a Solicitação de Informação ao Tribunal de Contas da União (SIT) Nº 
17, de 2015, de autoria do Deputado Paes Landim, que “Solicita informações ao Tribunal de Contas da União 
– TCU sobre a nota de empenho 2012NC000006, no valor R$ 797.950,00, proveniente da emenda parlamentar
individual nº 11680005/2012.”. Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União.
Em seguida, a Mesa Diretora rati�cou, por unanimidade, os despachos exarados pelo Senhor Presidente Edu-
ardo Cunha, ad referendum, nos seguintes expedientes referentes à Requerimento de Informação, missão o�-
cial, gestão �scal, prorrogação de prazo constante do Edital do Procedimento de Manifestação de Interesse,
Ato da Mesa, e reembolso de despesa: 1 – Relatório de Requerimentos de Informações (RIC), despachados
ad referendum da Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos termos dos pareceres do Relator, Deputado Wal-
dir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente: 1 – RIC Nº 965/15 – do Sr. Vanderlei Macris – que “solicita ao Excelen-
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tíssimo Senhor Ministro da Defesa que preste informações a respeito de possível tratamento discriminatório 
que vem sendo dado por autoridades da Academia da Força Aérea, em Pirassununga, a um de seus subalternos, 
Cadete do 4º ano do Curso de O�ciais Intendentes da Aeronáutica conforme denúncia recebida, em anexo”; 2 
– RIC Nº 989/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro de Estado da Educação sobre 
os cortes orçamentários na Pasta, em especial nos programas Pronatec, Fies, Sisu e Prouni”; 3 – RIC Nº 990/15 
– do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia sobre os cortes 
orçamentários no Programa Ciência Sem Fronteiras, na forma em que especi�ca”; 4 – RIC Nº 991/15 – do Sr. 
Veneziano Vital do Rêgo – que “solicita Ministro da Integração Nacional informações sobre as obras e políticas 
públicas realizadas desde o ano de 1964”; 5 – RIC Nº 992/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “solicita ao 
Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 
(Ibama) que relacione as medidas de compensação ambiental estipuladas para o Projeto de Transposição do 
Rio São Francisco”; 6 – RIC Nº 993/15 – do Sr. Eduardo Barbosa – que “solicita ao Ministro de Estado de Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, Sr. Nelson Barbosa, informações acerca da carreira de Analista Técnico de Polí-
ticas Sociais”; 7 – RIC Nº 994/15 – do Sr. Nilson Leitão – que “solicita ao Ilustríssimo Senhor Ministro de Estado 
da Defesa, Senhor Jacques Wagner, informações acerca da contratação da estrutura metálica que isolou o aces-
so ao local do des�le o�cial do Sete de Setembro de 2015, em Brasília”; 8 – RIC Nº 995/15 – do Sr. Arthur Virgí-
lio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, informações quanto às dívidas do 
Brasil com organismos internacionais”; 9 – RIC Nº 996/15 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “solicita informações 
ao Sr. Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República sobre o Decreto nº. 7.963, que regulamenta a 
devolução imediata de produtos essenciais como: televisão, máquina de lavar roupas, geladeira, fogão, celular 
e medicamentos”; 10 – RIC Nº 997/15 – do Sr. Ademir Camilo – que “requer encaminharRIC ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, referente às informações e dúvidas a serem respondidas ao que se refere à Declara-
ção de Aptidão ao PRONAF – DAP, constantes da documentação em anexo”; 11 – RIC Nº 998/15 – da Sra. Mara 
Gabrilli – que “solicita informações ao Ministro da Educação relativas à inclusão de pessoas com de�ciência no 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)”; 12 – RIC Nº 999/15 – da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Senhor 
Joaquim Levy, acerca das contas de brasileiros no Banco HSBC em Genebra/Suíça”; 13 – RIC Nº 1.000/15 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado das Comunicações a respeito do valor total das multas aplicadas às operadoras de telecomunicações 
pela Anatel desde a criação da Agência, os valores que foram efetivamente recolhidos e os valores que se re-
ferem a processos que são objeto de recursos administrativos e judiciais, bem como a destinação dos recursos 
arrecadados”; 14 – RIC Nº 1.001/15 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que 
“solicita informações ao Excelentíssimo Senhor ministro de Estado das Comunicações, RICardo Berzoini, sobre 
a real situação das rádios clandestinas no Brasil”; 15 – RIC Nº 1.002/15 – do Sr. Alceu Moreira – que “solicita 
informações ao Ministro de Estado da Fazenda a serem obtidas junto à Superintendência de Seguros Privados 
– Susep, acerca da cobrança do DPVAT sobre tratores e máquinas agrícolas”; 16 – RIC Nº 1.003/15 – do Sr. Dr. 
Jorge Silva – que “solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre a estimativa do impacto orçamentário-
-�nanceiro do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 3.688, de 2000”; 17 – RIC Nº 1.004/15 – do 
Sr. Dr. Jorge Silva – que “solicita informações ao Ministro da Saúde sobre a estimativa do impacto orçamentário-
-�nanceiro do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 3.688, de 2000”; 18 – RIC Nº 1.005/15 – do 
Sr. Dr. Jorge Silva – que “solicita informações ao Ministro da Educação sobre a estimativa do impacto orçamen-
tário-�nanceiro do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 3.688, de 2000”; 19 – RIC Nº 1.006/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras 
subaquáticas no Município de Alvarães, no Estado do Amazonas”; 20 – RIC Nº 1.007/15 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Mu-
nicípio de Amatura, no Estado do Amazonas”; 21 – RIC Nº 1.008/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Anamã, 
no Estado do Amazonas”; 22 – RIC Nº 1.009/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Anori, no Estado do Amazo-
nas”; 23 – RIC Nº 1.010/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, 
sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Apui, no Estado do Amazonas”; 24 – RIC Nº 1.011/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras 
subaquáticas no Município de Autazes, no Estado do Amazonas”; 25 – RIC Nº 1.012/15 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Mu-
nicípio de Barcelos, no Estado do Amazonas”; 26 – RIC Nº 1.013/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Barreirinha, 
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no Estado do Amazonas”; 27 – RIC Nº 1.014/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Benjamin Constant, no Estado 
do Amazonas”; 28 – RIC Nº 1.015/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comuni-
cações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Beruri, no Estado do Amazonas”; 29 – RIC 
Nº 1.016/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implan-
tação de �bras subaquáticas no Município de Boa Vista do Ramos, no Estado do Amazonas”; 30 – RIC Nº 1.017/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras 
subaquáticas no Município de Boca do Acre, no Estado do Amazonas”; 31 – RIC Nº 1.018/15 – do Sr. Silas Câ-
mara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas 
no Município de Caapiranga, no Estado do Amazonas”; 32 – RIC Nº 1.019/15 – do Sr. Silas Câmara – que “soli-
cita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de 
Canutama, no Estado do Amazonas”; 33 – RIC Nº 1.020/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Carauari, no Estado 
do Amazonas”; 34 – RIC Nº 1.021/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comuni-
cações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Careiro da Várzea, no Estado do Amazo-
nas”; 35 – RIC Nº 1.022/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, 
sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Careiro, no Estado do Amazonas”; 36 – RIC Nº 
1.023/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação 
de �bras subaquáticas no Município de Coari, no Estado do Amazonas”; 37 – RIC Nº 1.024/15 – do Sr. Silas Câ-
mara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas 
no Município de Codajas, no Estado do Amazonas”; 38 – RIC Nº 1.025/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Eiru-
nepé, no Estado do Amazonas”; 39 – RIC Nº 1.026/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Mi-
nistro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Envira, no Estado do 
Amazonas”; 40 – RIC Nº 1.027/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunica-
ções, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Fonte Boa, no Estado do Amazonas”; 41 – RIC 
Nº 1.028/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implan-
tação de �bras subaquáticas no Município de Guajará, no Estado do Amazonas”; 42 – RIC Nº 1.029/15 – do Sr. 
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras suba-
quáticas no Município de Humaitá, no Estado do Amazonas”; 43 – RIC Nº 1.030/15 – do Sr. Nilson Leitão – que 
“requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Secretaria – Geral da Presidência da República, Mi-
guel Rossetto, por intermédio de sua Secretaria de Administração da Presidência da República, informações 
acerca dos gastos do Governo na aquisição de utensílios de cozinha para atender os palácios presidenciais”; 
44 – RIC Nº 1.031/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a 
implantação de �bras subaquáticas no Município de Ipixuna, no Estado do Amazonas”; 45 – RIC Nº 1.032/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras 
subaquáticas no Município de Iranduba, no Estado do Amazonas”; 46 – RIC Nº 1.033/15 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Mu-
nicípio de Itamarati, no Estado do Amazonas”; 47 – RIC Nº 1.034/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Itapiran-
ga, no Estado do Amazonas”; 48 – RIC Nº 1.035/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Japurá, no Estado do Amazo-
nas”; 49 – RIC Nº 1.036/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, 
sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Juruá, no Estado do Amazonas”; 50 – RIC Nº 
1.037/15 – da Comissão de Finanças e Tributação – que “solicita informações ao Ministro de Estado da Educa-
ção sobre a quantidade de contratos do FIES de 2014 a 2015”; 51 – RIC Nº 1.038/15 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município 
de Jutai, no Estado do Amazonas”; 52 – RIC Nº 1.039/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Lábrea, no Estado do 
Amazonas”; 53 – RIC Nº 1.040/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunica-
ções, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Manaquiri, no Estado do Amazonas”; 54 – 
RIC Nº 1.041/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a im-
plantação de �bras subaquáticas no Município de Manaus, no Estado do Amazonas”; 55 – RIC Nº 1.042/15 – do 
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras su-
baquáticas no Município de Manicoré, no Estado do Amazonas”; 56 – RIC Nº 1.043/15 – do Sr. Silas Câmara – 
que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Mu-
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nicípio de Manacapuru, no Estado do Amazonas”; 57 – RIC Nº 1.044/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Maués, 
no Estado do Amazonas”; 58 – RIC Nº 1.045/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Nhamundá, no Estado do 
Amazonas”; 59 – RIC Nº 1.046/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunica-
ções, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Nova Olinda do Norte, no Estado do Ama-
zonas”; 60 – RIC Nº 1.047/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, 
sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Novo Airão, no Estado do Amazonas”; 61 – RIC Nº 
1.048/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação 
de �bras subaquáticas no Município de Novo Aripuanã, no Estado do Amazonas”; 62 – RIC Nº 1.049/15 – do 
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras su-
baquáticas no Município de Parintins, no Estado do Amazonas”; 63 – RIC Nº 1.050/15 – do Sr. Silas Câmara – 
que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Mu-
nicípio de Pauini, no Estado do Amazonas”; 64 – RIC Nº 1.051/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Presidente 
Figueiredo, no Estado do Amazonas”; 65 – RIC Nº 1.052/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Rio Preto do Eva, no 
Estado do Amazonas”; 66 – RIC Nº 1.053/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das 
Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Santa Isabel do Rio Negro, no Es-
tado do Amazonas”; 67 – RIC Nº 1.054/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Co-
municações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Santo Antonio do Içá, no Estado do 
Amazonas”; 68 – RIC Nº 1.055/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunica-
ções, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Itacoatiara, no Estado do Amazonas”; 69 – 
RIC Nº 1.056/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a im-
plantação de �bras subaquáticas no Município de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas”; 70 – RIC 
Nº 1.057/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implan-
tação de �bras subaquáticas no Município de São Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas”; 71 – RIC Nº 
1.058/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação 
de �bras subaquáticas no Município de São Sebastião do Uatumã, no Estado do Amazonas”; 72 – RIC Nº 1.059/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras
subaquáticas no Município de Silves, no Estado do Amazonas”; 73 – RIC Nº 1.060/15 – do Sr. Silas Câmara –
que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Mu-
nicípio de Tabatinga, no Estado do Amazonas”; 74 – RIC Nº 1.061/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Tapauá,
no Estado do Amazonas”; 75 – RIC Nº 1.062/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro
das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Tefé, no Estado do Amazonas”;
76 – RIC Nº 1.063/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a
implantação de �bras subaquáticas no Município de Uarini, no Estado do Amazonas”; 77 – RIC Nº 1.064/15 –
do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras
subaquáticas no Município de Urucará, no Estado do Amazonas”; 78 – RIC Nº 1.065/15 – do Sr. Silas Câmara
– que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Mu-
nicípio de Urucurituba, no Estado do Amazonas”; 79 – RIC Nº 1.066/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita in-
formações ao Ministro das Comunicações, sobre a implantação de �bras subaquáticas no Município de Tonan-
tins, no Estado do Amazonas”; 80 – RIC Nº 1.067/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “solicita informações
ao Sr. Ministro do Meio Ambiente sobre a situação fundiária dos açudes barragens e reservatórios de água da
Região Nordeste”; 81 – RIC Nº 1.068/15 – do Sr. Jhc – que “requer o envio de pedido de informações por escri-
to ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde, para que sejam encaminhados ao gabinete do requerente as in-
formações que especi�ca”; 82 – RIC Nº 1.069/15 – do Sr. Jhc – que “requer o envio de pedido de informações
por escrito à Exma. Sra. Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que sejam encami-
nhados ao gabinete do requerente as informações que especi�ca”; 83 – RIC Nº 1.070/15 – do Sr. Jhc – que
“solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro da Educação sobre o Programa Nacional de Tecnologia Educacional
(ProInfo) e o Programa Um Computador por Aluno (Prouca)”; 84 – RIC Nº 1.071/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcan-
te – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao Pro-
grama Vida Saudável no Estado do Rio de Janeiro”; 85 – RIC Nº 1.072/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao Programa
Segundo Tempo no Estado do Rio de Janeiro”; 86 – RIC Nº 1.073/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer
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informações ao Senhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao Plano Brasil Medalhas 
no Estado do Rio de Janeiro”; 87 – RIC Nº 1.074/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao 
Senhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao programa Bolsa Atleta no Estado do 
Rio de Janeiro”; 88 – RIC Nº 1.075/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Minis-
tro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao programa Bolsa Atleta no Estado do Rio de Janei-
ro”; 89 – RIC Nº 1.076/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado 
do Esporte acerca dos recursos aplicados pelas empresas públicas e Privadas na Lei de Incentivo ao Esporte no 
Estado do Rio de Janeiro”; 90 – RIC Nº 1.077/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Se-
nhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos aplicados pelas empresas públicas e Privadas na Lei 
de Incentivo ao Esporte no Estado do Rio de Janeiro”; 91 – RIC Nº 1.078/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que 
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao Plano Brasil 
Medalhas no Estado do Rio de Janeiro”; 92 – RIC Nº 1.079/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer infor-
mações ao Senhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao Programa Atleta na Esco-
la no Estado do Rio de Janeiro”; 93 – RIC Nº 1.080/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações 
ao Senhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao Programa Atleta na Escola no Es-
tado do Rio de Janeiro”; 94 – RIC Nº 1.081/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor 
Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao Programa de Estruturação do Futebol Femi-
nino no Estado do Rio de Janeiro”; 95 – RIC Nº 1.082/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações 
ao Senhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao Programa de Estruturação do Fu-
tebol Feminino no Estado do Rio de Janeiro”; 96 – RIC Nº 1.083/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao programa Segundo 
Tempo no Estado do Rio de Janeiro”; 97 – RIC Nº 1.084/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informa-
ções ao Senhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao Programa Esporte e Lazer da 
Cidade (PELC) no Estado do Rio de Janeiro”; 98 – RIC Nº 1.085/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao Programa Esporte e 
Lazer da Cidade (PELC) no Estado do Rio de Janeiro”; 99 – RIC Nº 1.086/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que 
“requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Esporte acerca dos recursos destinados ao Programa 
Vida Saudável no Estado do Rio de Janeiro”; 100 – RIC Nº 1.087/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa 
Luz para todos, no Município de Alvarães e quais comunidades inclusas no Município, no Estado do Amazonas”; 
101 – RIC Nº 1.088/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a 
situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Amaturá e 
quais comunidades inclusas no Município, no Estado do Amazonas”; 102 – RIC Nº 1.089/15 – do Sr. Silas Câ-
mara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o 
cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Anamã e quais comunidades inclusas neste Muni-
cípio, no Estado do Amazonas”; 103 – RIC Nº 1.090/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Mi-
nistro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, 
no Município de Anori quais comunidades inclusas neste Município no Estado do Amazonas”; 104 – RIC Nº 
1.091/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da 
obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Apuí quais comunidades 
inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 105 – RIC Nº 1.092/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Pro-
grama Luz para todos, no Município de Atalaia do Norte quais comunidades inclusas neste Município, no Es-
tado do Amazonas”; 106 – RIC Nº 1.093/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de 
Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Mu-
nicípio de Autazes e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 107 – RIC Nº 
1.094/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da 
obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Barreirinha e quais comu-
nidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 108 – RIC Nº 1.095/15 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, 
do Programa Luz para todos, no Município de Benjamin Constant e quais comunidades inclusas neste Municí-
pio, no Estado do Amazonas”; 109 – RIC Nº 1.096/15 – do Sr. Antônio Jácome – que “requer Informação, de 
acordo com o Art. 115, do Regimento Interno desta casa, do Ministério das Relações Exteriores, sobre os apoia-
dores do Estado Islâmico em São Paulo”; 110 – RIC Nº 1.097/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para 
todos, no Município de Beruri e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 111 – 
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RIC Nº 1.098/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situa-
ção da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Boa Vista do Ramos 
e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 112 – RIC Nº 1.099/15 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o 
cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Boca do Acre e quais comunidades inclusas neste 
Município, no Estado do Amazonas”; 113 – RIC Nº 1.100/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para 
todos, no Município de Borba e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 114 – 
RIC Nº 1.101/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situa-
ção da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Caapiranga e quais 
comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 115 – RIC Nº 1.102/15 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o crono-
grama, do Programa Luz para todos, no Município de Canutama e quais comunidades inclusas neste Município, 
no Estado do Amazonas”; 116 – RIC Nº 1.103/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no 
Município de Carauarí e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 117 – RIC Nº 
1.104/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da 
obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Careiro e quais comunida-
des inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 118 – RIC Nº 1.105/15 – do Sr. Silas Câmara – que “so-
licita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do 
Programa Luz para todos, no Município de Careiro da Várzea e quais comunidades inclusas neste Município, 
no Estado do Amazonas”; 119 – RIC Nº 1.106/15 – do Sr. Odelmo Leão – que “requer o envio de RIC ao Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, sobre os Repasses de Recursos para Prefeitura de Uber-
lândia/MG”; 120 – RIC Nº 1.107/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e 
Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município 
de Coarí e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 121 – RIC Nº 1.108/15 – do 
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor inves-
tido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Codajás e quais comunidades inclusas 
neste Município, no Estado do Amazonas”; 122 – RIC Nº 1.109/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz 
para todos, no Município de Eirunepée quais comunidades inclusas neste Município , no Estado do Amazonas”; 
123 – RIC Nº 1.110/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a 
situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Envira e quais 
comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 124 – RIC Nº 1.111/15 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o crono-
grama, do Programa Luz para todos, no Município de Fonte Boa e quais comunidades inclusas neste Município, 
no Estado do Amazonas”; 125 – RIC Nº 1.112/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no 
Município de Guajará e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 126 – RIC Nº 
1.113/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da 
obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Humaitá e quais comuni-
dades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 127 – RIC Nº 1.114/15 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, 
do Programa Luz para todos, no Município de Ipixuna e quais comunidades inclusas neste Município, no Esta-
do do Amazonas”; 128 – RIC Nº 1.115/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas 
e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município 
de Iranduba e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 129 – RIC Nº 1.116/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor 
investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Itacoatiara e quais comunidades in-
clusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 130 – RIC Nº 1.117/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Pro-
grama Luz para todos, no Município de Itamarati e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do 
Amazonas”; 131 – RIC Nº 1.118/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e 
Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município 
de Itapiranga e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 132 – RIC Nº 1.119/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor 
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investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Japurá e quais comunidades inclusas 
neste Município, no Estado do Amazonas”; 133 – RIC Nº 1.120/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz 
para todos, no Município de Juruá e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 
134 – RIC Nº 1.121/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a 
situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Jutaí e quais 
comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 135 – RIC Nº 1.122/15 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o crono-
grama, do Programa Luz para todos, no Município de Lábrea e quais comunidades inclusas neste Município,
no Estado do Amazonas”; 136 – RIC Nº 1.123/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro
de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no
Município de Manacapuru e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 137 – RIC
Nº 1.124/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Manaquiri e quais co-
munidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 138 – RIC Nº 1.125/15 – do Sr. Silas Câmara –
que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronogra-
ma, do Programa Luz para todos, no Município de Manaus na comunidade rural no Estado do Amazonas”; 139
– RIC Nº 1.126/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situ-
ação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Manicoré e quais
comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 140 – RIC Nº 1.127/15 – do Sr. Silas Câmara
– que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o crono-
grama, do Programa Luz para todos, no Município de Maraã e quais comunidades inclusas neste Município, no
Estado do Amazonas”; 141 – RIC Nº 1.128/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de
Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Mu-
nicípio de Maués e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 142 – RIC Nº 1.129/15
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor
investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Nova Olinda do Norte e quais comu-
nidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 143 – RIC Nº 1.130/15 – do Sr. Silas Câmara – que
“solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma,
do Programa Luz para todos, no Município de Novo Airão e quais comunidades inclusas neste Município, no
Estado do Amazonas”; 144 – RIC Nº 1.131/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de
Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Mu-
nicípio de Novo Aripuanã e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 145 – RIC
Nº 1.132/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Parintins e quais comu-
nidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 146 – RIC Nº 1.133/15 – do Sr. Silas Câmara – que
“solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma,
do Programa Luz para todos, no Município de Pauini e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado
do Amazonas”; 147 – RIC Nº 1.134/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e
Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município
de Presidente Figueiredo e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 148 – RIC
Nº 1.135/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Rio Preto da Eva e quais
comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 149 – RIC Nº 1.136/15 – do Sr. Silas Câmara
– que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o crono-
grama, do Programa Luz para todos, no Município de Santa Isabel do Rio Negro e quais comunidades inclusas
neste Município, no Estado do Amazonas”; 150 – RIC Nº 1.137/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz
para todos, no Município de Santo Antônio do Iça e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado
do Amazonas”; 151 – RIC Nº 1.138/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e
Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município
de São Gabriel da Cachoeira e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 152 –
RIC Nº 1.139/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situa-
ção da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de São Paulo de Oli-
vença e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 153 – RIC Nº 1.140/15 – do Sr.
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investi-
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do e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de São Sebastião do Uatumã e quais comuni-
dades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 154 – RIC Nº 1.141/15 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, 
do Programa Luz para todos, no Município de Silves e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado 
do Amazonas”; 155 – RIC Nº 1.142/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e 
Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município 
de Tabatinga e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 156 – RIC Nº 1.143/15 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor
investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Tapauá e quais comunidades inclusas
neste Município, no Estado do Amazonas”; 157 – RIC Nº 1.144/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz
para todos, no Município de Tefé e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 158
– RIC Nº 1.145/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situ-
ação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Tonantins e quais
comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 159 – RIC Nº 1.146/15 – do Sr. Silas Câmara
– que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o crono-
grama, do Programa Luz para todos, no Município de Uarini e quais comunidades inclusas neste Município, no
Estado do Amazonas”; 160 – RIC Nº 1.147/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de
Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Mu-
nicípio de Urucará e quais comunidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 161 – RIC Nº
1.148/15 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da
obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Urucurituba e quais co-
munidades inclusas neste Município, no Estado do Amazonas”; 162 – RIC Nº 1.149/15 – do Sr. André Fufuca
– que “solicita a Sra. Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a estimativa do impac-
to orçamentário decorrente da eventual aprovação da Projeto de Lei n° 2.219, de 2015”; 163 – RIC Nº 1.150/15
– do Sr. Julio Lopes – que “requer na forma do art. 50 § 2º da Constituição Federal e inciso I, do art. 115 do RICD,
seja encaminhado à Sua Excelência a senhora Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o seguin-
te pedido de informação:”; 164 – RIC Nº 1.151/15 – do Sr. Julio Lopes – que “requer na forma do art. 50 § 2º da
Constituição Federal e inciso I, do art. 115 do RICD, seja encaminhado à Sua Excelência o senhor Ministro das
Minas e Energias o seguinte pedido de informação:”; 165 – RIC Nº 1.152/15 – da Sra. Marinha Raupp – que
“solicita informações ao Senhor Ministro da Saúde sobre o Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras”; 166 –
RIC Nº 1.153/15 – do Sr. Ronaldo Benedet – que “solicita o envio de requerimento de informações ao Sr. Mi-
nistro dos Transportes, sobre as obras de duplicação da BR-101/SC”; 167 – RIC Nº 1.154/15 – do Sr. Giovani
Cherini – que “solicita informação que especi�ca ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia”; 168 – RIC
Nº 1.155/15 – do Sr. Giovani Cherini – que “solicita informação que especi�ca ao Senhor Ministro de Estado do
Trabalho e Emprego”; 169 – RIC Nº 1.156/15 – do Sr. Giovani Cherini – que “solicita informação que especi�ca
à Senhora Ministra de Estado do Meio Ambiente – Presidente do CONAMA”; 170 – RIC Nº 1.157/15 – do Sr.
Rubens Bueno – que “solicita informações ao Ministério das Cidades, com cópia ao Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran), sobre medidas normativas e processos consultivos para tornar obrigatórios equipamentos em
veículos, em especial no que se refere ao uso de extintores ABC, nos termos em que especi�ca”; 171 – RIC Nº
1.158/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministério das Cidades sobre execução de obras
do PAC 2 na cidade de Vitória/ES”; 172 – RIC Nº 1.159/15 – da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende – que
“solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, que pres-
te esclarecimentos sobre as medidas de ajuste à proposta orçamentária para o exercício de 2016, anunciadas
no dia 14/09/2015”; 173 – RIC Nº 1.160/15 – da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende – que “solicita ao Ex-
celentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que preste esclarecimentos sobre as medidas de ajus-
te à proposta orçamentária para o exercício de 2016, anunciadas no dia 14/09/2015”; 174 – RIC Nº 1.161/15
– do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado das Comunica-
ções, Sr. Ricardo Berzoini, sobre o carregamento de canais de programação de distribuição obrigatório por
parte das operadoras de serviço de acesso condicionado”; 175 – RIC Nº 1.162/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que
“requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento Agrário, acerca dos recursos re-
passados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, destinados ao Estado de Mato Grosso do Sul, no ano
de 2015”; 176 – RIC Nº 1.163/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor
Ministro do Transporte, acerca dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Ferrovia
, destinados ao Estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 2015”; 177 – RIC Nº 1.164/15 – do Sr. Elizeu Dionizio
– que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
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República, acerca dos investimentos do Fundo Nacional de Aviação Civil destinados ao Estado de Mato Grosso 
do Sul”; 178 – RIC Nº 1.165/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações a Excelentíssima Senhora Mi-
nistra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, acerca dos Programas e Ações 
de Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência, ofertados ao Estado de Mato Grosso do Sul”; 179 – 
RIC Nº 1.166/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, acerca dos investimentos do Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais destinados ao Estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 2015”; 180 – RIC Nº 1.167/15 – do 
Sr. Marco Tebaldi – que “requer informações ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Pre-
sidência da República sobre a suspensão do projeto de investimentos no Aeroporto Diomício Freitas, no mu-
nicípio de Forquilhinha – SC”; 181 – RIC Nº 1.168/15 – do Sr. Mendonça Filho – que “solicita ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que preste esclarecimentos sobre programas de governo 
acompanhados e gerenciados por referida pasta”; 182 – RIC Nº 1.169/15 – do Sr. Mendonça Filho – que “soli-
cita ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, Gilberto Kassab, que preste esclarecimentos sobre progra-
ma de governo acompanhado e gerenciado por referida pasta”; 183 – RIC Nº 1.170/15 – do Sr. Mendonça Filho 
– que “solicita à Excelentíssima Senhora Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Cam-
pello, que preste esclarecimentos sobre programa de governo acompanhado e gerenciado por referida pasta”; 
184 – RIC Nº 1.171/15 – do Sr. Otavio Leite – que “requer informações ao Senhor Ministro da Defesa relativas 
à estimativa de impacto orçamentário e �nanceiro do Projeto de Lei nº 8.254, de 2014, que “Concede pensão 
especial aos ex-integrantes do “Batalhão Suez””; 185 – RIC Nº 1.172/15 – da Comissão Externa destinada a fa-
zer levantamento in loco bem como acompanhar e �scalizar os fatos relativos ao cancelamento da construção 
das re�narias Premium I e Premium II, respectivamente nos estados do Maranhão e do Ceará. – que “requer ao 
Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Eduardo Braga, por intermédio da Petrobras, informações sobre as 
re�narias Premium I, Premium II, Abreu e Lima, situadas nos Estados do Maranhão, Ceará e Pernambuco”; 186 
– RIC Nº 1.173/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita informações a Sra. Ministra do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome sobre a eventual realização de cortes de bene�ciários no Programa Bolsa Família nos 
últimos dois anos, as razões para exclusão e a relação das cidades atingidas em que houve redução do contin-
gente de bene�ciários do programa”; 187 – RIC Nº 1.174/15 – do Sr. Antônio Jácome – que “requer Informação, 
de acordo com o regimento interno desta casa, ao Ministro de Estado da Saúde, sobre os índices de suicídio 
no Brasil”; 188 – RIC Nº 1.175/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “solicita informa-
ções ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Senhor Manoel Dias, e pede esclarecimentos quan-
to ao relatório do Tribunal de Contas da União que indica supostos pagamentos irregulares no Programa Bolsa 
Pesca”; 189 – RIC Nº 1.176/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “solicita informações 
ao Senhor Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, Senhor Hélder Barbalho, e pede esclarecimentos quanto 
ao relatório do Tribunal de Contas da União que indica supostas irregularidades na execução do Programa Bol-
sa Pesca”; 190 – RIC Nº 1.177/15 – da Sra. Ana Perugini – que “solicita informações a Senhora Ministra da Se-
cretaria de Políticas para as Mulheres sobre as unidades móveis (ônibus) entregues para o Estado de São Pau-
lo ao Programa “Mulher, Viver sem Violência” para realizar atendimentos especializados às Mulheres em situação 
de Violência no Campo e Floresta”; 191 – RIC Nº 1.178/15 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
– que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a partir dos trabalhos da Subco-
missão Permanente para Acompanhamento e Fiscalização dos Jogos Olímpicos de 2016, informações ao Mi-
nistro do Esporte”; 192 – RIC Nº 1.179/15 – do Sr. Betinho Gomes – que “solicita informações acerca das doa-
ções de alimentos realizadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a nações estrangeiras”; 193 
– RIC Nº 1.180/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da 
Agricultura acerca das Ações para prevenção e controle das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EET) 
no Estado do Rio de Janeiro”; 194 – RIC Nº 1.181/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a 
Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca das Ações para prevenção e controle das Encefalopatias Es-
pongiformes Transmissíveis (EET) no Estado do Rio de Janeiro”; 195 – RIC Nº 1.182/15 – do Sr. Sóstenes Caval-
cante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Plano Nacional de Er-
radicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) no Estado do Rio de Janeiro”; 196 – RIC Nº 1.183/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Plano 
Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) no Estado do Rio de Janeiro”; 197 – RIC Nº 
1.184/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura 
acerca do Programa de Subvenção da cana-de-açúcar no Estado do Rio de Janeiro”; 198 – RIC Nº 1.185/15 – 
do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do 
Programa de Subvenção da cana-de-açúcar no Estado do Rio de Janeiro”; 199 – RIC Nº 1.186/15 – do Sr. Sós-
tenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Programa 
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Nacional de Controle de Raiva dos Herbívoros no Estado do Rio de Janeiro”; 200 – RIC Nº 1.187/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Progra-
ma Nacional de Controle de Raiva dos Herbívoros no Estado do Rio de Janeiro”; 201 – RIC Nº 1.188/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Progra-
ma Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT) no Estado do Rio de Ja-
neiro”; 202 – RIC Nº 1.189/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de 
Estado da Agricultura acerca do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Ani-
mal (PNCEBT) no Estado do Rio de Janeiro”; 203 – RIC Nº 1.190/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer 
informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Programa Nacional de Microbacias Hidro-
grá�cas e Conservação de Solos no Estado do Rio de Janeiro”; 204 – RIC Nº 1.191/15 – do Sr. Sóstenes Caval-
cante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Programa Nacional de 
Microbacias Hidrográ�cas e Conservação de Solos no Estado do Rio de Janeiro”; 205 – RIC Nº 1.192/15 – do 
Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Pro-
grama Nacional de Sanidade Apícola (PNSAp) no Estado do Rio de Janeiro”; 206 – RIC Nº 1.193/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Progra-
ma Nacional de Sanidade Apícola (PNSAp) no Estado do Rio de Janeiro”; 207 – RIC Nº 1.194/15 – do Sr. Sóste-
nes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Programa 
Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) no Estado do Rio de Janeiro”; 208 – RIC Nº 1.195/15 – do Sr. Sóstenes 
Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Programa Nacio-
nal de Sanidade Avícola (PNSA) no Estado do Rio de Janeiro”; 209 – RIC Nº 1.196/15 – do Sr. Sóstenes Caval-
cante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Programa Nacional de 
Sanidade dos Caprinos e Ovinos (PNSCO) no Estado do Rio de Janeiro”; 210 – RIC Nº 1.197/15 – do Sr. Sóstenes 
Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Programa Nacio-
nal de Sanidade dos Caprinos e Ovinos (PNSCO) no Estado do Rio de Janeiro”; 211 – RIC Nº 1.198/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Progra-
ma Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE) no Estado do Rio de Janeiro”; 212 – RIC Nº 1.199/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Progra-
ma Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE) no Estado do Rio de Janeiro”; 213 – RIC Nº 1.200/15 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Progra-
ma Nacional de Sanidade Suídea (PNSS) no Estado do Rio de Janeiro”; 214 – RIC Nº 1.201/15 – do Sr. Sóstenes 
Cavalcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Programa Nacio-
nal de Sanidade Suídea (PNSS) no Estado do Rio de Janeiro”; 215 – RIC Nº 1.202/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcan-
te – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Programa Segurança e 
Qualidade de Alimentos e Bebidas no Estado do Rio de Janeiro”; 216 – RIC Nº 1.203/15 – do Sr. Sóstenes Ca-
valcante – que “requer informações a Senhora Ministra de Estado da Agricultura acerca do Programa Seguran-
ça e Qualidade de Alimentos e Bebidas no Estado do Rio de Janeiro”; 217 – RIC Nº 1.204/15 – do Sr. Dr. Jorge 
Silva – que “solicita informações à Ministra do Desenvolvimento Social e Combate a Fome sobre a estimativa 
do impacto orçamentário-�nanceiro do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 3.688, de 2000”; 
218 – RIC Nº 1.205/15 – do Sr. Odelmo Leão – que “requer o envio do RIC ao Ministério da Saúde, sobre o re-
passe de recursos do Sistema Único de Saúde – SUS para o Município de Uberlândia”; 219 – RIC Nº 1.206/15 
– do Sr. Rodrigo Martins – que “solicita ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em especial ao 
Departamento de Gestão dos Sistemas e Informações das Estruturas e da Força do Trabalho – DESIN e à Secre-
taria de Gestão Pública SEGEP, Órgãos vinculados a este Ministério, informações dos gastos do Governo Fede-
ral com o pagamento de pessoal”; 220 – RIC Nº 1.207/15 – do Sr. Jhc – que “solicita informações ao Ministro-
-Presidente do Banco Central do Brasil acerca das operações de swap cambial”; 221 – RIC Nº 1.208/15 – da Sra. 
Leandre – que “solicita informações ao Ministro da Saúde, com cópia à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
e à Fundação Oswaldo Cruz, acerca da possibilidade de utilização da substância química denominada fosfoe-
tanolamina como alternativa terapêutica para o tratamento de diversos tipos de neoplasias”; 222 – RIC Nº 
1.209/15 – do Sr. Lobbe Neto – que “solicita informações do Sr. Ministro de Estado da Saúde, acerca da notícia 
de que o Governo Federal irá zerar o repasse para o Programa Aqui Tem Farmácia Popular em 2016”; 223 – RIC 
Nº 1.211/15 – do Sr. Sergio Vidigal – que “solicita informações ao Ministro da Saúde sobre os cortes orçamen-
tários previstos para aos programas Farmácia Popular do Brasil e sua extensão, Aqui Tem Farmácia Popular, às 
Unidades de Pronto Atendimento – UPAs e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU”; 224 – RIC 
Nº 1.212/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado das Cidades, informações 
quanto a retirada de imóveis dos bene�ciários mais carentes do programa Minha Casa Minha Vida”; 225 – RIC 
Nº 1.213/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado da Educação, informações 
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quanto aos péssimos resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização”; 226 – RIC Nº 1.214/15 – da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – que “requer, nos termos constitucionais e regimentais, que seja 
encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao Excelentíssimo Ministro de 
Estado da Justiça, Senhor José Eduardo Cardozo, e demais órgãos competentes, sobre a situação do imigrante 
senegalês CheCheikh Oumar Foutyou Diba, vítima de queimaduras na cidade de Santa Maria, no Rio Grande 
do Sul, no dia 12 de setembro do ano em curso, nos termos em que especi�ca”; 227 – RIC Nº 1.215/15 – do Sr. 
Ronaldo Carletto – que “solicita informações a Sra. Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome so-
bre a eventual realização de cortes de bene�ciários no Programa Bolsa Família nos últimos dois anos, as razões 
para exclusão e a relação das cidades atingidas em que houve redução do contingente de bene�ciários do 
programa”; 228 – RIC Nº 1.216/15 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Agrário Patrus Ananias, sobre a Portaria 327 de 11/09/2015, que Dispõe sobre o 
procedimento de reversão de imóveis rurais na Amazônia Legal à União”; 229 – RIC Nº 1.218/15 – da Sra. Ana 
Perugini – que “ Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia sobre o Leilão para Li-
citação de Concessões de Usinas Hidrelétricas – UHE e consequente alocação em cotas de suas Garantias Físi-
cas de Energia e de Potência”; 230 – RIC Nº 1.219/15 – do Sr. Alexandre Leite – que “solicita ao Senhor Ministro 
de Estado das Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, as informações que especi�ca acerca dos imóveis de 
propriedade da Previdência Social”; 231 – RIC Nº 1.220/15 – do Sr. Alexandre Leite – que “solicita ao Senhor 
Ministro de Estado das Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, as informações que especi�ca acerca dos 
imóveis alugados pela Previdência Social”; 232 – RIC Nº 1.221/15 – do Sr. Max Filho – que “requer informações 
à Ministra de Estado do Meio Ambiente sobre a situação dos estudos e das licenças ambientais para as obras 
de duplicação da BR 101, no trecho que corta o Estado do Espírito Santo, conforme Contrato de Concessão 
com a ECO 101”; 233 – RIC Nº 1.222/15 – do Sr. Beto Mansur – que “solicita ao Ministério da Fazenda informa-
ções quanto à tributação e arrecadação de empresas que prestam serviços pela internet”; 234 – RIC Nº 1.223/15 
– do Sr. Mandetta – que “requer ao Ministério da Saúde, informações pormenorizadas acerca da situação que 
levou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), determinar a alienação da carteira da operadora Uni-
med Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico e, também as sobre todas as medidas adotadas 
para assegurar a proteção dos direitos dos usuários daquela operadora”; 235 – RIC Nº 1.224/15 – da Sra. Ana 
Perugini – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação sobre os recursos �nanceiros 
disponibilizados pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no âmbito do PNAE – Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar, ao Estado de São Paulo”; 236 – RIC Nº 1.225/15 – do Sr. Elizeu Dionizio 
– que “requer informações ao Senhor Ministro da Educação, acerca do quantitativo das bolsas integrais e par-
ciais do Programa Universidade para Todos (Prouni), efetivadas no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao 
ano de 2014”; 237 – RIC Nº 1.226/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado das Cidades, acerca das ações do Programa Saneamento Básico, no Estado de Mato Grosso do Sul, re-
ferente ao ano de 2014”; 238 – RIC Nº 1.227/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor 
Ministro de Estado da Agricultura, acerca das ações do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, 
no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 239 – RIC Nº 1.228/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – 
que “requer informações ao Senhor Ministro da Cultura, acerca das ações do Plano Nacional de Cultura, no Es-
tado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 240 – RIC Nº 1.229/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que 
“requer informações ao Senhor Ministro da Justiça, acerca dos investimentos do Fundo Penitenciário Nacional, 
aplicados no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 241 – RIC Nº 1.230/15 – do Sr. Men-
donça Filho – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, Carlos Eduardo de 
Souza Braga, que preste esclarecimentos sobre a contratação, pela Petrobras, de escritórios de advocacia para 
a realização de investigações internas”; 242 – RIC Nº 1.231/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informa-
ções à Casa Civil sobre suspeitas de vantagens indevidas pagas e recebidas em troca da edição da Medida Pro-
visória nº 471, de 2009, nos termos em que especi�ca”; 243 – RIC Nº 1.232/15 – da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, sobre a destinação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), pre-
visto na Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001”; 244 – RIC Nº 1.233/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “requer 
na forma do art. 50 § 2º da Constituição Federal e inciso I, do art. 115 e 116 do RICD, seja encaminhado à Sua 
Excelência o senhor Ministro do Turismo o seguinte pedido de informação relacionado ao Contrato de Repas-
se de nº 642973/2008”; 245 – RIC Nº 1.234/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “requer na forma do art. 50 § 2º 
da Constituição Federal e inciso I, do art. 115 e 116 do RICD, seja encaminhado à Sua Excelência o senhor Mi-
nistro do Esporte o seguinte pedido de informação relacionado ao Contrato de Repasse de nº 784287/2013”; 
246 – RIC Nº 1.235/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “requer na forma do art. 50 § 2º da Constituição Federal 
e inciso I, do art. 115 do RICD, seja encaminhado à Sua Excelência o senhor Ministro das Cidades o seguinte 
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pedido de informação a respeito do Contrato de Repasse nº 780364/2014”; 247 – RIC Nº 1.236/15 – do Sr. Mar-
celo Belinati – que “requer na forma do art. 50 § 2º da Constituição Federal e inciso I, do art. 115 e 116 do RICD, 
seja encaminhado à Sua Excelência o senhor Ministro das Cidades o seguinte pedido de informação relaciona-
do ao Contrato nº 803985/2014”; 248 – RIC Nº 1.237/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “requer na forma do art. 
50 § 2º da Constituição Federal e inciso I, do art. 115 e 116 do RICD, seja encaminhado à Sua Excelência o senhor 
Ministro do Esporte o seguinte pedido de informação relacionado ao Contrato de Repasse de nº 363904/2011”; 
249 – RIC Nº 1.238/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “requer na forma do art. 50 § 2º da Constituição Federal 
e inciso I, do art. 115 e 116 do RICD, seja encaminhado à Sua Excelência o senhor Ministro do Turismo o seguin-
te pedido de informação relacionado ao Contrato de Repasse de nº 708531/2009”; 250 – RIC Nº 1.242/15 – do 
Sr. Marcelo Belinati – que “requer na forma do art. 50 § 2º da Constituição Federal e inciso I, do art. 115 do RICD, 
seja encaminhado à Sua Excelência o senhor Ministro do Esporte o seguinte pedido de informação relaciona-
do ao Contrato de Repasse de nº 373169-02/201”; 251 – RIC Nº 1.243/15 – do Sr. Jhc – que “solicita informações 
ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre as obras contratadas pela União, ou suas contro-
ladas, em Alagoas, inclusive aquelas que, contratadas por Estado ou Municípios, possui como fonte de receita, 
integral ou parcial, recursos oriundos de repasses voluntários”; 252 – RIC Nº 1.244/15 – do Sr. Jhc – que “soli-
cita informações ao Ministério da Justiça sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal em Alagoas”; 253 – RIC 
Nº 1.245/15 – do Sr. Max Filho – que “requer informações ao Ministro de Estado das Comunicações sobre rea-
lização de provas para radioamador classe “B”, no Estado do Espírito Santo”; 254 – RIC Nº 1.246/15 – do Sr. Max 
Filho – que “requer ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, 
informações sobre concessões e obras em aeroportos”; 255 – RIC Nº 1.247/15 – do Sr. Domingos Sávio – que 
“requer ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informações acerca dos deslocamen-
tos aéreos do ex-Ministro Fernando Pimentel”; 256 – RIC Nº 1.248/15 – do Sr. Domingos Sávio – que “requer 
ao Ministério da Educação informações acerca dos deslocamentos aéreos do ex-Ministro Fernando Haddad”; 
257 – RIC Nº 1.249/15 – do Sr. Domingos Sávio – que “requer à Casa Civil da Presidência da República informa-
ções acerca dos deslocamentos aéreos da ex-Ministra Gleisi HoXmann”; 258 – RIC Nº 1.251/15 – do Sr. Domin-
gos Sávio – que “requer ao Ministério da Saúde informações acerca dos deslocamentos aéreos do ex-Ministro 
Alexandre Padilha”; 259 – RIC Nº 1.252/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor Minis-
tro de Estado da Agricultura, acerca das ações dos Programas relacionados às atividades de Cooperativismo 
coordenado pelo Departamento de Cooperativismo e Associativismo (Denacoop), no Estado de Mato Grosso 
do Sul, referente ao ano de 2015”; 260 – RIC Nº 1.253/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa, acerca das atividades relacionadas ao Controle do Espaço Aéreo, no 
Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2015”; 261 – RIC Nº 1.254/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que 
“requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte acerca dos investimentos do Programa Bol-
sa Atleta,no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2015”; 262 – RIC Nº 1.256/15 – do Sr. Elizeu 
Dionizio – que “requer informações ao Senhor Ministro da Integração Nacional, acerca do Programa Àgua para 
Todos, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao ano de 2014”; 263 – RIC Nº 1.257/15 – do Sr. Tenente 
Lúcio – que “solicita informações ao Senhor Ministro da Saúde a respeito das providências administrativas to-
madas para que se solucione a questão da falta de aparelhos de radioterapia que tem afetado milhões de bra-
sileiros”; 264 – RIC Nº 1.258/15 – do Sr. Mendonça Filho – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Minas e Energia, Carlos Eduardo de Souza Braga, que preste esclarecimentos sobre as operações da Empresa 
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural – Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA”; 265 – RIC Nº 1.259/15 – 
do Sr. Mendonça Filho – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior – MDIC, Armando Monteiro Neto, que preste informações sobre venda de terreno pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES”; 266 – RIC Nº 1.260/15 – do Sr. Domingos Sávio 
– que “requer ao Ministério da Defesa informações acerca dos deslocamentos aéreos, em aviões de proprieda-
de do Governo Federal, de ex-Ministros que concorreram a cargos eletivos no último pleito eleitoral”; 267 – RIC 
Nº 1.261/15 – do Sr. Júlio Delgado – que “requer ao Ministério da Justiça informações sobre os documentos 
disponibilizados pelo Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo del Nero, a esse Ministério”; 
268 – RIC Nº 1.262/15 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – que “requer, nos termos 
constitucionais e regimentais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de infor-
mações ao Excelentíssimo Senhor Mauro Luiz Lecker Vieira, Ministro de Estado das Relações Exteriores, a res-
peito das consequências da denúncia do Tratado Binacional Brasil – Ucrânia sobre Cooperação de Longo Prazo 
na Utilização do Veículo de Lançamentos Cyclone-4 no Centro de Lançamento de Alcântara”; 269 – RIC Nº 
1.263/15 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – que “requer, nos termos constitucionais 
e regimentais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao Exce-
lentíssimo Senhor Aldo Rebelo, Ministro de Estado da Defesa, a respeito das consequências da denúncia do 
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Tratado Binacional Brasil – Ucrânia sobre Cooperação de Longo Prazo na Utilização do Veículo de Lançamentos 
Cyclone-4 no Centro de Lançamento de Alcântara”; 270 – RIC Nº 1.264/15 – do Sr. Lobbe Neto – que “solicita 
informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação, referentes à continuidade do Programa 
Ciência Sem Fronteiras a partir de 2015”; 271 – RIC Nº 1.265/15 – do Sr. Junior Marreca – que “requer ao Exmo. 
Sr. Ministro da Fazenda informações a respeito dos repasses aos Municípios titulares, dos valores correspon-
dentes ao imposto de renda recolhido na fonte quando do pagamento de reclamações trabalhistas de seus 
empregados”; 272 – RIC Nº 1.266/15 – do Sr. Max Filho – que “requer informações ao Ministro de Estado das 
Cidades sobre a execução das obras de Macrodrenagem do Canal do Congo em Vila velha – ES”; 273 – RIC Nº 
1.267/15 – da Comissão de Seguridade Social e Família – que “requer Informações ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Estado da Saúde sobre o Programa ‘’AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR’’”; 274 – RIC Nº 1.268/15 – do 
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, através da ANATEL, que o seu Pre-
sidente João Batista de Rezende, expo em audiência pública que 846,estão aptas a migrar de AM para FM, as-
sim solicito quais são essas frequências e localidade, em todo o Brasil”; 275 – RIC Nº 1.269/15 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Comunicações, qual o cronograma de migração de Rádios 
Onda Média – OM para novas Frequências Modulada – FM, apresentado em Audiência Pública na Comissão de 
Ciências e Tecnologia da Câmara dos Deputados, bem como as localidades e frequências das novas Frequên-
cias Modulada, em todo Brasil”; 276 – RIC Nº 1.270/15 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Mi-
nistro de Estado de Minas e Energia Eduardo Braga, informações quanto à incompatibilidade de geração de 
caixa da Eletrobras com o plano de investimentos para os próximos anos”; 277 – RIC Nº 1.271/15 – do Sr. Sós-
tenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário acerca 
do Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços nos Territórios Rurais (Proinf ) no Estado do Rio de Janeiro”; 278 
– RIC Nº 1.272/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do
Desenvolvimento Agrário acerca do Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços nos Territórios Rurais (Proinf )
no Estado do Rio de Janeiro”; 279 – RIC Nº 1.273/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações
ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa de Agroindústria no Estado do
Rio de Janeiro”; 280 – RIC Nº 1.274/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa de Agroindústria no Estado do Rio de Janei-
ro”; 281 – RIC Nº 1.275/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Es-
tado do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Estado do Rio de
Janeiro”; 282 – RIC Nº 1.277/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de
Estado do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no
Estado do Rio de Janeiro”; 283 – RIC Nº 1.278/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao
Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa de Cadastro de Terras e Regulari-
zação Fundiária no Estado do Rio de Janeiro”; 84 – RIC Nº 1.279/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer
informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa de Garantia de
Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) no Estado do Rio de Janeiro”; 285 – RIC Nº 1.280/15 – do Sr. Sóste-
nes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário acerca
do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) no Estado do Rio de Janeiro”; 286 – RIC
Nº 1.281/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Desen-
volvimento Agrário acerca do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no Estado do Rio de Janeiro”;
287 – RIC Nº 1.282/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado
do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no Estado do Rio
de Janeiro”; 288 – RIC Nº 1.283/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro
de Estado do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no Estado
do Rio de Janeiro”; 289 – RIC Nº 1.284/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no
Estado do Rio de Janeiro”; 290 – RIC Nº 1.285/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao
Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf ) no Estado do Rio de Janeiro”; 291 – RIC Nº 1.286/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ) no Estado do Rio de Janeiro”; 292 – RIC Nº 1.287/15
– do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento
Agrário acerca do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) no Estado do Rio de Janeiro”; 293
– RIC Nº 1.288/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado do
Desenvolvimento Agrário acerca do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) no Estado do
Rio de Janeiro”; 294 – RIC Nº 1.289/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Mi-
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nistro de Estado do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa Talentos do Brasil no Estado do Rio de Ja-
neiro”; 295 – RIC Nº 1.290/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Agrário acerca do Programa Talentos do Brasil no Estado do Rio de Janeiro”; 296 
– RIC Nº 1.291/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro da Educação sobre a mudan-
ça no projeto das creches e pré-escolas e o cumprimento pelo Brasil da expansão de vagas para crianças de 4
a 5 anos que expira em 2016”; 297 – RIC Nº 1.292/15 – do Sr. Max Filho – que “requer ao ministro das Cidades
informações sobre arrecadação de multas de trânsito e de mortos em acidentes de trânsito”; 298 – RIC Nº
1.293/15 – do Sr. Flaviano Melo – que “requer do Senhor Ministro de Minas e Energia informações sobre os
frequentes desligamentos de energia elétrica no estado do Acre”. 2 – Rati�cado o Relatório de Missão Auto-
rizada n. 9, de 2015, da Presidência. Missões o�ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2015: 32,
48, 134, 147, 978, 1748, 1754, 1755, 1757, 1758, 1761, 1763 a 1766, 1768 a 1773, 1779, 1780, 1782, 1783, 1786,
1787, 1790, 1795 a 1799, 1805 a 1811, 1824, 1826, 1834 a 1839, 1845 a 1851, 1867, 1868, 1872, 1875, 1879, 1883
a 1889, 1891, 1892, 1898, 1899, 1903 a 1905, 1910, 1927, 1937, 1946 a 1951, 1956, 1957, 1961, 1967, 1976, 1977,
1982, 1983 e 1987. 3 – Relatório de Gestão Fiscal (Processo n. 138.957/2015). Rati�cada a Portaria n. 15,
de 28 de setembro de 2015, à [. 24, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados, re-
ferente ao período de setembro de 2014 a agosto de 2015.”. 4 – Edital do Procedimento de Manifestação de
Interesse. Processo n. 141.519/2015. Rati�cado o despacho favorável do Presidente Eduardo Cunha à [. 2,
nos termos a seguir: “À vista da solicitação da autorizada Via Engenharia S.A., à [. 1, com amparo no art. 2º, §9º,
do Ato da Mesa n. 11/2015, PRORROGO, ad referendum da Mesa da Câmara dos Deputados, o prazo para a
apresentação dos estudos técnicos de que tratam os subitens 5.4 e 8.1 do Edital do Procedimento de Manifes-
tação de Interesse n. 001/2015-CD até o dia 28/12/2015. 2. À Diretoria-Geral, para providências. Ato contínuo,
retornem-se os autos a esta Presidência, a �m de submeter a matéria ao crivo da Mesa desta Casa de Leis.” Com
a palavra o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, informou que deram início, em paralelo à pro-
posta de parceria público-privada, ao processo para construção do Anexo IV-B, atrás do atual Anexo IV, prédio
de 3 andares e 5 andares de garagem subterrânea, com recursos próprios da Casa e previsão para iniciar em
agosto do ano que vem. 5 – Rati�cado o Ato da Mesa nº 60, de 2015, que “Dispõe sobre a extinção e criação
de cargos em comissão de natureza especial”. Baixado ad referendum da Mesa Diretora em 17/setembro/2015
e publicado no Suplemento ao DCD de 18/setembro/2015. 6 – Reembolso de despesas mediante uso da
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap). Processo n. 136.139/2015. Rati�cado o despacho
favorável do Presidente Eduardo Cunha à [. 13, nos termos a seguir: “Em 27/8/15. Trata-se de solicitação, apre-
sentada pela Quarta-Secretaria, visando à participação de 10 (dez) deputados no 1° Fórum HSM Excelência em
Gestão Pública, a ser realizado em 3 de setembro de 2015, na cidade de Brasília, DF, importando em despesa
total de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais), relativa às taxas de inscrição. Em seu despacho (fI. 6), o
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento registra que o evento se reveste de características sin-
gulares e propõe um debate em alto nível político-administrativo, uma vez que traz renomados palestrantes,
reconhecidos pela notória capacidade administrativa. Por outro lado, e em consonância com o assentado no
expediente da requerente (fI. 1), lembra que não há regulamentação interna que trate de afastamento de par-
lamentares para treinamentos. Por sua vez, a Coordenação de Gestão da Cota Parlamentar informa ([. 9) que,
por meio do processo n. 149714/2011, está em estudo a alteração do Ato da Mesa n. 43/2009, com vistas a
prever a possibilidade de participação de parlamentares em cursos, palestras e eventos similares, mediante
utilização da Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar (Ceap). Diante da instrução processual e da ma-
nifestação (fI. 12) da Diretoria-Geral (DG), autorizo, em caráter excepcional, ad referendum da Mesa, o reembol-
so, a ser processado de maneira usual, por meio da Ceap, do valor de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos
reais), referente à taxa de inscrição, sob o entendimento de que essa despesa, embora não expressamente
elencada no art. 2° do Ato da Mesa n. 43/2009, amolda-se à �nalidade desse dispositivo, que é permitir o cus-
teio de gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar, já que contribui diretamente
para o seu aperfeiçoamento. Devolva-se à DG para providências. Posteriormente, encaminhe-se à Secretaria-
Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.”. II – PAUTA DO SENHOR
SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os pareceres favoráveis exarados
pelo Relator, Deputado Giacobo, nos processos referentes a reembolso de despesas de assistência à saúde,
conforme a seguir: 1 – Processo n. 141.351/2015, de interesse do Deputado Sérgio Reis; 2 – Processo n.
142.895/2015, de interesse do Deputado José Carlos Aleluia; 3 – Processo n. 142.952/2015, de interesse do
Deputado Duarte Nogueira; e 4 – Processo n. 143.454/2015, de interesse do Deputado Duarte Nogueira. Nes-
se momento, compareceram à reunião os Senhores Deputados Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário, e
Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário. Extrapauta, o Senhor Deputado Giacobo, Segundo-Vice-Presiden-
te, expôs o Processo n. 15.149/2011, referente ao recolhimento de valores relativos à multa e juros de mora
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incidentes sobre contribuição previdenciária patronal devida ao Regime Próprio de Previdência do Estado do 
Espírito Santo, com relação à servidora Maria Tereza Buaiz, ponto n. 110.413, cedida à Câmara dos Deputados 
pelo Tribunal de Justiça espírito-santense desde 11/12/1987. Retirado de pauta para análise. III – PAUTA DO 
SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Beto Mansur relatou os seguintes processos, nos ter-
mos de seus pareceres: 1 – Processo nº 1.024/2015. Parecer do Relator à [. 6: “Trata-se de solicitação do De-
putado Moreira Mendes, protocolizada em janeiro do corrente ano, para que seja utilizada a Cota para o Exer-
cício da Atividade Parlamentar – CEAP referente ao exercício de 2015 para a regularização de débito veri�cado 
na Ceap de 2014, no valor de R$504,97, decorrente de lançamentos, em 2015, de despesas com linhas telefôni-
cas de celulares institucionais e de telefones �xos de apartamentos funcionais, em razão de não haver saldo 
su�ciente para cobertura das despesas no exercício de 2014. A providência imediata para a regularização da 
pendência é o desconto automático do valor total do excesso veri�cado naquele exercício �nanceiro em folha 
de pagamento, a teor do que dispõe o art. 23, § 2°, do Ato da Mesa n. 43, de 2009 (que instituiu a CEAP), verbis: 

§ 2° A importância que exceder, no exercício $nanceiro, o saldo de Cota disponível será deduzida automática e in-

tegralmente da remuneração do parlamentar ou do saldo de acerto de contas de que ele seja credor, revertendo-se 

à conta orçamentária própria da Câmara dos Deputados. Nada obstante, no curso da instrução processual, a 
Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar-Cogep ([s. 03) lembra que nos anos de 2013 e de 2014, por meio 
dos Processos ns. 113.059/2013 e 3.410/2014, a Mesa autorizou, em caráter excepcional, a utilização da CEAP 
do exercício �nanceiro corrente para cobertura de despesas de exercícios anteriores. Tais medidas foram im-
plementadas tendo em vista que não provocariam aumento de despesa prevista, vez que se tratava apenas de 
compensação de valores na Cota. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação 
da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, considerando que se trata de compensação do valor 
pendente de regularização referente a 2014 na CEAP do corrente exercício, na forma das autorizações exaradas 
pela Mesa em processos análogos.”. Posto em votação, a Mesa Diretora indeferiu a solicitação supracitada. 2 – 
Processo n. 142.710/2015. Parecer do Relator à [. 12: “Trata-se de solicitação da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização para que seja promovida modi�cação em sua estrutura de cargos em co-
missão de natureza especial – CNEs. Tal proposta consiste na extinção do cargo em comissão de natureza es-
pecial de Assistente Técnico de Comissão, nível CNE-09, Código N095021, e na criação de 2 (dois) cargos em 
comissão de natureza especial de Assessor Técnico Adjunto C, nível CNE-12. Segundo a instrução processual, 
a medida não acarreta aumento de despesas, razão por que poderá ser promovida com base na delegação do 
art. 4º da Resolução n. 46, de 2006, verbis: Art. 4° Desde que não acarrete acréscimo de despesas a Mesa poderá 

dispor sobre requisitos, atribuições, criação, transformação, extinção e lotação de cargos efetivos, funções e cargos 

comissionados, bem como sobre a estrutura dos órgãos da Câmara dos Deputados, com vistas na racionalização e 

na modernização administrativa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação 
da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.”. Discuti-
da a matéria, foi aprovado, por unanimidade, o supracitado parecer e, em decorrência, baixado Ato da Mesa 
que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.”, cujo teor segue publicado ao �nal da ata. 3 – Processo n. 4.691/2014. 
Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à [. 74: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, o afastamento da servidora Paula Ma-
garinos Torres Tavares, ponto n. 6.778, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, para servir em orga-
nismo internacional do qual o Brasil participa, na condição de Especialista em Desenvolvimento do Setor Pri-
vado, nível GF, no Departamento de Economia do Desenvolvimento do Grupo Mundial, na cidade de Washin-
gton, Estados Unidos, a partir de 1° de outubro de 2015, por 3 (três) anos, com perda total da remuneração. A 
servidora tomou posse e entrou em exercício nesta Casa em 15/1/2004, e desde 17/10/2008 encontrava-se de 
licença para tratar de interesses particulares, com prazo �nal de afastamento marcado para 15/10/2015. A ma-
téria é disciplinada pelos artigos 96 e 183, § 3°, da Lei n. 8.112/1990, que assim dispõem: Art. 96. O afastamento 

de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com 

perda total da remuneração. Art 183(...) § 3° Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração 

a manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público. mediante o recolhimen-

to mensal da contribuição própria, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, acrescida do valor 

equivalente à contribuição da União, suas autarquias ou fundações, incidente sobre a remuneração total do cargo 

a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. 

(Redação dada pela Medida Provisória nº 689, de 2015) À luz da instrução processual, não há impedimento le-
gal para a concessão do afastamento requerido subsequente à licença para tratar de interesse particular. Ante 
o exposto, esta Secretaria, concorde com a decisão do Senhor Presidente, submete a referida decisão à rati�-
cação da douta Mesa.”. Rati�cado, por unanimidade, o despacho favorável do Presidente Eduardo Cunha à [. 
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69: “Em 1/10/15. Atendendo à solicitação da servidora Paula Magarinos Torres Tavares, ponto n. 6.778, Ana-
lista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, seu afastamento para 
servir em organismo internacional do qual o Brasil participa, como Especialista em Desenvolvimento do Setor 
Privado, nível GF, no Departamento de Economia do Desenvolvimento do Grupo Banco Mundial, na cidade de 
Washington, Estados Unidos, a partir de 1° de outubro de 2015, por 3 (três) anos, com perda total da remu-
neração, nos termos do art. 96 da Lei n. 8.112/1990, do Decreto n. 201/1991, dos despachos do Departamen-
to de Pessoal ([s. 59 a 66) e do Diretor-Geral (fI. 68), e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devol-
va-se à Diretoria-Geral para providências.” Extrapauta, o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, 
apresentou os seguintes expedientes: 1 – Processo n. 105.786/2015. Parecer do Relator às [s. 23/24: “Trata-se 
de pedido formulado pelo ex-Deputado João Magalhães de autorização para quitação tardia de Guias de Re-
colhimento da União – GRUs relativas a contribuições previdenciárias devidas ao Plano de Seguridade Social 
dos Congressistas – PSSC a título de averbação onerosa, observadas as condições vigentes em 30/1/2015. Se-
gundo informa a Coordenação de Registro e Seguridade Parlamentar – Corsep às [s. 03/05, o ex-Deputado 
exerceu mandato na Casa no período de 11/6/1996 a 31/1/2015 e ingressou no PSSC em 3/12/2014. Com fulcro 
no Ato da Mesa n. 148, de 2014, o interessado obteve inclusão retroativa ao Plano, mediante recolhimento das 
devidas contribuições até o �m do respectivo mandato, ao custo total apurado de R$ 176.917,42 (cento e se-
tenta e seis mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos). Uma vez ingresso no Plano, o inte-
ressado passou a ter direito à averbação do tempo correspondente aos mandatos eletivos municipais, estaduais 
ou federais, nos termos do art. 5° da Lei n. 9.506, de 1997, razão por que solicitou fossem averbados os perío-
dos de 11/6/1996 a 31/1/1999 – relativo a mandato de Deputado Federal e cujas contribuições ressarcidas 
haviam sido vertidas ao extinto Instituto de Previdência dos Congressistas – e de 1°/2/1999 a 30/11/2009 – 
também referente a mandato de Deputado Federal. Em relação ao primeiro período (de 11/6/1996 a 31/1/1999), 
a averbação seria ao custo de R$ 93.575,49 (noventa e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e 
nove centavos) e, em relação ao segundo (de 1°/2/1999 a 30/11/2009), ao custo de R$ 764.672,34 (setecentos 
e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos). A quitação das respectivas 
GRUs estava programada para o dia do vencimento (30/1/2015), entretanto, segundo relatou o ex-Deputado 
à Corsep, ele deixou a tarefa a cargo do gerente de seu banco, pois estaria ausente do país na data. Quando 
retomou de viagem, no início de fevereiro do corrente, tomou conhecimento pela Câmara dos Deputados de 
que não havia registro algum dos recolhimentos. Apurando o acontecido, o ex-Deputado soube que as GRUs 
não foram pagas, porque o gerente faltou ao serviço, por motivo de doença. Diante desse quadro, a Corsep 
lembrou que a Lei n. 9.506, de 1997, estabeleceu dois parâmetros principais para a averbação onerosa de man-
datos eletivos: (i) condição de segurado do PSSC e (ii) subsídio parlamentar vigente à época do recolhimento 
como base para o cálculo do montante devido. Diante disso, considerando que o interessado não é mais De-
putado Federal (atualmente, exerce mandato de Deputado Estadual, por Minas Gerais), eventual deferimento 
do pedido teria caráter excepcionalíssimo e seria parcial, pois a base de cálculo deveria ser, por expressa dis-
posição legal (art. 5°, § 2°, in $ne), o subsídio parlamentar atual e não, o da Legislatura passada. De sua vez, o 
Diretor do Departamento de Pessoal apontou a falta de amparo legal para a quitação pretendida, já que insub-
sistente na atualidade a condição de segurado. Considerou também a inexistência nos autos de qualquer ele-
mento probante caracterizador da ocorrência de fato superveniente à emissão das guias, que houvesse obs-
tado o recolhimento dos valores à época e justi�casse, em caráter excepcional, o recolhimento a destempo ([s. 
19/21). Na sequência, o Diretor-Geral encaminhou a matéria a esta Secretaria ([. 22). O deslinde da questão 
passa pela aplicação do art. 5° da Lei n. 9.506, de 1997, que, a rigor, confere direito à averbação onerosa apenas 
aos segurados, assim entendidos o Senador, o Deputado Federal e o suplente que requerer participação no 
PSSC: art. 5º Para $ns de contagem de tempo de exercício de mandato é facultada ao segurado a averbação do 

tempo correspondente aos mandatos eletivos municipais, estaduais ou federais. § 1° A averbação somente produ-

zirá efeitos após o recolhimento das contribuições ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas, diretamente 

pelo interessado ou mediante repasse dos recursos correspondentes por entidade conveniada na forma do art. 6°. 

§ 2º O valor do recolhimento a que se refere o parágrafo anterior corresponderá à soma das contribuições previs-

ta nos incisos I e II do art. 12 e tomará por base a remuneração dos membros do Congresso Nacional vigente 

à época do recolhimento. (sem destaque no original) Conquanto o texto legal faça referência a segurados, 
vislumbra-se a possibilidade, em caráter absolutamente excepcional, de acolhimento parcial do pedido. É que 
a quitação das GRUs constitui etapa decorrente de uma ação iniciada pelo ex-Deputado quando ainda estava 
no exercício do mandato. Com efeito, (i) ele requereu a �liação retroativa a tempo e a hora, em dezembro de 
2014, com fulcro no Ato da Mesa n. 148; (ii) fez o recolhimento das contribuições relativas a essa �liação dentro 
do prazo ali estipulado; (iii) protocolou – também tempestivamente, em dezembro passado – o pedido de 
averbação onerosa de mandato federal, de modo a ampliar o tempo de contribuição ao PSSC; porém (iv) dei-
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xou de recolher as respectivas contribuições pelos motivos relatados nos autos, de natureza operacional e ex-
traordinária, mas (v) requereu, dias depois, a autorização para quitar as GRUs respectivas. Dito isso, caso se 
decida favoravelmente à pretensão, entende-se que tal atendimento teria cárater absolutamente excepcional, 
dadas as circunstâncias peculiares do caso, e não serviria de precedente administrativo para permitir recolhi-
mentos extemporâneos de contribuição previdenciária relativa à averbação onerosa de mandato. Entende-se 
também que o acolhimento somente poderia ser em parte, já que necessário atualizar a base de cálculo, que 
deverá ser a remuneração dos membros do Congresso Nacional vigente à época do efetivo recolhimento, por 
expresso comando contido no § 2°, antes transcrito. À vista do exposto, esta Secretaria submete a matéria ao 
exame e à deliberação da douta Mesa.” Esclarecido o processo, a Mesa Diretora deferiu, por unanimidade, a 
solicitação, nos termos do supracitado parecer. Durante discussão dessa matéria, retirou-se da sala de reuniões 
o Senhor Presidente Eduardo Cunha, retornando após votação. 2 – Minuta de Ato da Mesa que “Dispõe sobre 
a expedição de certidão sobre pronunciamentos de parlamentares.”. Proposta retirada de pauta. Em seguida, 
o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, informou que após reestudo, em função da necessidade 
do trabalho, foi autorizado pelo Presidente Eduardo Cunha que um número maior de servidores pudessem 
registrar a frequência na sessão noturna do Plenário para efeito de pagamento de hora-extra, alterando-se a 
quantidade de 2 para 3 Secretários Parlamentares e de 700 para 900 servidores efetivos e ocupantes de cargo 
de natureza especial. Por último, comentou, a respeito da instalação do tomógrafo no DEMED e anunciou a 
compra de um mamógrafo. IV – PAUTA DA SENHORA TERCEIRA-SECRETÁRIA. Expostos os processos refe-
rentes às justi�cativas de ausência, conforme o art. 5º do Ato da Mesa nº 66, de 2010, a Mesa Diretora decidiu, 
por unanimidade, após discussão item a item, considerar justi�cadas as ausências, devidamente comprovadas, 
citadas nos processos n.s 140.673/2015, 143.166/2015, 139.556/2015, 141.005/2015, 139.840/2015, 
138.460/2015, 139.833/2015 e 142.801/2015. E indeferir as justi�cativas de ausências requeridas nos pro-
cessos n.s 141.349/2015, 139.927/2015, 142.458/2015, 141.950/2015, 139.744/2015, 140.374/2015, 
141.946, 140.826/2015, 144.224/2015 e 144.246/2015. Por último, a Mesa Diretora, por unanimidade, de-
cidiu: 1 – rati�car os despachos favoráveis da Deputada Mara Gabrilli, Terceira-Secretária, nos seguintes pro-
cessos referentes à justi�cativa de ausência, n.s: 139.672/2015, 142.997/2015, 143.028/2015, 143.310/2015, 
143.311/2015 e 137.886/2015; e indeferir os seguintes pedidos de reconsideração instruídos nos processos 
n.s: 140.945/2015 e 141.260/2015. Finalizando, comentou a respeito de expediente encaminhado pelo Se-
nhor Deputado Chico Alencar, Líder do PSOL, quanto ao fato ocorrido em 15 de setembro de 2015, quando a 
TV Câmara não transmitiu a Sessão Solene ocorrida no Plenário da Câmara dos Deputados em homenagem 
aos 10 anos de fundação do Partido Socialismo e Liberdade, sendo Informado que a referida sessão foi veicu-
lada na integra na TV Câmara no dia 19 de setembro. O Senhor Deputado Carlos Manato solicitou apresentação 
de sua pauta. V – PAUTA DO SENHOR CORREGEDOR. O Senhor Presidente Eduardo Cunha passou a Presidên-
cia da reunião para o Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente, tendo em vista que havia referên-
cias a ele no processo a seguir. Com a palavra, o Senhor Deputado Carlos Manato relatou o Processo n. 
134.639/2015, procedendo à leitura do seu parecer, às [s. 40/49: “Brasília, 30 de setembro de 2015. À MESA 
DIRETORA, 1. Trata-se de Requerimento de Representação protocolizado pelo Deputado Marco Feliciano, com 
solicitação de providências cabíveis no sentido de apurar fato envolvendo o Senhor Deputado Sílvio Costa, 
com a �nalidade de constatar a possível prática de ato atentatório ao decoro parlamentar. 2. O aludido reque-
rimento tem como base a narrativa dos fatos ocorridos no dia 1º de julho do ano em curso, durante Audiência 
Pública Ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Má�a das Órteses e Próteses no Brasil – CPIOR-
TES, e posteriormente durante Sessão Deliberativa Extraordinária, in verbis: O SR. PRESIDENTE (Deputado Ge-
raldo Resende) – Com a palavra o nobre Relator, Deputado André Fufuca. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Pre-
sidente, uma questão de ordem. O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Deputado, nós estamos na 
fase de ouvir a testemunha. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – A questão de ordem cabe... O SR. PRESIDENTE 
(Deputado Geraldo Resende) – A questão... O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – A questão de ordem, pergunte 
ao regimentalista, cabe em qualquer momento da sessão. Por favor, eu estou na paz. Eu estou até de camisa 
cor-de-rosa. (Risos.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Então, eu espero que o senhor esteja na 
paz. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Então, me dê a questão de ordem, por favor. O SR. DEPUTADO WELLING-
TON ROBERTO – Eu estou do lado dele aqui. Qualquer coisa eu seguro a fera. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA 
– Por favor, me dê a questão de ordem. O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Deputado Silvio Cos-
ta, só 1 minutinho. (Pausa.) Eu gostaria de saber do senhor... Eu vou dar a palavra ao senhor. O SR. DEPUTADO 
SILVIO COSTA – Eu vou dizer a V.Exa. O art. 96, o art. 96, eu digo sempre isso, é como a lata do poeta: cabe tudo. 
É uma reclamação que eu quero fazer. O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Pois não. O SR. DEPU-
TADO SILVIO COSTA – Olha, Presidente, eu estou aqui estarrecido. Eu quero acreditar que não é verdade. Eu 
estava em meu gabinete agora e jurei que não vinha mais aqui, mas se for verdade isso, é o batom na cueca. É 
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verdade que o Presidente Eduardo Cunha atropelou V.Exas. com um cara chamado Miguel Iskin, que era para 
vir depor hoje? V.Exa. indeferiu o pedido do Miguel Iskin – fez certo V.Exa. – e, aí, o Iskin foi a Eduardo Cunha, 
que atropelou a decisão de V.Exa. Isso é verdade? Porque, para eu continuar a questão de ordem, eu preciso 
saber se é verdade ou não. O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – O senhor não está me interrogan-
do. O senhor queira se colocar como Deputado, e me respeite enquanto Deputado. O SR. DEPUTADO SILVIO 
COSTA – Eu estou perguntando. Eu estou perguntando. O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – O 
senhor não venha fazer espetáculo aqui na CPI. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Eu estou perguntando. O SR. 
PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Então, o senhor não me faça interrogatório. O SR. DEPUTADO SIL-
VIO COSTA – Eu estou perguntando. É verdade ou não? O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – O 
senhor está perguntando se o Deputado exarou uma decisão? O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Se exarou. 
Palavra bonita. O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Se exarou uma decisão? V.Exa. pode ter, in-
clusive, o acesso à mesma, que dá guarida ao pleito do depoente. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – A minha 
questão de ordem é a seguinte... O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Ou seja, dando um prazo, 
dando um prazo, a partir do dia 23 de junho, para que o depoente possa... O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – De 
julho, não é? O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – De 23 de junho, para que ele possa vir aqui. O 
SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Junho ou julho? O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Junho, junho! 
A partir de 23 de junho. A partir do período que ele considera que é o marco inicial para que o advogado do 
Sr. Miguel Iskin possa... O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Mas, espere aí: 23 de junho? A gente está no dia 1º de 
julho! O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Sim, mas conta 15 dias, conforme o regramento. O SR. 
DEPUTADO SILVIO COSTA – Bom, Presidente, a questão de ordem é a seguinte: em que artigo do Regi-
mento e da Constituição da República V.Exa. aceitou a decisão de Eduardo Cunha? Esta é a questão de 
ordem. Eu quero que V.Exa. mostre o artigo do Regimento e da Constituição que V.Exa. acatou a decisão 
de Eduardo Cunha. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto: V.Exa. me informou ontem, e o Deputado 
André Fufuca também me informou, que vai ler o parecer da CPI dia 8, na próxima semana. Como é que 
vai ler para a semana o parecer do Relator, e um bandido que apareceu no Fantástico, que é esse Miguel 
Iskin, que é um bandido... Eduardo Cunha está acobertando bandido! E ele vai me explicar agora à tar-
de, ali no plenário, por que é que ele está acobertando bandido! Eu quero saber dele! Eu disse que esta 
CPI estava cheirando mal! E está cheirando mal hoje! É o batom na cueca! É o batom na cueca! E V.Exa. 
me diga o artigo. O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – V.Exa... Ele invocou preceito constitucional, 
Deputado. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Qual foi? O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Ele 
invocou preceito constitucional. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – E por que você não contestou? E por que 
você não disse não a ele? O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Então, V.Exa. questione a ele. O SR. 
DEPUTADO SILVIO COSTA – Não! É você! Você é Presidente ou é funcionário dele? O SR. PRESIDENTE (Deputado 
Geraldo Resende) – V.Exa. tem que questionar ele. Tem que questionar a ele. Não sou Presidente nem funcio-
nário do senhor. A palavra do senhor está cortada. A palavra do senhor está cortada. (Intervenção fora do mi-
crofone. Ininteligível.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Palhaçada aqui o senhor é que faz toda 
vez. O senhor faz palhaçada em todas as CPIs. O senhor é useiro e vezeiro de fazer esse tipo de... O senhor não 
só assaca contra a Presidência; o senhor está fazendo contra todos os membros desta CPI. O SR. DEPUTADO 
SILVIO COSTA – Estão acobertando bandido aqui! Esse Miguel Iskin é um bandido! O SR. PRESIDENTE (De-
putado Geraldo Resende) – O senhor procure... Faça o seu desagravo ao Presidente da Casa. O SR. DEPUTADO 
JOÃO CARLOS BACELAR – Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Não 
darei pela ordem ao senhor. Não darei. O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR – (Início inaudível. Fora do 
microfone.) ... tem que dizer qual a safadeza. O Silvio está deixando todos nós aqui em uma situação difícil 
(ininteligível.) O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Se você não sabe o que é safadeza, leia no dicionário, procure. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo Resende) – Deputado André Fufuca, Relator. Nós haveremos de comu-
nicar ao Sr. Presidente as palavras do Deputado. Nós vamos pedir para ser... O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA 
– Não precisa comunicar, não, que eu vou dizer a ele. Não sou frouxo, não. Eu vou dizer a ele que ele está 
acobertando bandido. Não tenho medo de Eduardo Cunha, não! O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo 
Resende) – Deputado André Fufuca. O SR. DEPUTADO ANDRÉ FUFUCA – Inicialmente, minhas lamentações ao 
Deputado Silvio Costa, que se acostumou a, todas as tardes, vir a esta CPI querer desmoralizar o Presidente, o 
Relator e todos os membros dela. Nós estamos há quase 120 dias investigando tudo e todos, buscando o mo-
dus operandi, buscando aqueles que são autores dos delitos, com toda imparcialidade, toda correção e toda 
responsabilidade. Então, não é justo que um Deputado venha aqui e não gaste 5 minutos do seu dia, como ele 
faz, e saia criticando tudo e todos, desrespeitando o trabalho desta CPI. Presidente, eu peço a V.Exa. que faça-
mos uma representação para que ele possa dizer quem são as pessoas aqui que estão acobertando bandido, 
como ele falou; quem são as pessoas aqui que estão fazendo safadeza. Que ele possa falar isso. Que façamos 
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uma representação contra ele. O SR. SILVIO COSTA – Para uma questão de ordem, Presidente Eduardo Cunha. 
Uma questão de ordem baseada no art. 96. O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não cabe questão de ordem. 
Não há Ordem do Dia. Cabe questão de ordem só quando iniciada a Ordem do Dia. Com a palavra o Deputado 
Edmilson Rodrigues. O SR. SILVIO COSTA – Não, Presidente, esta cabe porque é uma reclamação. É uma recla-
mação! O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Nós não estamos na Ordem do Dia, Deputado. Não há Ordem 
do Dia. O SR. SILVIO COSTA – Está bem. O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, eu quero um esclarecimento, 
por favor. O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, qual esclarecimento V.Exa. quer? O SR. SILVIO COS-
TA (Bloco/PSC-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que eu vou falar aqui é muito sério, e por mais que 
eu tente ter uma relação democrática e boa com V.Exa., cada dia �ca mais difícil. Eu não estou acreditando nis-
to. Eu acabei de vir da CPI da Má�a das Órteses e Próteses no Brasil. Veja qual é o esclarecimento que eu quero. 
Há uma empresa chamada Oscar Iskin, que apareceu no Fantástico. O dono da empresa, Sr. Miguel Iskin, é um 
bandido. Vínhamos tentando convocar esse cidadão o tempo todo, até conseguirmos convocar o cara para 
que prestasse depoimento hoje. E hoje eu �quei estarrecido. O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para com-
pletar, Deputado, isso não é matéria da pauta. O SR. SILVIO COSTA – Deixe-me terminar porque tem a ver com 
V.Exa. O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Pois não, estou deixando. O SR. SILVIO COSTA – Quando eu
chego à CPI, o Presidente, o Deputado Geraldo Resende, diz o seguinte: “O homem não vai mais depor,

não, porque o Presidente Eduardo Cunha disse que ele não precisava vir depor na CPI”. Eu não quero agre-
dir V.Exa., mas V.Exa. vai ter que explicar ao Brasil por que está protegendo bandido! O SR. PRESIDENTE
(Eduardo Cunha) – Deputado, vou responder. O SR. SILVIO COSTA – Está protegendo um bandido. V.Exa.
vai explicar qual foi o argumento. O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Em primeiro lugar... V.Exa. acabou?
O SR. SILVIO COSTA – Não, V.Exa. não deixou eu acabar. O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Estou deixan-
do acabar. O SR. SILVIO COSTA – Deixe-me acabar. O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Agora eu vou res-
ponder. O SR. SILVIO COSTA – Não me deixa acabar. (O microfone é desligado.) O SR. PRESIDENTE (Eduardo
Cunha) – Agora eu vou responder a V.Exa. V.Exa. está fora do tempo, fazendo um questionamento que não
cabe. Em primeiro lugar, eu não mudei nem impedi ninguém de fazer qualquer tipo de depoimento. Eu sou
instância recursal de decisões proferidas pelos Presidentes de Comissão. Como instância recursal, eu simples-
mente deferi o pedido de cumprimento de prazo de 15 dias da data em que foi feita uma citação. E essa data
de 15 dias encerra-se na próxima semana. (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) O SR. PRESIDENTE (Edu-
ardo Cunha) – V.Exa. faça a oitiva na próxima semana – essa foi a decisão proferida – e V.Exa. recorra. (Interven-
ção fora do microfone. Inaudível.) O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu não vou lhe dar. Concedo a palavra
ao Deputado Marcus Pestana. O SR. SILVIO COSTA – V.Exa. está protegendo um bandido! O SR. PRESIDEN-
TE (Eduardo Cunha) – Eu não estou protegendo ninguém e não admito que V.Exa. fale isso. V.Exa. mantenha o
decoro! O SR. SILVIO COSTA – V.Exa. está protegendo um bandido! O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha)
– Deputado, V.Exa. respeite a Presidência! V.Exa. respeite a Presidência, respeite a Presidência! O SR. SILVIO
COSTA – V.Exa. não está se dando ao respeito! V.Exa. não está se dando ao respeito! O SR. HILDO ROCHA
– Deputado Silvio Costa, V.Exa. está monopolizando a palavra. Eu estou aqui na tribuna para falar e gostaria de
falar. V.Exa. todos os dias fala aqui, Deputado Silvio Costa. V.Exa. fala todos os dias aqui, e eu estou na lista para
as Breves Comunicações. Eu gostaria de falar. O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Hildo Rocha, o
Deputado Marcus Pestana tem a palavra e, em seguida, V.Exa. vai falar. O SR. MARCUS PESTANA – Por mim,
tudo bem. O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Quero só completar, Deputado. 3. No bojo da peça inicial do
Requerimento de Representação há expressa menção a possível infringência ao artigo 3º, incisos II e VII, c.c. o
artigo 5º, X, e artigo 5º, III, todos do Código de Ética e Decoro Parlamentar – CÓDIGO DE ÉTICA. 4. O processo
foi recebido na Presidência da Casa, que se manifestou pela aptidão quanto aos requisitos formais do Reque-
rimento de Representação e, nos termos do caput do artigo 1º do Ato da Mesa n. 37/2009, encaminhou os au-
tos à Corregedoria Parlamentar ([. 35). 5. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 3º do Ato da Mesa n. 37/2009,
no dia 18 de agosto de 2015, foi entregue cópia do inteiro teor do presente feito ao Deputado Sílvio Costa ([.
37), consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis para manifestação a respeito do Requerimento de Represen-
tação. 6. Aos 19 de agosto de 2015, o Requerido apresentou, tempestivamente, a sua defesa escrita ([. 39),
alegando, em síntese, que “os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas
opiniões, palavras e votos”. Aduz, ainda, que “não infringiu o artigo 55 da Constituição da República, não violou
nenhum inciso ou parágrafo do artigo 240 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados”. Por �m, asseve-
ra que “não consegue compreender quais foram as motivações que levaram Excelentíssimo Senhor Deputado
Marco Feliciano a requerer essa representação, pugnando, pelo arquivamento do processo”. 7. É o relatório. 8.
Trata-se, como aduzido no relatório, de Requerimento de Representação acerca de conduta supostamente
perpetrada pelo Senhor Deputado Sílvio Costa possivelmente atentatória ao decoro parlamentar consistente,
em resumo, ter atrapalhado o andamento dos trabalhos da CPIORTES, sendo que, na mesma reunião passou
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a proferir ofensas morais contra o Presidente da Câmara dos Deputados, Senhor Deputado Eduardo Cunha, 
sobretudo com a acusação de que este estaria “acobertando bandido”, a�rmação que repetiu por, pelo menos, 
sete vezes. 9. Diante da importância do assunto e da necessidade de esclarecimento do ocorrido, trago à apre-
ciação da Douta Mesa, minha manifestação por considerar relevante apurar a conduta imputada ao mencio-
nado parlamentar, vez que a denúncia ora reproduzida pelo Requerente, revela fatos potencialmente danosos 
à imagem do Poder Legislativo e dos seus membros. 10. Considero, desde logo, que o presente Requerimen-
to de Representação deve ser acolhido e julgado pela Douta Mesa Diretora, eis que os fatos constantes 
dos autos são su�cientes, considerando a aparente verossimilhança apresentada pelo Requerimento de Re-
presentação, à apreciação e, se assim entenderem Vossas Excelências, à aplicação da reprimenda cabível. 11. 
Em que pese a Constituição da República, em seu artigo 53, com redação dada pela Emenda à Constituição n. 
35/2001, dispor que “os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opi-
niões, palavras e votos”, entendo que, no presente caso, a imunidade material não alcança hipóteses de prática 
de atos que porventura perturbem e vulnerem a higidez do andamento dos trabalhos legislativos. 12. É cediço 
que a imunidade material do parlamentar compreende, pois, hipóteses de atipicidade civil e penal, constituin-
do garantia do exercício do mandato parlamentar ante à in[uência dos demais Poderes. Porém, trata-se de 
prerrogativa do próprio Poder Legislativo, de modo que apenas ao Parlamento é dada a competência de 
punir seus membros quando, eventualmente, por opiniões, palavras ou votos, atingirem a dignidade e 
o decoro da Casa Legislativa na qual exercem seu mandato. 13. Entretanto, tal jus puniendi visa apenas a
coibir inegáveis excessos, prejudiciais à imagem da Casa como um todo, sem implicar redução da garan-
tia que possui o parlamentar em relação à livre manifestação do seu pensamento, mormente no que
concerne aos temas de reconhecida relevância social. 14. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, em questão
de ordem no Inquérito 1024-3, o Ministro Relator Celso de Mello ressalta que: Cabe assinalar que a teleologia
inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preo-
cupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao congressista, em ordem a permitir-lhe, no desem-
penho das múltiplas funções que compõem o ofício parlamentar, o amplo exercício da liberdade de expressão,
qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do
recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que – cumpre in-
sistir – as a�rmações e os pronunciamentos emanados do membro do Poder Legislativo da União guardem
conexão com o desempenho do mandato (prática “in o_cio”) ou tenham sido proferidos em razão dele (prá-
tica “propter o_cium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (TRJ 155/396-397,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g. ). Sublinhamos. 15. Nessa esteira, a conduta do Requerido, amplamen-
te divulgada por órgãos de imprensa, não obstante o desiderato midiático, causou sensíveis prejuízos à ima-
gem da Casa, na medida em que transmitiu à sociedade a impressão de que seria prática recorrente o desres-
peito aos deveres fundamentais dos Deputados, às legítimas decisões dos Órgãos da Câmara dos Deputados,
bem como aos dirigentes dos trabalhos legislativos, motivo por que não se pode olvidar os indícios da prática
de ato ilícito por parte do Requerido, excedendo os limites da imunidade material. 16. Ressalte-se que a
conduta do Requerido, além das palavras proferidas, manifesta-se na atitude de subverter o rito dos trabalhos
da CPIORTES, invocando inoportuna “questão de ordem”, comprometendo o regular prosseguimento dos tra-
balhos, o que evidencia a reprovabilidade do comportamento do parlamentar. 17. Assim, depreende-se que,
a partir da acurada análise do arcabouço probatório constante dos autos, do teor da manifestação autodefen-
siva do Requerido, e dos documentos acostados aos autos, é possível extrair os necessários e mínimos indícios
de autoria de ato atentatório ao decoro parlamentar, com a infringência aos seguintes artigos do Código de
Ética e Decoro Parlamentar, in verbis: Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condu-
tas, puníveis na forma deste Código: I – perturbar a ordem das sessões da Câmara dos Deputados ou das reu-
niões de Comissão; II – praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da Casa; III –
praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar, por atos ou pala-
vras, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão ou os respectivos Presidentes; 18. Vale ressaltar que não se divisa
hipótese de inépcia da inicial do Requerimento de Representação, sobretudo no que concerne à legitimidade
ativa. Nessa esteira, assevere-se que as condutas imputadas ao Requerido amoldam-se, com perfeição, não
apenas àquela descrita no artigo 5º, III do Código de Ética, mas também a outros dispositivos normativos do
mesmo Codex, afastando-se, desde logo, possível afronta ao disposto no artigo 12 do Código de Ética (Art. 12
A censura escrita será aplicada pela Mesa, por provocação do ofendido, nos casos de incidência nas condutas
previstas no inciso III do art. 5º ou, por solicitação do presidente da Câmara dos Deputados ou de Comissão,
nos casos de reincidência nas condutas referidas no art. 11). 19. Além disso, os fatos ora em apuração transcen-
dem a mera possibilidade da ofensa pessoal ao Presidente da Câmara dos Deputados, para alcançar espectro
mais amplo, tendo os membros da CPIORTES também como ofendidos, na medida em que o Requerido faltou
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com o respeito aos colegas Deputados e às decisões legítimas dos órgãos da Casa, perturbou a ordem da reu-
nião da Comissão, infringiu as regras de boa conduta nas dependências da Casa e, por �m, provocou ofensas 
morais e desacato contra outro parlamentar. 20. Nesse diapasão, convém pontuar que, os fatos e circunstâncias 
descritos no Requerimento de Representação, aliados às demais provas dos autos, por si sós, revelam-se capa-
zes de causar o mais intenso impacto na opinião pública, em detrimento da imagem da Câmara dos Deputados 
e dos seus membros, não prescindindo esta Doutra Mesa de dar ao caso o encaminhamento previsto em lei. 
21. Os fatos relatados amoldam-se, a nosso juízo, perfeitamente àqueles tipi�cados como atentatórios ao de-
coro parlamentar conforme o ordenamento instituído pelo RICD (art. 244), bem como pelo Código de Ética
(art. 3º, II, VII e IX, c.c. o art. 5º, X, e art. 5º, I, II, III). 22. Com efeito, Decoro é comportamento, é imagem pública,
é honra, é dignidade. Decoro parlamentar é obrigação de conteúdo moral e ético que não se confunde com
aspectos criminais, embora possa deles decorrer. A falta de decoro é o procedimento humano que contraria
os normais padrões ético-jurídicos, vigentes em determinado lugar e época. 23. Ressalte-se que a Corregedo-
ria Parlamentar tem como missão institucional promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina
no âmbito da Câmara dos Deputados e certamente não poderá se omitir de dar parecer favorável à apuração
dos fatos que con�gurem afronta do decoro, tendo como corolário a aplicação da reprimenda cabível ao caso.
24. Tenho por certo que a melhor medida a ser adotada pelos parlamentares integrantes deste Douto Colegia-
do é a aplicação pela Mesa da penalidade de censura escrita nos moldes preconizados pelo Código de Ética,
pois, em que pese também vislumbrar a infringência a outros dispositivos, as palavras proferidas pelo Depu-
tado Sílvio Costa revelam o condão de constituir reprováveis ofensas morais contra o Senhor Deputado Edu-
ardo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados, a quem atribuiu a pecha de estar protegendo e acobertan-
do bandido, sem nenhuma prova de tal asserção. 25. Há que se marcar uma nova era, por isso considero, salvo
melhor juízo, que os fatos em lume provocam notória repercussão dentro e fora do parlamento, e constituem
indícios su�cientes da prática de conduta atentatória ao decoro parlamentar. 26. Cabe à atual composição des-
ta Casa agir em defesa do aprimoramento dos trabalhos legislativos, da manutenção da ordem e da discipli-
na, colaborando com o mister correcional e com o resgate da credibilidade desta Instituição perante os cida-
dãos que con�am parcela do exercício de sua autonomia pública e a expressão de sua vontade política aos
seus representantes eleitos para compor o Parlamento. 27. Por todo exposto, após o regular processamento
do feito, manifesto-me pela aplicação pela Mesa da penalidade de censura escrita com fundamento nos arti-
gos 10, I e 12 do Código de Ética em desfavor do Deputado Sílvio Costa, pois os fatos descritos no Requerimen-
to de Representação constituem indícios su�cientes do cometimento de infrações às normas de decoro e éti-
ca parlamentar, no que tange à prática de ato atentatório.” Terminada a leitura, esclareceu o cumprimento do
rito processual. Ouvidas as considerações de seus pares, foi posto em votação o supracitado parecer, que foi
acatado, por unanimidade, aplicando-se a pena de censura escrita ao Senhor Deputado Silvio Costa. Retoman-
do a presidência dos trabalhos, o Senhor Presidente Eduardo Cunha expôs processos de requerimento de re-
presentação relacionados ao decoro parlamentar, cuja competência para a admissibilidade é do Presidente da
Casa, resolvendo, contudo, distribuí-los para colher a opinião dos membros da Mesa antes de despachá-los.
Inicialmente, o processo n. 144.617/2015, por referir-se aos Senhores Presidente e Primeiro-Vice-Presidente,
foi tramitado para o Senhor Deputado Giacobo, Segundo-Vice-Presidente, de acordo com o caput do art. 18
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Passada a presidência dos trabalhos para o Deputado Waldir
Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente, foi distribuído o processo n. 142.525/2015 ao Senhor Deputado Beto
Mansur, Primeiro-Secretário. E, retomando a presidência, o Senhor Presidente Eduardo Cunha procedeu à dis-
tribuição dos demais processos, conforme a seguir: 1 – n.s 121.386/2015 e 121.381/2015, ao Senhor Depu-
tado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente; 2 – n.s 144.625/2015, 118.021/2015 e 141.573/2015, ao
Senhor Deputado Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; 3 – n. 124.220/2015, ao Senhor Deputado Beto Mansur,
Primeiro-Secretário; 4 – n. 143.100/2015, ao Senhor Deputado Felipe Bornier, Segundo-Secretário; 5 – n.
122.934/2015, à Senhora Deputada Mara Gabrilli, Terceira-Secretária; 6 – n.s 113.740/2015 e 123.983/2015,
ao Senhor Deputado Alex Canziani, Quarto-Secretário; 7 – n. 144.647/2015, ao Senhor Deputado Mandetta,
Primeiro-Suplente de Secretário; 8 – n. 144.642/2015, ao Senhor Deputado Gilberto Nascimento, Segundo-
-Suplente de Secretário; e 9 – n. 144.644/2015, à Senhora Deputada Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Se-
cretário. Em seguida, a Deputada Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário, expôs solicitação de 42 (qua-
renta e dois) prestadores de serviço na condição de garçons/garçonetes, que requerem isonomia com os gar-
çons lotados na residência ou no gabinete do Presidente, por desempenharem a mesma função. O Senhor
Presidente Eduardo Cunha encaminhou a questão ao Primeiro-Secretário, Deputado Beto Mansur, para exame.
VI – PAUTA DO SENHOR QUARTO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Alex Canziani apresentou minuta de Ato
da Mesa que dispõe sobre a reserva técnica de imóveis funcionais destinados a servidores. Proposta retirada
de pauta para análise. Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e vinte minutos, o Senhor Presidente
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Eduardo Cunha declarou encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário-
Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. –  Eduardo Cunha, presidente. 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa
ANEXO À ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 28/10/2015 

ATO DA MESA Nº , DE 2015

Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o dis-
posto no art. 4º da Resolução nº 46 de 2006, resolve:

Art. 1º Fica extinto, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o cargo em comis-
são de natureza especial de Assistente Técnico de Comissão, nível CNE-09, Código N095021.

Art. 2º Ficam criados, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 02 (dois) cargos 
em comissão de natureza especial de Assessor Técnico Adjunto C, nível CNE-12.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Justi\cação

O presente Ato da Mesa extingue e cria cargos em comissão de natureza especial na Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com vistas a aperfeiçoar o funcionamento do respectivo Órgão, 
em conformidade com a proposta apresentada por intermédio do processo nº 142.710/2015.

Conforme levantamento efetuado pelos órgãos técnicos da Casa, a proposta não acarreta aumento de 
despesa, o que permite a edição do Ato com base na delegação do art. 4º da Resolução n. 46, de 2006.

Sala de Reuniões, de de 2015.
Ata da 9ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 9 de dezem-

bro de 2015.

Publique-se
 Em 4-2-16. – Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa.
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l4738mK#C=F#,%F(,C(IJ=#>%#n+go%'%#%#FH>(GI(#>%#Cg(̂ %̂#>%#<==#lpq#rstuvm#%F#L(̂ (̂w%F#(x,%(K#L(,(#,%(g+j(IJ=#
>%#6+̂̂J=#2̀C+(gK#̂%F#(#(H'=,+j(IJ=#L,x<+(#L,%<+̂'(#G=#3'=#>(#6%̂(#GE#!yz?@@{i#%#y#h#,('+̀C(,#=̂#>%̂L(Co=̂#*()
<=,D<%+̂#%&(,(>=̂#L%g(#.%LH'(>(#6(,(#|(n,+gg+K#:%,C%+,()$%C,%'D,+(K#G=̂#̂%wH+G'%̂#L,=C%̂ =̂̂#,%*%,%G'%̂#}#_Ĥ'+)
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>=̂#%&CgĤ+<(F%G'%#L=,#̂%,<+>=,%̂K#'(G'=#L=,#(�H%g%̂#+G<%̂'+>=̂#%F#4(,w=̂#>%#~('H,%j(#7̂L%C+(g#l4~7m#C=F=#
'(FnxF#L=,#=CHL(G'%̂#>%#C(,w=̂#>%#L,=<+F%G'=#%*%'+<=E#:=>(<+(K#%F#̂H(#F(+=,+(K#l?A#HG+>(>%̂m#%̂'J=#>%̂=)
CHL(>(̂K#'=,G(G>=#=̂#+F�<%+̂#HF(#<(G'(w%F#L(,(#L=HC=̂K#C=G̀wH,(G>=)̂%#%F#HF(#>+̂'=,IJ=#FH+'=#F(+̂#�H%#
%F#HF#n%G%*kC+=#}̂#C(,,%+,(̂E#3̂#>%̂L%̂(̂#(>F+G+̂',('+<(̂#L(,(#(#4�F(,(#>=̂#.%LH'(>=̂#>%,+<(F#>%#'=>=̂#=̂#
+F�<%+̂K#%G',%#'(&(̂#C=G>=F+G+(+̂#%&',(̂#%#=,>+GD,+(̂K#̂%G>=#=#w(̂'=#F(+=,#C=F#=̂#�H%#̂%#%GC=G',(F#>%̂=CH)
L(>=̂K#(gC(GI(G>=#=#L('(F(,#>%#1�#?-"E@@@K@@#l>Hj%G'=̂#%#C+G�H%G'(#%#=+'=#F+g#,%(+̂m#%F#?@A-E#.%<%)̂%#C=G)
+̂>%,(,K#'(FnxFK#(#=C=,,aGC+(#>%#w(̂'=̂#%<%G'H(+̂#C=F#F(GH'%GIJ=#%#,%CHL%,(IJ=#>=̂#+F�<%+̂E#8=,#%̂ (̂̂#,()
j�%̂#x#�H%#̂%#L,=L�%#(#>%<=gHIJ=#>%#L(,'%#>=̂#+F�<%+̂#}#$%C,%'(,+(#>=#8(',+F�G+=#>(#9G+J=K#g%wk'+F(#L,=L,+%)
'D,+(#>=̂#+F�<%+̂E#4(n%#%̂Cg(,%C%,#�H%#UW#��NQ�Q�# S¡¢£¢QR#MORR Q¤#P£N£P�QN¥R�¡P£R#¦ Q#MORR¡§¡̈¡�£¤#£#
OP M£©ªO#MON#M£N̈£¤QS�£NQR#>%<+>=#}#g=C(g+j(IJ=#G=#8g(G=#8+g='=#%#F%',(w%F#C=FL('k<%g#C=F#=̂#(L(,'()
F%G'=̂#*HGC+=G(+̂E#8,=L�%)̂%K#>%̂ %̂#F=>=K#�H%#̂%_(F#L,%̂%,<(>=̂#̂=n#(#L=̂ %̂#>(#4�F(,(#>=̂#.%LH'(>=̂E�E#
.+̂CH'+>(#(#L,=L=̂'(K#*=+#n(+&(>=K#L=,#HG(G+F+>(>%K#3'=#>(#6%̂(#�H%#�.+̂L�%#̂=n,%#(#,%̂%,<(#'xCG+C(#>%#+F�)
<%+̂#*HGC+=G(+̂#>(#9G+J=#(>F+G+̂',(>=̂#L%g(#4�F(,(#>=̂#.%LH'(>=̂E�K#CH_=#'%=,#̂%wH%#LHng+C(>=#(=#̀G(g#>(#('(E#
?#h#�NOPQRRO#ST#UW[T\W[Z[\U]K#,%*%,%G'%#}#L,=L=̂'(#>(#4==,>%G(IJ=#>%#«(n+'(IJ=#G=#̂%G'+>=#>%#�H%#̂%_(#
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Segunda Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura

Ata da décima reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 3 de 
fevereiro de 2016

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às doze horas e cinquenta e cinco minutos, no 
Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. 
Presentes inicialmente os Senhores Deputados Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-Se-
cretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-Secretária; Alex Canziani, Quarto-Secretário; 
Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário; Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário; Luiza Erun-
dina, Terceira-Suplente de Secretário; e Carlos Manato, Corregedor Parlamentar. Ausente justi�cadamente o 
Senhor Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente. Havendo número legal, o Senhor Presidente 
Eduardo Cunha declarou abertos os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. Inicialmente, o Senhor 
Presidente Eduardo Cunha deu ciência à Mesa Diretora da petição de Embargos de Declaração, protocolada 
no Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 1º do corrente mês, ao acórdão proferido na Ação de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental nº 378-DF (ADPF), em curso no STF, proposta pelo partido Comunista do Brasil – PC 
do B, referente ao processo de impeachment. Prosseguindo, expôs os seguintes expedientes: 1 – minuta de Ato 
da Mesa que “Dispõe sobre comunicação parlamentar de desligamento ou �liação partidária.” Explicada a pro-
posta, a Mesa Diretora baixou, por unanimidade, o supracitado Ato, cujo teor segue publicado ao �nal da ata; 
2 – Solicitação de Informação ao Tribunal de Contas da União (SIT) Nº 18, de 2015, de autoria do Deputa-
do Rubens Bueno , que “Requer informações ao Tribunal de Contas da União sobre o resultado de auditoria 
empreendida por essa Corte de Contas acerca de esquema de desvio de dinheiro público envolvendo a Com-
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panhia Nacional de Abastecimento – Conab, empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – Mapa.” Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União; e 
3 – Processo nº 149.996/2015, de interesse de Felipe Bernardi Capistrano Diniz, referente à pensão parlamen-
tar. Esclarecida a matéria, o Senhor Presidente Eduardo Cunha pôs em votação o requerimento, abstendo-se 
de votar. Com voto favorável dos demais membros presentes, a Mesa Diretora resolveu conceder a reversão 
do benefício pensional em favor de Frederico Bernardi Capistrano Diniz, bem como, a liberação do saldo do 
pecúlio parlamentar aos �lhos do ex-Deputado Fernando Alberto Diniz, nos termos do parecer da Diretoria-
-Geral à '. 15: “Senhor Presidente, À vista do trânsito em julgado da Ação Declaratória de Reconhecimento e
Dissolução de União Estável post mortem, combinada com Antecipação de Tutela nº 2009.01.1.133114-4, por
meio da qual foi julgada inexistente a alegada união estável entre o falecido Deputado Fernando Alberto Diniz
e a Senhora Susan Alvarine Galvão Valadares, ACOLHO o parecer da Coordenação de Registro e Seguridade
Parlamentar, às 's. 11/12, manifestando-me pela reversão do benefício pensional, ora percebido pela Sra. Su-
san, em favor de Frederico Bernardi Capistrano Diniz, �lho inválido do instituidor. 2. Acompanho, da mesma
forma, o entendimento referente à liberação do saldo do pecúlio parlamentar de 55,56% (cinquenta e cinco
vírgula cinquenta e seis por cento) aos �lhos do ex-Deputado Fernando Alberto Diniz. 3. Com a devida vênia
ao parecer da Assessoria Jurídica do Departamento de Pessoal à fI. 13, tendo em vista o trânsito em julgado da
ação e sua consequente imutabilidade, entendo não ser necessária a prévia manifestação da Sra. Susan a res-
peito do cancelamento de sua pensão parlamentar, bastando que lhe seja concedida a devida ciência. 4. Pos-
to isso, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência, com fulcro no art. 1°, inciso I, alínea “a”,
do Ato da Mesa nº 106/1998 (Art. 1° Sao delegadas as seguintes competências, com vistas à aplicação, na Câ-
mara dos Deputados, do disposto na Lei n° 9.506, de 1997: I – ao Presidente: a) conceder aposentadoria e pen-
são aos Deputados Federais, servidores e seus dependentes; [...]). Após, os autos deverão ser encaminhados à
Corsep/Depes para as providências decorrentes, com a urgência que o caso requer. Brasília, 12 de janeiro de
2016. Durante discussão do item anterior, compareceu à reunião, o Senhor Deputado Claudio Cajado, Procu-
rador Parlamentar. Em seguida, a Mesa Diretora rati�cou, por unanimidade, os despachos exarados pelo Senhor
Presidente Eduardo Cunha, ad referendum, nos seguintes expedientes referentes à Requerimento de Informa-
ção, missão o�cial, Ato da Mesa, Decisão da Presidência e plano anual da Secretaria de Controle Interno: 1 –
Relatório de Requerimentos de Informações (RIC), despachados ad referendum da Mesa Diretora, pelo en-
caminhamento, nos termos dos pareceres do Relator, Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente: 1
– RIC Nº 1.294/15 – Do Sr. Domingos Neto – que “requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre
o fechamento de agências do Banco do Brasil no município de Milhã, no Ceará”; 2 – RIC Nº 1.382/15 – Do Sr.
Átila Lins – que “requer pedido de informações ao ministro dos Transportes sobre o andamento das obras dos
portos de Barcelos, Eirunepé, Lábrea, Boca do Acre e Borba, no Estado do Amazonas”; 3 – RIC Nº 1.383/15 – Do
Sr. Átila Lins – que “requer o envio do pedido de informação ao Ministério dos Transportes a respeito da para-
lisação das obras da BR-319 que liga Porto Velho a Manaus”; 4 – RIC Nº 1.384/15 – Do Sr. Átila Lins – que “requer
o envio do pedido de informação ao Ministério das Minas e Energia sobre o uso no Estado do Amazonas da
energia produzida pela Hidrelétrica de Tucuruí”; 5 – RIC Nº 1.385/15 – Do Sr. Átila Lins – que “requer pedido
de informações ao ministro de Minas e Energia sobre o estágio das obras do Programa Luz para Todos nos mu-
nicípios do Estado do Amazonas”; 6 – RIC Nº 1.386/15 – Do Sr. Átila Lins – que “requer o envio do pedido de
informações ao Ministro da Saúde sobre os recursos do governo federal transferidos para o governo estadual,
em 2013 e 2014, na área da saúde”; 7 – RIC Nº 1.388/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “solicita informações
ao Sr. Ministro da Justiça a respeito de previsão do acesso aos benefícios previdenciários e assistenciais pelos
apátridas, em minuta de proposição em elaboração pelo Poder Executivo”; 8 – RIC Nº 1.389/15 – Do Sr. Ivan
Valente – que “RIC ao Exmo. Sr. Ministro da Defesa referente às exportações de armas de fogo e de outros ma-
teriais militares”; 9 – RIC Nº 1.390/15 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – que “solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acerca da atuação do BNDES no mercado brasileiro
de biodiesel e do apoio �nanceiro concedido à empresa Brasil Ecodiesel”; 10 – RIC Nº 1.391/15 – Do Sr. Capi-
tão Augusto – que “solicita informações à Ministra de Estado do Meio Ambiente sobre o cumprimento das
condicionantes da Licença de Operação nº 403/2004 (renovada em 12/02/2010) relativa à UHE Chavantes”; 11
– RIC Nº 1.392/15 – Da Sra. Mara Gabrilli – que “requer informação ao Poder Executivo para esclarecer quais
as iniciativas adotadas com vistas a dar cumprimento ao artigo 7º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003,
que institui a Política Nacional do Livro”; 12 – RIC Nº 1.393/15 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “solicita informa-
ções ao Ministro do Trabalho e Emprego sobre a revogação da Portaria nº 1.288, de 1º de outubro de 2015”; 13
– RIC Nº 1.394/15 – Da Sra. Mara Gabrilli – que “solicita esclarecimentos ao Excelentíssimo Ministro da Educa-
ção, Senhor Aloízio Mercadante, acerca das ações empreendidas por aquele Ministério com vistas à formação
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inicial e continuada dos pro�ssionais responsáveis pelo atendimento dos alunos com de�ciência visual”; 14 – 
RIC Nº 1.395/15 – Da Comissão Externa destinada a fazer o acompanhamento “in loco” e �scalizar os planos 
de trabalho, obras realizadas, intervenções futuras, investimentos, obrigações e direitos adquiridos pela Con-
cessionária ECO 101 que administra o trecho da BR 101 que corta o Estado do Espírito Santo – que “solicita o 
envio de requerimento de informações ao Sr. Ministro dos Transportes, sobre o contrato de concessão da BR-
101/ES”; 15 – RIC Nº 1.396/15 – Do Sr. Vitor Lippi – que “requer do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, e 
do Sr. Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, informações quanto aos montantes arrecadados, 
valores empregados, forma de utilização e total disponível para aplicação em e�ciência energética e em de-
senvolvimento cientí�co e tecnológico, nos últimos dez anos, com base no que estabelece a Lei nº 9.991, de 
24 de julho de 2000”; 16 – RIC Nº 1.397/15 – Da Sra. Erika Kokay – que “requer informações ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, acerca da nomeação dos 
candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP/PR, de 2014”; 17 
– RIC Nº 1.398/15 – Do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde 
acerca dos Programas e Ações de combate à Dengue, Chikungunya e Zika, no Estado de Mato Grosso do Sul, 
no ano de 2015”; 18 – RIC Nº 1.400/15 – Do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro do Esporte, acerca do Programa Atleta na Escola, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente 
ao ano de 2014”; 19 – RIC Nº 1.401/15 – Do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor Ministro 
da Integração Nacional, acerca do Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres,no Estado de Mato 
Grosso do Sul, referente ao ano de 2015”; 20 – RIC Nº 1.402/15 – Do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informa-
ções ao Senhor Ministro da Cultura, acerca das ações do Plano Nacional de Cultura Viva, no Estado de Mato 
Grosso do Sul, referente ao ano de 2015”; 21 – RIC Nº 1.403/15 – Do Sr. Nelson Marchezan Junior – que “requer 
informações ao Ministro de Estado da Saúde, Sr. Marcelo Castro, acerca do impacto �nanceiro-orçamentário 
do Projeto de Lei Complementar nº 525/2009, que dispõe sobre a prestação de serviços médicos, clínicos e 
hospitalares, em benefício de populações de baixa renda como forma de extinção do crédito tributário”; 22 – 
RIC Nº 1.404/15 – Do Sr. Nelson Marchezan Junior – que “requer informações ao Ministro de Estado da Fazen-
da, Sr. Joaquim Levy, acerca do impacto �nanceiro-orçamentário do Projeto de Lei Complementar nº 525/2009, 
que dispõe sobre a prestação de serviços médicos, clínicos e hospitalares, em benefício de populações de bai-
xa renda como forma de extinção do crédito tributário”; 23 – RIC Nº 1.405/15 – Do Sr. Tenente Lúcio – que 
“solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente sobre a ocorrência e controle de javalis em território 
nacional”; 24 – RIC Nº 1.407/15 – Da Comissão de Turismo – que “requer informações ao Ministro Chefe da 
Secretaria de Aviação Civil – SAC, da Presidência da República, sobre denúncia apresentada pela Associação 
Brasileira de Operadoras de Turismo (Braztoa) em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. (Azul)”; 25 – RIC Nº 
1.408/15 – Do Sr. Alberto Fraga – que “requer informações ao Ministro de Estado da Justiça acerca de informa-
ções contidas no levantamento denominado “Mapa da Violência””; 26 – RIC Nº 1.409/15 – Do Sr. Alceu Morei-
ra – que “requer o envio de pedido de informações por escrito ao Exmo. Sr. Ministro de Estado do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, para que sejam encaminhadas as informações que especi�ca”; 27 – RIC Nº 1.410/15 
– Do Sr. Átila Lins – que “requer o envio de pedido de informações ao Ministro das Cidades sobre a execução 
do Programa Minha Casa, Minha Vida, nos municípios do Estado do Amazonas”; 28 – RIC Nº 1.413/15 – Da Sra. 
Mara Gabrilli – que “requer informações da Casa Civil da Presidência da República quanto às ações desenvol-
vidas para a regulamentação do passe livre aéreo para pessoas com de�ciência”; 29 – RIC Nº 1.414/15 – Do Sr. 
Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado da Educação, informações quanto ao atraso no 
pagamento de livros didáticos e editoras”; 30 – RIC Nº 1.415/15 – Do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita 
do Sr. Ministro de Estado da Defesa, informações quanto aos repasses de recursos destinados à prevenção do 
terrorismo nas Olimpíadas de 2016”; 31 – RIC Nº 1.416/15 – Do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. 
Ministro de Estado da Educação, informações sobre a execução orçamentária de programas de construção de 
creches no Brasil e a entrega de unidades”; 32 – RIC Nº 1.417/15 – Do Sr. Augusto Coutinho – que “solicita o 
envio de requerimento de informações ao Sr. Ministro dos Transportes, sobre o a ferrovia Nova Transnordesti-
na”; 33 – RIC Nº 1.418/15 – Do Sr. Augusto Coutinho – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de 
Minas e Energia, Sr. Carlos Eduardo de Souza Braga e ao Presidente da Petrobrás, Sr. Aldemir Bendine, sobre a 
situação das plataformas P-74, P-75, P-76 e P-77”; 34 – RIC Nº 1.419/15 – Do Sr. Marcos Soares – que “solicita 
informações ao Ministério da Cultura sobre a efetiva aplicação do Decreto nº 8.469, de 22 de junho de 2015, 
que regulamenta a Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e a Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013, que 
dispõe sobre a gestão coletiva de direitos autorais”; 35 – RIC Nº 1.420/15 – Do Sr. Betinho Gomes – que “requer 
ao Ministro de Estado dos Transportes, Sr. Antonio Carlos Rodrigues, informações sobre a obra do Arco Metro-
politano em Recife – PE”; 36 – RIC Nº 1.421/15 – Do Sr. Afonso Hamm – que “solicita informações ao Sr. Minis-
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tro do Trabalho e Emprego sobre as entidades desportivas pro�ssionais de futebol que já aderiram ao PROFUT 
(Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro)”; 37 – RIC Nº 1.422/15 
– Da Sra. Carmen Zanotto – que “requer informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre pos-
síveis casos de assédio de diplomatas no âmbito da Pasta”; 38 – RIC Nº 1.423/15 – Da Sra. Carmen Zanotto –
que “requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre o processo de sorteio e apuração das loterias
sob administração da Caixa Econômica Federal – CEF”; 39 – RIC Nº 1.424/15 – Do Sr. Daniel Coelho – que “so-
licita informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, Sr. MIGUEL SOLDATELLI ROS-
SETTO, sobre o provimento de 790 Analistas do Seguro Social aprovados no concurso 2013/01”; 40 – RIC Nº
1.425/15 – Do Sr. Betinho Gomes – que “requer informações ao Senhor Aloizio Mercadante – Ministro de Es-
tado da Educação sobre o cronograma de construção do Campus de Cabo de Santo Agostinho vinculado à
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)”; 41 – RIC Nº 1.426/15 – Do Sr. Sandro Alex – que “requer
informações ao Senhor Advogado-Geral da União, Ministro Luís Inácio Adams, acerca da aplicação da Lei Fe-
deral nº 13.103 de 2015 pelos entes federativos – Estados e Municípios”; 42 – RIC Nº 1.427/15 – Do Sr. Betinho
Gomes – que “requer informações ao Senhor Marcelo Castro – Ministro de Estado da Saúde sobre a participa-
ção do Ministério da Saúde no combate às endemias no País”; 43 – RIC Nº 1.428/15 – Do Sr. Betinho Gomes
– que “requer informações ao Senhor Aloizio Mercadante – Ministro de Estado da Educação sobre o cronogra-
ma de construção da sede de�nitiva Campus Cabo de Santo Agostinho do Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE)”; 44 – RIC Nº 1.429/15 – Do Sr. Odelmo Leão – que “requer o envio
de RIC ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, sobre os Repasses de Recursos para Pre-
feitura de Uberlândia/MG”; 45 – RIC Nº 1.430/15 – Do Sr. Assis Carvalho – que “solicita informações ao Sr. Mi-
nistro de estado da Saúde a respeito da Portaria GM nº 1744, que rede�ne o Limite Financeiro dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, destinados ao custeio da Nefrologia – Bloco de Atenção da Média e Alta
Complexidade Ambulatorial”; 46 – RIC Nº 1.431/15 – Do Sr. Max Filho – que “requer informações ao Ministro-
-Chefe da Casa Civil da Presidência da República sobre quadro de dirigentes das Agências Reguladoras”; 47 –
RIC Nº 1.432/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Educação acerca do nú-
mero de analfabetos no Brasil”; 48 – RIC Nº 1.433/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao
Ministério da Saúde acerca das ações e programas desenvolvidos à Saúde Preventiva”; 49 – RIC Nº 1.434/15
– Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Educação acerca das políticas públicas vol-
tadas a Educação de Jovens e Adultos”; 50 – RIC Nº 1.435/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações
ao Ministério dos Transportes acerca do andamento do Projeto conexão ferroviária entre o Atlântico e o Pací-
�co”; 51 – RIC Nº 1.436/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério do Meio Ambiente
acerca das condições de segurança hídrica no Estado do Amazonas”; 52 – RIC Nº 1.437/15 – Do Sr. Hissa Abrahão
– que “requer informações ao Ministério de Minas e Energia, acerca da atual situação da Energia no Estado do
Amazonas”; 53 – RIC Nº 1.438/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Saúde
acerca das ações a serem tomadas no Estado do Amazonas no enfrentamento aos casos de Microcefalia”; 54
– RIC Nº 1.439/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Defesa acerca do núme-
ro de formados pelo Centro de Preparação de O�ciais da Reserva”; 55 – RIC Nº 1.440/15 – Do Sr. Hissa Abrahão
– que “requer informações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior acerca da Queda
da Produção Industrial no Brasil, segundo pesquisa do IBGE– Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística”; 56
– RIC Nº 1.441/15 – Do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia,
informações quanto à elevação das tarifas de energia em razão da redução na capacidade das usinas hidrelé-
tricas”; 57 – RIC Nº 1.443/15 – Do Sr. Raimundo Gomes de Matos – que “solicita informações ao Ministro de
Estado dos Transportes sobre a Ferrovia Nova Transnordestina”; 58 – RIC Nº 1.446/15 – Do Sr. Kaio Maniçoba
– que “solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde acerca das medidas que estão sendo tomadas e dos recur-
sos que estão sendo destinados ao estado de Pernambuco, para combater o mosquito vetor do vírus Zika”; 59
– RIC Nº 1.447/15 – Do Sr. Ronaldo Carletto – que “requer ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça informa-
ções acerca preparação do Estado Brasileiro para a condução das ações contraterroristas com vistas à seguran-
ça das Olimpíadas a serem realizadas, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016”; 60 – RIC Nº 1.448/15 – Do Sr.
Ronaldo Carletto – que “requer ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Defesa informações acerca dos recursos �-
nanceiros empregados na prevenção à ocorrência de atos terroristas durante as Olimpíadas a serem realizadas
na cidade do Rio de Janeiro, em 2016”; 61 – RIC Nº 1.450/15 – Do Sr. Nelson Marchezan Junior – que “requer
informações ao Ministro de Estado da Saúde, Sr. Marcelo Castro, acerca do funcionamento da �scalização da
ANVISA junto ao EADI-Novo Hamburgo/RS”; 62 – RIC Nº 1.451/15 – Do Sr. Marcelo Belinati – que “requer na
forma do art. 50 § 2º da Constituição Federal e inciso I, do art. 115 do RICD, seja encaminhado à Sua Excelência
o Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, seguinte pedido de informação relacionado a projetos e investi-
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mentos em Pesquisa”; 63 – RIC Nº 1.453/15 – Do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de 
Estado da Saúde, informações quanto ao corte no programa ‘’Farmácia Popular’’”; 64 – RIC Nº 1.454/15 – Do 
Sr. Glauber Braga – que “solicita do Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia informações sobre a situação 
das barragens e represas localizadas no estado do Rio de Janeiro”; 65 – RIC Nº 1.455/15 – Do Sr. Átila Lins – que 
“requer o envio de pedido de informação ao ministro da Justiça sobre a ampliação da presença da Polícia Fe-
deral no Estado do Amazonas”; 66 – RIC Nº 1.456/15 – Da Sra. Mara Gabrilli – que “requer informações a res-
peito do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea”; 67 – RIC Nº 1.457/15 – Da Comissão de Finanças 
e Tributação – que “solicita informações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores sobre as doações brasileiras para 
a Autoridade Nacional Palestina”; 68 – RIC Nº 1.458/15 – Da Comissão de Finanças e Tributação – que “solicita 
informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda relacionadas à Dívida Pública para subsídio da Subco-
missão Permanente da Dívida Pública”; 69 – RIC Nº 1.459/15 – Do Sr. Nelson Marchezan Junior – (PL 2831/2011) 
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, acerca do impacto �nanceiro-orçamen-
tário do Projeto de Lei nº 2.831/2011, que “dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) no Município de São José do Norte, no Estado do Rio Grande do Sul””; 70 – RIC Nº 1.460/15 – Do Sr. Nel-
son Marchezan Junior – (PL 2781/2011) – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
acerca do impacto �nanceiro-orçamentário do Projeto de Lei nº 2.781/2011, que “dispõe sobre a criação de
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de São Borja, no Estado do Rio Grande do Sul””; 71
– RIC Nº 1.461/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “solicita informações a respeito da importação de leite em pó
do Uruguai”; 72 – RIC Nº 1.462/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “solicita informações a respeito da importação
de leite em pó do Uruguai”; 73 – RIC Nº 1.463/15 – Do Sr. Ronaldo Benedet – que “solicita o envio de requeri-
mento de informações ao Sr. Ministro dos Transportes, sobre as obras de duplicação da BR-101/SC”; 74 – RIC
Nº 1.465/15 – Do Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita ao Senhor Ministro de Minas e Energia que determine à
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o fornecimento da relação de pagamentos
feitos, a título de royalties, aos Municípios do Estado da Bahia, nos últimos dois anos”; 75 – RIC Nº 1.467/15 –
Do Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita informações ao Exmo. Ministro de Estado da Educação sobre contingen-
ciamento orçamentário aplicado ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) no
exercício de 2015”; 76 – RIC Nº 1.468/15 – Do Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita informações ao Sr. Ministro
da Justiça a respeito das demarcações de Terras Indígenas no Estado da Bahia”; 77 – RIC Nº 1.469/15 – Do Sr.
Ronaldo Carletto – que “solicita informações ao Ministério da Saúde sobre recursos aplicados para o combate
ao vetor da dengue no País”; 78 – RIC Nº 1.470/15 – Do Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita informações ao Mi-
nistério da Saúde sobre homologação de vacina contra dengue”; 79 – RIC Nº 1.471/15 – Do Sr. Joaquim Pas-
sarinho – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, sobre o possível reajuste
de tarifa de energia elétrica da insu�ciência de reserva de liquidez”; 80 – RIC Nº 1.473/15 – Do Sr. Eduardo
Bolsonaro – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes sobre contratos �rmados
com empresas privadas referentes à �scalização eletrônica de velocidade na BR-101, em trechos localizados
nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro”; 81 – RIC Nº 1.474/15 – Do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “requer
informações ao Ministro do Trabalho e Previdência Social sobre a grati�cação de Desempenho de Atividade
do Seguro Social – GDASS paga aos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS”; 82 – RIC Nº
1.477/15 – Do Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a aplicação de
recursos na saúde indígena nos últimos quatro anos”; 83 – RIC Nº 1.478/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “re-
quer informações ao Ministério da Saúde acerca da previsão de campanhas publicitárias para conscientização
do uso de preservativos que previnem doenças sexualmente transmissíveis”; 84 – RIC Nº 1.479/15 – Do Sr.
Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério do Meio Ambiente acerca da execução da Política Na-
cional de Resíduos Sólidos no Estado do Amazonas”; 85 – RIC Nº 1.480/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer
informações ao Ministério Desenvolvimento Social e Combate à Fome acerca das políticas adotadas à erradi-
cação do trabalho infantil no Estado do Amazonas”; 86 – RIC Nº 1.481/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer
informações ao Ministério da Cultura acerca das Ações a serem realizadas no Estado do Amazonas em 2016”;
87 – RIC Nº 1.483/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Saúde acerca da pre-
visão de campanhas publicitárias para conscientização para a prevenção ao câncer de pele”; 88 – RIC Nº 1.484/15
– Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério Defesa acerca das Ações realizadas pela Mari-
nha do Brasil no tocante a segurança 'uvial nos rios do Estado do Amazonas”; 89 – RIC Nº 1.485/15 – Do Sr.
Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério Desenvolvimento Agrário acerca das políticas adotadas
Turismo Rural no Estado do Amazonas”; 90 – RIC Nº 1.486/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações
ao Ministério das Cidades, acerca da atual política de prevenção e contenção de catástrofes naturais no Estado
do Amazonas”; 91 – RIC Nº 1.487/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério Justiça
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acerca da divulgação do primeiro diagnóstico nacional sobre monitoração eletrônica de pessoas”; 92 – RIC Nº 
1.488/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações a Secretaria de Portos acerca das Ações a serem 
realizadas no Porto de Manaus em 2016”; 93 – RIC Nº 1.490/15 – Do Sr. Luciano Ducci – que “solicita ao Minis-
tro de Estado da Fazenda informações a respeito da Dívida Pública Federal”; 94 – RIC Nº 1.491/15 – Do Sr. Lo-
bbe Neto – que “solicita informações do Sr. Ministro de Estado da Saúde, acerca da notícia de que o Governo 
Federal irá zerar o repasse para o Programa Aqui Tem Farmácia Popular em 2016”; 95 – RIC Nº 1.492/15 – Da 
Sra. Laura Carneiro – que “requer ao Ministro de Estado da Saúde informações sobre o uso dos recursos do 
DPVAT na saúde e sobre a aplicação de recursos do BNDES no setor público da saúde”; 96 – RIC Nº 1.493/15 
– Da Comissão de Minas e Energia – que “requer ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, Eduardo
Braga, informações sobre a suposta chantagem do governo Paraguaio à Petrobras”; 97 – RIC Nº 1.494/15 – Da
Comissão de Minas e Energia – que “requer ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, Eduardo Braga,
informações sobre o fornecimento de energia da Venezuela ao Estado de Roraima”; 98 – RIC Nº 1.495/15 – Do
Sr. Kaio Maniçoba – que “solicita informações aos Exmos. Srs. Ministros da Integração Nacional e do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome acerca dos assuntos que especi�ca, de competência das respectivas Pastas”;
99 – RIC Nº 1.496/15 – Do Sr. Aureo – que “solicita o envio de requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Justiça sobre a cobrança de multas pela Polícia Rodoviária Federal”; 100 – RIC Nº 1.497/15 – Do Sr. Bonifácio
de Andrada – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça”; 101 – RIC Nº 1.498/15 – Do
Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério das Cidades acerca do quantitativo de famílias aten-
didas pelo Programa Minha Casa Minha Vida no Estado do Amazonas”; 102 – RIC Nº 1.499/15 – Do Sr. Hissa
Abrahão – que “requer informações ao Ministério do Meio Ambiente acerca das políticas adotadas quanto à
gestão dos Recursos Hídricos no Estado do Amazonas”; 103 – RIC Nº 1.500/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que
“requer informações ao Ministério da Saúde acerca da previsão de campanhas publicitárias para conscientiza-
ção dos perigos de se dirigir após o consumo de bebidas alcólicas”; 104 – RIC Nº 1.501/15 – Do Sr. Hissa Abrahão
– que “requer informações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior acerca da Queda
da Produção Industrial no Brasil, segundo pesquisa do IBGE– Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística”; 105
– RIC Nº 1.502/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Saúde acerca da previsão
de campanhas publicitárias para conscientização dos perigos de afogamento de crianças nas praias e rios bra-
sileiros, durante o período das férias escolares”; 106 – RIC Nº 1.503/15 – Do Sr. Carlos Sampaio – que “solicita
informações ao Ministro de Estado dos Transportes, Senhor Antônio Carlos Rodrigues, sobre as atribuições da
Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL”; 107 – RIC Nº 1.504/15 – Do Sr. Glauber Braga – que “requer
informações acerca de aspectos da educação Prisional”. 2 – Rati�cado o Relatório de Missão Autorizada nº
1, de 2016, da Presidência. Missões o�ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO nºs, de 2015: 102, 116, 139,
233, 289, 2280, 2282, 2288, 2298, 2321, 2327, 2339, 2340, 2342; GPO nºs, de 2016: 6, 17, 23 a 26, 28, 37, 38 e 48
a 51. 3 – Atos da Mesa rati�cados: 3.1 – Nº 71, de 2015, que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos no
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 21/dezembro/2015
e publicado no Suplemento ao DCD de 22/dezembro/2015; 3.2 – Nº 72, de 2015, que “Remaneja funções co-
missionadas de Consultor Legislativo entre as Áreas Temáticas da Consultoria Legislativa.” Baixado, ad referen-

dum da Mesa Diretora, em 21/dezembro/2015 e publicado no Suplemento ao DCD de 22/dezembro/2015. 4
– Decisões da Presidência rati�cadas: 4.1 – Decisão da Presidência, de 15/dezembro/2015, que “Designa,
ad referendum da Mesa Diretora, o Senhor Deputado MIRO TEIXEIRA, advogado inscrito na Ordem dos Advo-
gados do Brasil sob o número 25.807/RJ, para representar a Câmara dos Deputados no julgamento da Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.”, publicada no
Suplemento ao DCD de 16/dezembro/2015, nos termos a seguir: “O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso de suas atribuições regimentais, notadamente aquela a que se refere o artigo 15, VIII e parágrafo
único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tendo em vista que a matéria tratada na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378 versa sobre a independência, as prerrogativas e a atuação
institucional da Câmara dos Deputados, RESOLVE, ad referendum da Mesa Diretora: Designar o Senhor Depu-
tado MIRO TEIXEIRA, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 25.807/RJ, para pro-
ceder à sustentação oral em nome da Câmara dos Deputados, na forma art. 6°, §2°, da Lei 9.882/1999, bem
como a prática dos demais atos necessários à plena defesa das prerrogativas constitucionais da Casa no julga-
mento do processo em referência. Sala de Reuniões, 15 de dezembro de 2015.”; 4.2 – Decisão da Presidência,
de 17/dezembro/2015, que “Designa, ad referendum da Mesa Diretora, o servidor Renato Oliveira Ramos,
advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 20.562/DF, para representar a Câmara dos
Deputados no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378, em trâmite no
Supremo Tribunal Federal.”; publicada no Suplemento ‘A’ ao DCD de 18/dezembro/2015, nos termos a seguir:
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“O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, notadamente aquela 
a que se refere o artigo 15, VIII e parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tendo em 
vista que a matéria tratada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 378 versa sobre a 
independência, as prerrogativas e a atuação institucional da Câmara dos Deputados, RESOLVE, ad referendum 

da Mesa Diretora: Designar o Senhor Servidor RENATO OLIVEIRA RAMOS, matrícula 122.374, advogado inscri-
to na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 20.562/DF, para a prática de todo e qualquer ato neces-
sário à plena defesa das prerrogativas constitucionais da Casa no julgamento do processo em referência. Sala 
de Reuniões, 17 de dezembro de 2015.”; 4.3 – Decisão da Presidência, de 27/janeiro/2016, que “Designa, 
ad referendum da Mesa Diretora, o servidor Renato Oliveira Ramos, advogado inscrito na Ordem dos Advo-
gados do Brasil sob o número 20.562/DF, para representar a Câmara dos Deputados no julgamento do Man-
dado de Segurança nº 33.952.”, publicada no Suplemento ao DCD de 29/janeiro/2016, nos termos a seguir: “O 
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, notadamente aquela a 
que se refere o artigo 15, VIII e parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tendo em 
vista que a matéria tratada no Mandado de Segurança nº 33.952 versa sobre a independência, as prerrogati-
vas e a atuação institucional da Câmara dos Deputados, RESOLVE, ad referendum da Mesa Diretora: Designar 
o Senhor Servidor RENATO OLIVEIRA RAMOS, matrícula 122.374, advogado inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil sob o número 20.562/DF, para a prática de todo e qualquer ato necessário à plena defesa das prer-
rogativas constitucionais da Casa no julgamento do processo em referência. Sala de Reuniões, 27 de janeiro 
de 2016.”. 5 – Plano Anual de Controle Interno: Processo nº 149.768/2015. Plano anual de Controle Interno 
(PACI) para o exercício de 2016, elaborado pela Secretaria de Controle Interno. Rati�cado o despacho do Se-
nhor Presidente Eduardo Cunha à '. 5: “Em 29/12/15. Aprovo, ad referendum da Mesa Diretora, o Plano Anual 
de Controle Interno para o Exercício de 2016 (PACI 2016), elaborado pela Secretaria de Controle Interno, nos 
termos do anexo V do Ato da Mesa nº 135/2014, do art.6º, inciso III, da Resolução nº 69/1994 e do art. 15, pa-
rágrafo único, do Regimento Interno. Encaminhe-se à Diretoria-Geral para providências e, posteriormente, à 
Secretaria-Geral da Mesa para inclusão da matéria na pauta da próxima reunião da Mesa Diretora.” Extrapau-
ta, o Senhor Presidente Eduardo Cunha expôs a questão referente à criação de cargos de natureza especial e 
de funções comissionadas na Liderança do Partido Rede Sustentabilidade e do Partido da Mulher Brasileira, 
para funcionamento parlamentar, em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do 
Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, retirou-se da sala de reuniões o Senhor Deputado Carlos Manato, 
Corregedor Parlamentar. Discutida a matéria, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, elaborar projeto de 
resolução dispondo sobre a criação dos supracitados cargos e funções, condicionando que eventuais altera-
ções numéricas, nas bancadas dos novos partidos criados ao longo da legislatura, importarão em modi�cação 
nas estruturas dessas lideranças e de suas representações partidárias, com imediata adequação. II – PAUTA 
DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Beto Mansur relatou os seguintes processos, nos 
termos de seus pareceres: 1 – Processo nº 148.330/2015. Encaminhamento do Relator: “Trata-se de minuta 
de Ato da Mesa que transfere para a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – CEAP o montante cor-
respondente ao valor gasto, mensalmente, por deputado, estimado em R$ 298,00, aquisição de periódicos, 
disciplinada pelo Ato da Mesa nº 68, de 2005. Referida proposta foi aprovada, por unanimidade, pela Mesa 
Diretora, em reunião realizada em 9 de dezembro de 2015. Ante o exposto, esta Secretaria reapresenta a ma-
téria à douta Mesa, para convalidação da redação �nal da anexa minuta de Ato da Mesa.”. Submetida à vota-
ção, a supracitada redação �nal foi aprovada por unanimidade e, em decorrência, baixado Ato da Mesa que 
“Altera a tabela de valores da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, constante do Anexo do Ato da 
Mesa nº 43, de 21 de maio de 2009, e dá outras providências.”, cujo teor segue publicado ao �nal da ata. 2 – 
Processo nº 144.074/2015. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur: “Trata-se de minutas de Atos da Mesa 
que objetivam, respectivamente, extinguir a Cota de Material de Expediente prevista no Ato da Mesa nº 108, 
de 2013, e alterar a tabela de valores da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – CEAP, constante do 
Anexo do Ato da Mesa nº 43, de 2009, para agregar ao valor da CEAP o montante correspondente à extinta 
cota de material. A extinção da Cota de Material de Expediente dar-se-á por meio da revogação do supraci-
tado Ato da Mesa nº 108, de 2013, que dispõe sobre os produtos gra"cos relativos à atuação parlamentar e o 

fornecimento de material de expediente aos Deputados Federais. A nova minuta passa a tratar apenas sobre os 
produtos grá�cos. Entretanto, inclui, no rol de itens de papelaria o�cial, os materiais de expediente que pos-
suem características de publicação o�cial, como as capas para avulso e os três tipos de envelope oferecidos 
pela Casa – envelope para carta, envelope o�cio e envelope separata branco (itens “b”, “c”, “d” e “e” da Tabela 1 
do citado Ato da Mesa). Segundo a instrução processual, a majoração da CEAP, no valor de R$ 73,86, confor-
me planilha às 's. 48, não acarretará acréscimo de despesa, visto que será extinta a Cota de Material de Expe-
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diente no mesmo valor. Saliente-se que a proposta referente a produtos grá�cos ainda retira a expressão 
“personalizado” contida nos itens “a”, “b” e “g” do Anexo I do já mencionado Ato da Mesa nº 108, de 2013. 
Desse modo, será possível ao parlamentar optar pela versão personalizada ou sem personalização ou mes-
mo por alternativas de personalização não impressa em alguns produtos, o que possibilitará o reaproveita-
mento de material, visando à redução de desperdícios, em consonância com as iniciativas implementadas 
no âmbito do Projeto Gabinete Sustentável. Ademais, conforme relatado pela Coordenação de Almoxarifados 
('s. 2), o Comitê de Gestão Socioambiental da Diretoria-Geral, em reiteradas oportunidades, manifestou en-
tendimento de que a eventual extinção da cota de material de expediente poderá resultar em uma medida 
efetiva de combate ao desperdício de materiais. Cabe lembrar que, nada obstante a extinção da Cota de 
Material de Expediente, o normativo que trata da CEAP prevê, em seu art. 2°, IV, “f”, despesas com material 
dessa natureza. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, 
com parecer favorável a sua aprovação, nos termos das minutas de Ato da Mesa acostadas aos autos, que, 
respectivamente, dispõe sobre os produtos grá"cos relativos à atuação parlamentar, e altera a tabela de valores 

da CEAP.” Analisadas as minutas, o parecer supracitado foi aprovado, por unanimidade, e, baixado os seguin-
tes Atos da Mesa, que seguem publicados ao �nal da ata: 1 – que “Dispõe sobre os produtos grá�cos relati-
vos à atuação parlamentar.” e 2 – que “Altera a tabela de valores da Cota para o Exercício da Atividade Parla-
mentar, constante do Anexo do Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 2009.” 3 – Processo nº 145.520/2015. 
Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara 
dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a 
contar de 28 de fevereiro de 2016, do servidor Flávio José Barbosa de Alencastro, ponto nº 5.608, Técnico 
Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, para continuar exercendo, no Senado Federal, o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo SF-02, com lotação e exercício no Gabinete do 
Senador Aécio Neves, com ônus para o árgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso 
I, § 1° da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, 
de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati�cação da douta 
Mesa.” Rati�cado, por unanimidade, o despacho favorável do Presidente Eduardo Cunha à '. 9: Despacho do 
Presidente Eduardo Cunha à '. 9: “Em 30/11/15. Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, 
Renan Calheiros, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Flavio José 
Barbosa de Alencastro, ponto nº 5.608, Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, com 
afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 28/2/16, para continuar a ocupar o cargo de provimen-
to em comissão de Assessor Parlamentar, símbolo SF-02, com lotação e exercício no Gabinete do Senador 
Aécio Neves, com ônus para o órgão cedente, de acordo com as informações e manifestações do Departa-
mento de Pessoal ('s. 2 a 4) e do Diretor-Geral (fI. 8), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 15, 
parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.” Durante análise do 
supracitado processo, o Senhor Presidente Eduardo Cunha solicitou à Diretoria-Geral alteração da norma 
referente à cessão de servidor, no sentido de que o ônus da remuneração do cargo efetivo seja de respon-
sabilidade do órgão cessionário, mediante acordo �rmado, com exceção à Justiça Eleitoral, ao Senado Fede-
ral e à Presidência da República. Proposta aprovada pela Mesa Diretora com redação a ser dada. Retirados 
de pauta os seguintes processos referentes à prorrogação de cessão de servidor: 1 – nº 131.980/2014, de 
interesse de Miriam Lúcia de Azevedo; 2 – nº 142.953/2015, de interesse de Lúcia Frederico de Lyra Vaz; e 3 
– nº 136.297/2015, de interesse de Alexandre Andrade Pires. Solicitando a palavra, a Deputada Luiza Erun-
dina reiterou seu pedido de análise com relação à reivindicação de prestadores de serviço na condição de 
garçons/garçonetes, que requerem isonomia com os garçons lotados na residência ou no gabinete do Pre-
sidente, por desempenharem a mesma função. Em seguida, a Mesa Diretora rati�cou as justi�cativas de au-
sências autorizadas, ad referendum, pelo Presidente Eduardo Cunha, até 1º de fevereiro de 2016, constantes 
do processo nº 104.788/2016. III – PAUTA DA SENHORA TERCEIRA-SECRETÁRIA. Expostos os processos 
referentes às justi�cativas de ausência, conforme o art. 5º do Ato da Mesa nº 66, de 2010, a Mesa Diretora 
decidiu, por unanimidade, após discussão item a item: 1 – considerar justi�cadas as ausências, devidamen-
te comprovadas, citadas nos processos nºs, de 2015: 149.453, 149.719, 131.798 e 132.873; 2 – indeferir 
as justi�cativas de ausências requeridas nos processos nºs, de 2015: 149.172, 8.173, 144.396, 149.038, 
118.364, 149.732, 118.116 e 133.479; de 2016: 101.614 e 101.587. Nada mais havendo a tratar, às qua-
torze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou encerrada a presente reunião. E, 
para constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. – Eduardo Cunha, Presidente.
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SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 3/02/2016

ATO DA MESA Nº         , DE 2016 

Dispõe sobre comunicação parlamentar de 
desligamento ou filiação partidária. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve:  

Art. 1º A comunicação parlamentar de filiação partidária será acompanhada de 
documento oficial emitido por órgão nacional da legenda, que atestará o atendimento 
das regras estatutárias pertinentes, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.096, de 1995 e 
de prova da comunicação da filiação a outro partido ao juiz da respectiva Zona 
Eleitoral, nos termos do art. 22, V, da Lei nº 9.096, de 1995, salvo se o Deputado 
encontrar-se sem partido. 

Art. 2º A comunicação parlamentar de desligamento será acompanhada de 
prova de comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da 
Zona em que for inscrito o parlamentar, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.096, de 
1995.

Art. 3º Em caso de mudança de legenda, a comunicação da nova filiação 
partidária regularmente protocolada, atendidas as condições do art. 1º, produzirá 
efeitos imediatos para fins de desvinculação do parlamentar de sua bancada anterior e 
de vinculação à nova bancada. 

Parágrafo único. Em caso de desligamento de legenda sem nova filiação, o 
registro da nova situação partidária do Deputado somente ocorrerá se transcorridos 
dois dias da comunicação ao órgão de direção municipal e ao Juiz da Zona Eleitoral 
em que for inscrito, nos termos do parágrafo único do art. 21 da Lei nº 9.096, de 1995, 
ressalvadas as hipóteses previstas no art. 22, III e IV, da Lei nº 9.096, de 1995, em 
que o desligamento é imediato. 

Art. 4º A perda de cargos em razão de mudança de legenda partidária a que se 
referem os arts. 8º, § 5º, 23, parágrafo único, 40, § 2º e 232 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados somente será efetivada a partir da publicação do despacho do 
Presidente da Câmara dos Deputados que determinar o registro da alteração 
partidária. 

Art. 5º Revoga-se o Ato da Mesa nº 155, de 1989. 
Art. 6º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala de Reuniões, em          de fevereiro de 2016. 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 3/02/2016

ATO DA MESA Nº           , DE 2016 

Altera a tabela de valores da Cota para o 
Exercício da Atividade Parlamentar, constante 
do Anexo do Ato da Mesa nº 43, de 21 de 
maio de 2009, e dá outras providências. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve:

Art. 1° Fica alterada a tabela de limites mensais da Cota para o Exercício da 
Atividade Parlamentar, constante do Anexo do Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 
2009, que passa a vigorar na forma do Anexo deste Ato. 

Art. 2° As despesas decorrentes da aplicação deste Ato correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias da Câmara dos Deputados. 

Art. 3° Fica revogado o art. 2° do Ato da Mesa nº 68, de 10 de novembro de 
2005, e a especificação e quantidades �Gabinete Parlamentar � 04 � 01!, constante do 
Anexo I desse mesmo Ato. 

Art. 4º Este Ato entra em vigor no dia 1° de março de 2016. 
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JUSTIFICAÇÃO 
O presente Ato objetiva agregar ao valor da Cota para o Exercício da 

Atividade Parlamentar (CEAP) o montante correspondente ao valor gasto, 
mensalmente, por deputado com a aquisição de periódicos, nos termos do decidido 
no Processo-CD nº 2015/148.330. 

A partir de agora, com amparo no art. 2°, V, do Ato da Mesa nº 43, de 2009, 
para fins de aquisição de jornais e revistas, os parlamentares deverão utilizar 
somente a CEAP, pelo que foi revogado o art. 2° do Ato da Mesa nº 68, de 10 de 
novembro de 2005, e a especificação e quantidades �Gabinete Parlamentar � 04 �
01!, constante do Anexo I desse mesmo Ato.

Por fim, registre-se que a alteração proposta ampliará a transparência na 
divulgação das informações relativas aos gastos com tais despesas. 

Sala de Reuniões, em               de fevereiro de 2016. 
ANEXO 

COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR � CEAP 
LIMITES MENSAIS POR DEPUTADO 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO VALOR DA COTA (R$) 

AC 44.632,46 

AL 40.944,10 

AM 43.570,12 

AP 43.374,78 

BA 39.010,85 

CE 42.451,77 

DF 30.788,66 

ES 37.423,91 

GO 35.507,06 

MA 42.151,69 

MG 36.092,71 

MS 40.542,84 

MT 39.428,03 

PA 42.227,45 

PB 42.032,56 

PE 41.676,80 

PI 40.971,77 

PR 38.871,86 

RJ 35.759,97 

RN 42.731,99 

RO 43.672,49 

RR 45.612,53 

RS 40.875,90 

SC 39.877,78 

SE 40.139,26 

SP 37.043,53 

TO 39.503,61 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 3/02/2016

ATO DA MESA Nº  , DE 2016 

Dispõe sobre os produtos gráficos relativos à 
atuação parlamentar. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve: 
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Art. 1º A confecção de produtos gráficos relativos à atuação parlamentar 
observará as condições e os limites fixados neste Ato. 

Art. 2º São considerados produtos gráficos relativos à atuação parlamentar: 
I - impressão e reprodução de documentos ou publicações; 
II - papelaria oficial. 
Parágrafo único. As solicitações de produtos gráficos serão formuladas pelo 

Deputado ou por servidores por ele credenciados. 
Art. 3º As cotas de produtos gráficos, por Deputado, são as seguintes: 
I - 120.000 (cento e vinte mil) páginas, por semestre, de impressão ou 

reprodução de documentos ou publicações, em preto e branco, observado o disposto 
no inciso IV do § 2° deste artigo; 

II - 10.000 (dez mil) páginas, por semestre, para a confecção e retirada de 
produtos de papelaria oficial, em policromia, conforme os modelos especificados no 
Anexo deste Ato. 

§ 1° As cotas estabelecidas nos incisos I e II deste artigo terão como referência
o formato A4 (21cm x 29,7cm) por unidade de cota;

§ 2º A cota a que se refere o inciso I deste artigo observará os seguintes
critérios: 

I - as publicações confeccionadas nas condições deste Ato não serão 
consideradas oficiais da Câmara dos Deputados; 

II - é vedada a utilização de elementos próprios de produtos bibliográficos 
oficiais, conforme estabelecido no Ato da Mesa n° 50, de 2012; 

III - para a confecção de impressos, fica a cargo do Parlamentar a elaboração 
de projeto gráfico, de diagramação e de editoração; 

IV - a impressão pode ser realizada em cores, com a equivalência de 4 (quatro) 
unidades de cota por página A4 impressa em policromia. 

§ 3º Para a cota constante do inciso II deste artigo, haverá equivalência
segundo fator de conversão baseado nos custos de impressão e aquisição, conforme 
tabela estabelecida no Anexo deste Ato. 

§ 4º Os saldos não utilizados das cotas a que se refere o caput deste artigo
não são passíveis de acumulação para o semestre subsequente. 

§ 5º As cotas a que se refere o caput deste artigo não podem ser antecipadas
nem transferidas de um Deputado para outro. 

§ 6º A cota de que trata o inciso I deste artigo poderá ser convertida em
publicação oficial da Câmara dos Deputados, conforme portaria do Diretor-Geral, 
observada a disponibilidade de estoque. 

§ 7º Os produtos gráficos relativos às cotas de que trata o caput deste artigo
serão executados no âmbito da Coordenação de Serviços Gráficos do Departamento 
de Apoio Parlamentar, com exceção da capa para avulso e dos envelopes constantes 
dos itens h a k do Anexo deste Ato, que serão adquiridos pelo Departamento de 
Material e Patrimônio e distribuídos pelo Departamento de Apoio Parlamentar. 

Art. 4º Fica assegurada cota para confecção de informativos impressos, em 
policromia, destinados à divulgação das atividades das Lideranças e representações 
partidárias. 

§ 1° A cota será calculada, semestralmente, de acordo com a
representatividade das Lideranças e representações partidárias na composição da 
Câmara dos Deputados. 

§ 2º A cota de impressão diária, considerados apenas os dias úteis,
corresponderá a 5 (cinco) exemplares por Deputado integrante da Liderança, 
obedecido o máximo de 4 (quatro) páginas tamanho A3 por exemplar ou formato 
equivalente. 

§ 3º O limite de tiragem diária previsto no § 2º observará o mínimo de 100
(cem) e o máximo de 400 (quatrocentos) exemplares no tamanho A3 ou quantidade 
equivalente em outro formato, podendo ser acumuláveis pelo período de 1 (um) mês, 
iniciada a contagem sempre no primeiro dia útil de cada mês. 

§ 4º O limite a que se refere o § 3º não é acumulável após o período de 1 (um)
mês, vedada a sua transferência, no todo ou em parte, para outra Liderança ou 
representação de partido político. 
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§ 5º As solicitações para utilização da cota serão formuladas pelo Líder ou
representante expressamente autorizado, devendo ser encaminhadas à Coordenação 
de Serviços Gráficos do Departamento de Apoio Parlamentar. 

Art. 5º Além dos produtos gráficos mencionados no art. 2º, será fornecido a 
cada Deputado o serviço de impressão no gabinete parlamentar, por meio de dois 
equipamentos de impressão, sendo um deles multifuncional. 

Parágrafo único. O Primeiro-Secretário disciplinará os limites do serviço de 
impressão nos gabinetes parlamentares. 

Art. 6° O controle sobre as cotas e sobre as normas estabelecidas neste Ato, 
será exercido: 

I - pelo Departamento de Apoio Parlamentar quanto às cotas de produtos 
gráficos previstas nos arts. 3º e 4º; 

II - pelo Centro de Informática quanto à cota prevista no art. 5º. 
Art. 7º Para fins de cálculo da proporcionalidade da cota estabelecida no art. 3º, 

considerar-se-á o mês de assunção ou reassunção do parlamentar. 
§ 1° Em caso de reassunção no mesmo semestre do afastamento, o Deputado

fará jus ao saldo da cota não utilizada quando do exercício do mandato, deduzido o 
período do afastamento. 

§ 2º Nos anos de início da legislatura, os Deputados que tomarem posse no
mês de fevereiro terão direito à cota integral do semestre, deduzido o saldo utilizado 
em observância ao disposto no art. 8º. 

Art. 8º No mês de janeiro subsequente à última sessão legislativa ordinária da 
legislatura, o Deputado terá direito somente a um sexto das cotas de que trata o art. 
3º.

Art. 9° O conteúdo e a utilização do material impresso no âmbito do gabinete 
parlamentar, das Lideranças e representações partidárias, bem como dos produtos 
confeccionados por meio do uso da cota de que tratam o inciso I do art. 2º e o art. 4º, 
são de responsabilidade exclusiva, respectivamente, do Deputado, da Liderança e da 
representação partidária, observadas especialmente: 

I - a legislação referente a direitos autorais e ao uso de imagem, em caso de 
acréscimo de fotos, ilustrações, artigos e estudos de terceiros relacionados à sua 
atuação parlamentar; 

II - a legislação eleitoral, para que não haja nos textos mensagem que possa 
ser caracterizada como propaganda eleitoral; 

III - a vedação de promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
Parágrafo único. O Deputado, a Liderança e a representação partidária 

assumirão total responsabilidade sobre dados contidos nos impressos mencionados 
no caput deste artigo que possam causar ofensa moral, material ou à imagem de 
terceiros eventualmente mencionados. 

Art. 10. Será vedada a impressão e distribuição de produtos gráficos 
constantes do inciso I do art. 2º que implicarem a divulgação de atividade parlamentar 
nos 120 (cento e vinte) dias anteriores ao pleito eleitoral, nos anos em que se 
realizarem eleições de âmbito federal, estadual ou municipal, salvo se o Deputado não 
for candidato à eleição. 

Art. 11. Os procedimentos necessários à solicitação e à execução de serviços 
gráficos serão regulamentados em norma publicada pelo Departamento de Apoio 
Parlamentar. 

Art. 12. O Primeiro-Secretário decidirá sobre os casos omissos. 
Art. 13. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14. Fica revogado o Ato da Mesa nº 108, de 2013.  

JUSTIFICAÇÃO 
O presente Ato objetiva efetivar a extinção da cota de material de expediente 

até então prevista no Ato da Mesa n° 108, de 11 de setembro de 2013, tendo em vista 
dificuldades operacionais relativas à continuidade do fornecimento de tais materiais 
diretamente pelo almoxarifado da Câmara dos Deputados, nos termos do relatado no 
Processo-CD n. 2015/144.074. 

A partir de agora, com amparo no art. 2°, IV, �f!, do Ato da Mesa n° 43, de 
2009, para fins de aquisição de material de expediente, os parlamentares deverão 
utilizar a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar � CEAP. 
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Os materiais de expediente que possuem características de publicação oficial, 
como as capas para avulso e os três tipos de envelope oferecidos pela Casa 
(envelope para carta, envelope ofício e envelope separata branco), foram inseridos no 
rol de itens de papelaria oficial e, portanto, passam a ser geridos pela cota gráfica. 
Estes itens continuam a ser adquiridos pelo Departamento de Material e Patrimônio, 
mas passam a ser distribuídos pelo Departamento de Apoio Parlamentar.  

Com vistas ao reaproveitamento de material, foi retirada a obrigatoriedade de 
personalização de alguns itens de papelaria oficial, constantes dos itens a, b e g do 
Anexo I do Ato da Mesa nº 108, de 2013. 

A pasta para transporte de avulsos, confeccionada pela Coordenação de 
Serviços Gráficos � CGraf/Deapa, teve seu fator de conversão de cota ajustado de 2 
para 4 unidades, devido à complexidade da confecção do produto e aos insumos 
empregados na sua fabricação. 

Por fim, consigna-se que a alteração proposta poderá acarretar a economia de 
recursos e ampliará a transparência na divulgação das informações relativas aos 
gastos com tais despesas. 

Sala de Reuniões, em  de fevereiro de 2016. 
ANEXO 

Papelaria Oficial 
Tabela de conversão da cota estabelecida no inciso II do art. 3° 

Item Descrição do Produto Fator de conversão 
(multiplicador)

a Folhas de papel timbrado, no formato A4 (210x297mm), 
gramatura 90g/m² 

1

b Pastas para transporte de avulsos, no formato 320x440mm, 
com ou sem bolso interno, gramatura 240g/m² 

4

c Cartões de apresentação pessoal, no formato 50x90mm, 
gramatura 180g/m² 

0,1 

d Cartões de cumprimentos, no formato 70x100mm, gramatura 
180g/m² 

0,25 

e Cartões de gabinete simples, no formato 105x148,5 mm, 
gramatura 180g/m² 

0,25 

f Cartões de gabinete duplos, no formato 
148,5x210mm ou 105x297mm, gramatura 180g/m² 

0,5 

g Bloco com 100 (cem) folhas, no 
formato A5 (148,5x210mm), gramatura 75 g/m² 

50 

h Capa para avulso � pacote com 10 unidades 20 
i Envelope para carta Câmara dos Deputados � pacote com 

100 unidades 
100 

j Envelope ofício Câmara dos Deputados (110x229mm) �
pacote com 100 unidades 

150 

k Envelope separata branco (176x250mm) � pacote com 100 
unidades 

200 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 3/02/2016

ATO DA MESA Nº  , DE 2016 

Altera a tabela de valores da Cota para o 
Exercício da Atividade Parlamentar, constante 
do Anexo do Ato da Mesa nº 43, de 21 de 
maio de 2009. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve:

Art. 1° Fica alterada a tabela de limites mensais da Cota para o Exercício da 
Atividade Parlamentar, constante do Anexo do Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 
2009, que passa a vigorar na forma do Anexo deste Ato. 
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Art. 2° As despesas decorrentes da aplicação deste Ato correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias da Câmara dos Deputados. 

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
JUSTIFICAÇÃO 

Este ato objetiva incorporar ao valor da Cota para o Exercício da Atividade 
Parlamentar � CEAP parte do montante correspondente à extinta Cota de Material de 
Expediente até então prevista no Ato da Mesa nº 108, de 11 de setembro de 2013, 
conforme decidido no Processo-CD n. 2015/144.074. 

Dessa forma, o fornecimento de materiais de expediente aos senhores 
deputados passa a se dar, exclusivamente, por meio da CEAP, na modalidade de 
reembolso de despesa, com amparo no art. 2º, inciso IV, �f!, do Ato da Mesa nº 43, de 
2009.

Por fim, destaque-se que a modificação proposta ampliará a transparência na 
divulgação das informações relativas a tais gastos, bem como não acarretará 
acréscimo de despesa orçamentária da Casa, porquanto haverá apenas a 
incorporação pela CEAP de recurso antes destinado à Cota de Materiais de 
Expediente. 

Sala de Reuniões, em  de fevereiro de 2016. 
ANEXO 

(Ato da Mesa nº 43/2009) 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO VALOR DA COTA (R$)

AC 44.334,46 

AL 40.646,10 

AM 43.272,12 

AP 43.076,78 

BA 38.712,85 

CE 42.153,77 

DF 30.490,66 

ES 37.125,91 

GO 35.209,06 

MA 41.853,69 

MG 35.794,71 

MS 40.244,84 

MT 39.130,03 

PA 41.929,45 

PB 41.734,56 

PE 41.378,80 

PI 40.673,77 

PR 38.573,86 

RJ 35.461,97 

RN 42.433,99 

RO 43.374,49 

RR 45.314,53 

RS 40.577,90 

SC 39.579,78 

SE 39.841,26 

SP 36.745,53 

TO 39.205,61 
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ATAS DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA

Ata da 11ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 22 

de março de 2016.

Publique-se. 
Em 29/abril/2016.– Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa

Segunda Sessão Legislativa Ordinária, da Quinquagésima Quinta Legislatura

Ata da décima primeira reunião ordinária da Mesa Diretora , da Câmara dos Deputados, realizada 

em 22 de março de 2016

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às nove horas e vinte e cinco minutos, no 
Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. 
Presentes inicialmente os Senhores Deputados Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-Se-
cretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Alex Canziani, Quarto-Secretário; Luiza Erundina, Terceira-Suplen-
te de Secretário; Carlos Manato, Corregedor Parlamentar; e Cláudio Cajado, Procurador Parlamentar. Havendo 
número legal, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou abertos os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRE-
SIDENTE. Inicialmente, o Senhor Presidente Eduardo Cunha citou a reiteração/rati'cação dos termos dos Em-
bargos de Declaração, para rati'cação da Mesa Diretora, contra o acórdão do julgamento da Ação de Descum-
primento de Preceito Fundamental n. 378-DF (ADPF), referente ao rito do processo de impeachment, analisado 
pelo Supremo Tribunal Federal no dia 16 de março de 2016. Prosseguindo, expôs os seguintes expedientes: 1 
– Anteprojeto de Resolução que “Determina o recálculo da proporcionalidade partidária na Câmara dos Depu-
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tados na 55ª legislatura, em função das migrações partidárias ocorridas no período autorizado pela Emenda 
Constitucional n. 91, de 18 de fevereiro de 2016, e dá outras providências.” O Senhor Presidente Eduardo Cunha 
esclareceu a matéria e solicitou que aguardassem de'nição do Colégio de Líderes sobre a questão, para deci-
direm. Durante o esclarecimento, compareceram à reunião a Senhora Deputada Mara Gabrilli, Terceira-Secre-
tária, e o Senhor Deputado Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário. 2 – Minuta de Ato da Mesa 
que “Designa o servidor Renato Oliveira Ramos, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o 
número 20.562/DF, para representar a Câmara dos Deputados nos processos em trâmite no Supremo Tribunal 
Federal.” Explicada a proposta, a Mesa Diretora baixou, por unanimidade, o supracitado Ato, cujo teor segue 
publicado ao 'nal da ata; e 3 – Requerimento (REQ) n. 4.113, de 2016, do Deputado Marcos Rotta, Presidente 
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) BNDES, que requer que os Projetos de Lei n. 3.189/2015 e n. 
3.466/2015 passem a tramitar em regime de prioridade. Posto em votação, a Mesa Diretora decidiu, por una-
nimidade, acolher o supracitado REQ, para propor ao Plenário, nos termos do art. 158, § 2º, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, a alteração do regime de tramitação dos referidos Projetos de Lei, de ordiná-
rio para prioritário. Em seguida, a Mesa Diretora rati'cou, por unanimidade, os despachos exarados pelo Senhor 
Presidente Eduardo Cunha, ad referendum, nos seguintes expedientes referentes a Requerimento de Informa-
ção, missão o'cial, Ato da Mesa, relatório de gestão 'scal: 1 – Relatório de Requerimentos de Informações 
(RIC), despachados ad referendum da Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos termos dos pareceres do Re-
lator, Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente: 1 – RIC Nº 1.387/15 – do Sr. Átila Lins – que “requer 
pedido de informações ao ministro da Educação sobre a instalação de creches em municípios do Estado do 
Amazonas, no período de 2010-2014”; 2 – RIC Nº 1.399/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações 
ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, acerca dos Planos e Programas de modernização tecnológi-
ca do setor de mineração e transformação mineral, no Estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 2015”; 3 – RIC 
Nº 1.406/15 – do Sr. Afonso Hamm – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre as entidades 
desportivas pro'ssionais de futebol que já aderiram ao PROFUT (Programa de Modernização da Gestão e de 
Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro)”; 4 – RIC Nº 1.411/15 – do Sr. Nelson Marchezan Junior – que 
“requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Joaquim Levy, acerca do impacto 'nanceiro-orça-
mentário do Projeto de Lei Complementar nº 96/2015, que dispõe sobre a atualização dos valores repassados 
aos Estados e Municípios referentes a convênios celebrados entre a União e os referidos entes ou referentes a 
programas executados em parceria”; 5 – RIC Nº 1.412/15 – do Sr. Joaquim Passarinho – que “solicita informa-
ções ao Sr. Ministro da Saúde a respeito das ações implementadas no estado do Pará para efetivação da Polí-
tica Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como 
para atender ao disposto na Lei Federal nº 12.732, de 2012”; 6 – RIC Nº 1.444/15 – do Sr. Mário Heringer – que 
“requer informações ao Senhor Marcelo Castro, Ministro de Estado da Saúde, sobre a disponibilidade de Imu-
noglobulina Humana Endovenosa em estoque para as unidades da rede SUS, e as medidas de ampliação emer-
gencial dos estoques em caso de aumento imprevisto da síndrome de Guillain-Barré, em virtude de Zika vírus”; 
7 – RIC Nº 1.445/15 – do Sr. Edio Lopes – que “solicita informações ao Senhor Minsitro de Estado das Relações 
Exteriores sobre a visita do senador norte-americano John Forbes Kerry ao estado de Roraima”; 8 – RIC Nº 
1.449/15 – dos Srs. Jhc e Jhc – (PL 3004/2015) – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a esti-
mativa de renúncia de receita decorrente da aprovação dos Projetos de Lei de nos 3004 e 3374, de 2015”; 9 – 
RIC Nº 1.452/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “requer na forma do art. 50 § 2º da Constituição Federal e inci-
so I, do art. 115 do RICD, seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, Carlos Eduardo 
de Souza Braga solicitando informações à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, referente ao reajuste 
da tarifa de energia elétrica”; 10 – RIC Nº 1.464/15 – do Sr. Evandro Roman – que “solicita informações à Minis-
tra de Estado da Agricultura, Exma. Sra. Kátia Abreu, sobre o valor do repasse de recursos da União e número 
de bene'ciários, por Estado da Federação, para pagamento do Seguro Defeso, bem como o valor do repasse 
e bene'ciários por municípios do Estado do Paraná”; 11 – RIC Nº 1.472/15 – do Sr. Hugo Leal – que “solicita ao 
Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde, Dr. Marcelo Costa e Castro, informações sobre as responsabilida-
des assumidas e os procedimentos adotados pelo Ministério para a realização da Segunda Conferência Global 
de Alto Nível para a Segurança no Trânsito: Tempo de Resultados”; 12 – RIC Nº 1.475/15 – do Sr. Hugo Leal – 
que “solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Justiça, Sr. José Eduardo Cardoso, informações sobre as 
responsabilidades assumidas e os procedimentos adotados pelo Ministério para a realização da Segunda Con-
ferência Global de Alto Nível para a Segurança no Trânsito: Tempo de Resultados”; 13 – RIC Nº 1.476/15 – do 
Sr. Hugo Leal – que “solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado das Cidades, Sr. Gilberto Kassab, informações 
sobre as responsabilidades assumidas e os procedimentos adotados pelo Ministério para a realização da Se-
gunda Conferência Global de Alto Nível para a Segurança no Trânsito: Tempo de Resultados”; 14 – RIC Nº 
1.482/15 – do Sr. Hissa Abrahão – que “requer informações ao Ministério da Saúde acerca da previsão de cam-
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panhas publicitárias de conscientização e e combate ao mosquito Aedes Egypt”; 15 – RIC Nº 1.489/15 – do Sr. 
Goulart – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde, Marcelo Castro, a respeito das ações sanitárias de 
combate ao Aedes aegypti e Aedes albopictus, assim como às doenças relacionadas, dengue, chikungunya e 
zika, e, 'nalmente, quanto ao volume, capacidade, produção e e'cácia das vacinas utilizadas para prevenção 
dessas doenças”; 16 – RIC Nº 1.505/16 – do Sr. Samuel Moreira – que “requer informações ao Exmo. Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda sobre as fontes de recursos utilizadas pelo governo federal para pagamento de 
dívidas deste junto ao BNDES, Caixa, FGTS e BB, no montante de R$ 72,4 bilhões, apontadas pelo Tribunal de 
Contas da União como “pedaladas 'scais””; 17 – RIC Nº 1.506/16 – do Sr. João Derly – que “solicita o envio de 
requerimento de informações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre o andamento das obras da Ponte sobre o 
rio Guaíba”; 18 – RIC Nº 1.507/16 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro de Estado da 
Cultura sobre o 'nanciamento, pela União Federal, do Museu do Trabalho e do Trabalhador, em São Bernardo 
do Campo – São Paulo, nos termos em que especi'ca”; 19 – RIC Nº 1.508/16 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que 
“solicita informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre gastos da PETROBRAS com gestão administrati-
va”; 20 – RIC Nº 1.509/16 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e 
Energia informações quanto à redução do subsídio que agravará dívida da Eletrobras com a BR”; 21 – RIC Nº 
1.510/16 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, informa-
ções quanto aos prejuízos causados pelos constantes apagões ocorridos em janeiro em Boca do Acre (AM)”; 
22 – RIC Nº 1.511/16 – da Comissão Externa destinada a acompanhar e monitorar os desdobramentos do de-
sastre ambiental, ocorrido em Mariana – MG e região no dia 05 de novembro de 2015, causado pelo rompi-
mento de uma barragem – que “solicita informações ao Ministro da Integração Nacional, Sr. Gilberto Magalhães 
Occhi, quanto às ações relativas ao desastre da barragem da Samarco Mineração em Mariana/MG”; 23 – RIC Nº 
1.512/16 – da Comissão Externa destinada a acompanhar e monitorar os desdobramentos do desastre am-
biental, ocorrido em Mariana – MG e região no dia 05 de novembro de 2015, causado pelo rompimento de uma 
barragem – que “solicita informações ao Ministro da Justiça, Sr. José Eduardo Cardozo, quanto às ações relativas 
ao atendimento das populações indígenas afetadas pelo desastre da barragem da Samarco Mineração em Ma-
riana/MG”; 24 – RIC Nº 1.513/16 – da Comissão Externa destinada a acompanhar e monitorar os desdobra-
mentos do desastre ambiental, ocorrido em Mariana – MG e região no dia 05 de novembro de 2015, causado 
pelo rompimento de uma barragem – que “solicita informações ao Ministro da Saúde, Sr. Marcelo Costa e Cas-
tro, quanto às ações relativas à proteção da saúde das populações afetadas pelo desastre da barragem da Sa-
marco Mineração em Mariana/MG”; 25 – RIC Nº 1.514/16 – da Comissão Externa destinada a acompanhar e 
monitorar os desdobramentos do desastre ambiental, ocorrido em Mariana – MG e região no dia 05 de novem-
bro de 2015, causado pelo rompimento de uma barragem – que “solicita informações ao Ministério de Minas 
e Energia (MME) quanto às ações relativas ao desastre da barragem da Samarco Mineração em Mariana/MG”; 
26 – RIC Nº 1.515/16 – da Comissão Externa destinada a acompanhar e monitorar os desdobramentos do de-
sastre ambiental, ocorrido em Mariana – MG e região no dia 05 de novembro de 2015, causado pelo rompi-
mento de uma barragem – que “solicita informações à Ministra do Meio Ambiente, Sra. Izabella Mônica Vieira 
Teixeira, quanto às ações relativas ao acidente da barragem da Samarco Mineração em Mariana/MG”; 27 – RIC 
Nº 1.516/16 – da Comissão Externa destinada a acompanhar e monitorar os desdobramentos do desastre am-
biental, ocorrido em Mariana – MG e região no dia 05 de novembro de 2015, causado pelo rompimento de uma 
barragem – que “solicita informações ao Ministro da Defesa, Sr. Aldo Rebelo, quanto às ações relativas à prote-
ção das áreas costeiras e marinhas afetadas pelo desastre da barragem da Samarco Mineração em Mariana/
MG”; 28 – RIC Nº 1.517/16 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior acerca das operações de crédito realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social – BNDES com o Governo de Moçambique para construção da barragem de Moam-
ba Major”; 29 – RIC Nº 1.518/16 – do Sr. Rodrigo Maia – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro da 
Fazenda, Nelson Henrique Barbosa Filho, que preste informações sobre as fortes oscilações observadas recen-
temente no preço das ações da companhia aérea Gol”; 30 – RIC Nº 1.519/16 – do Sr. Fernando Francischini – 
que “requer seja encaminhado Pedido de Informação ao Exmo. Senhor Ministro Chefe da Casa Civil, Jaques 
Wagner, sobre a falta de regulamentação da Lei nº 12.855, de 2 de setembro de 2013”; 31 – RIC Nº 1.520/16 
– do Sr. Fernando Francischini – que “requer seja encaminhado Pedido de Informação ao Exmo. Senhor Minis-
tro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardozo, sobre a falta de regulamentação da Lei nº 12.855, de 2 de se-
tembro de 2013”; 32 – RIC Nº 1.521/16 – do Sr. Fernando Francischini – que “requer seja encaminhado Pedido
de Informação ao Exmo. Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Valdir Simão, sobre a falta de regulamen-
tação da Lei nº 12.855, de 2 de setembro de 2013”; 33 – RIC Nº 1.522/16 – do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer
ao Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União – CGU informações acerca das providências adotadas para
sanar as falhas apuradas consoante Relatório nº 201408383, de 19 de junho de 2015, da Secretaria Federal de
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Controle Interno, da Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle SFC/DC da CGU”; 34 – 
RIC Nº 1.523/16 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia in-
formações quanto ao crescimento de 23% dos apagões de energia elétrica”; 35 – RIC Nº 1.524/16 – do Sr. Bru-
no Covas – que “solicita informação ao Ministro da Casa Civil sobre a ocupação de cargos de con'ança do Poder 
Executivo indicados pelo PSDB ou de parlamentares do partido”; 36 – RIC Nº 1.525/16 – da Sra. Mara Gabrilli 
– que “requer informações ao Sr. Ministro da Saúde acerca do funcionamento do Programa de Assistência Ven-
tilatória Não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares, instituído pela Portaria GM/MS nº 1.370, 
de 2008”; 37 – RIC Nº 1.526/16 – do Sr. Izalci – que “requer à Presidência da República, envidar esforços junto 
à Casa Civil no sentido de encaminhar informações quanto ao relatório dos gastos do cartão corporativo utili-
zado pela ex-chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Nóvoa Noronha e resul-
tado da sindicância realizada pela Controladoria-Geral da República contra a referida senhora”. 2 – Rati'cado 
o Relatório de Missão Autorizada n. 2, de 2016, da Presidência. Missões o'ciais autorizadas por meio de 
ofícios – GPO n.s, de 2016: 01, 04, 08, 36, 51, 61, 62, 66, 75, 78, 92 a 96, 101, 103 a 105, 115, 124, 125, 129 a 134, 
136 a 139, 141, 154, 155, 157 a 159, 168 a 171, 177 a 180, 189 a 194, 197, 200, 201, 207, 208, 211, 220, 221, 228 
a 237, 242, 256, 260, 261, 267 a 269, 275 a 280, 282, 283, 285 a 288, 295, 305 a 307, 309 e 325. 3 – Rati'cado o 
Ato da Mesa nº 78, de 2016, que “Dispõe sobre o remanejamento temporário de cargos em comissão de na-
tureza especial”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 2/março/2016 e publicado no Suplemento ao 
DCD de 3/março/2016. 4 – Relatório de Gestão Fiscal: Processo n. 100.711/2016. Rati'cada a Portaria nº 2, 
de 28/01/2016, às Xs. 25/28, e o despacho do Senhor Presidente Eduardo Cunha à X. 24: “Aprovo, ad referendum 

da Mesa Diretora, o Relatório de Gestão Fiscal desta Casa, do período de janeiro/15 a dezembro/15, na forma 
da Portaria nº 2, de 2016. Encaminhe-se o Relatório aprovado à Mesa Diretora do Congresso Nacional e ao Tri-
bunal de Contas da União, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19 de outubro 
de 2000. À Diretoria-Geral para providenciar a devida publicação no prazo determinado pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.” Nesse instante, compareceu à reunião o Senhor Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Pre-
sidente. Por último, o Senhor Presidente Eduardo Cunha comentou do propósito de instituir a Advocacia da 
Câmara dos Deputados, 'cando o debate para a ocasião em que a matéria estiver consolidada. II – PAUTA DO 
SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os pareceres favoráveis 
exarados pelo Relator, Deputado Giacobo, nos seguintes processos referentes a reembolso de despesas de as-
sistência à saúde: 1 – Processo n. 3.990/2015, de interesse do Deputado Cleber Verde e 2 – Processo n. 
150.283/2015, de interesse do Deputado Fábio Ramalho. Compareceu, nesse instante, à reunião o Senhor 
Deputado Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário. III – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O 
Senhor Deputado Beto Mansur relatou os seguintes processos, nos termos de seus pareceres: 1 – Processo n. 
105.865/2016. Parecer do Relator, à X . 11: “Trata-se de minuta de Ato da Mesa que dispõe sobre a validade ju-

rídica dos documentos digitais produzidos ou copiados em formato digital pela Câmara dos Deputados. A propos-
ta tem a 'nalidade de conferir validade jurídica aos documentos digitais produzidos pela Câmara dos Depu-
tados, por meio da utilização de assinatura eletrônica, e convalidar o formato digital para os processos admi-
nistrativos e 'nalísticos que tramitam na Casa. Segundo a instrução processual, a proposição guarda confor-
midade com os ditames da Medida Provisória n. 2.200-2/01, a qual instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil) como meio de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos 
em forma eletrônica. O Diretor-Geral, ao manifestar-se nos autos, ressalta a importância da aprovação do pre-
sente Ato para o prosseguimento do processo de desmaterialização no âmbito da Câmara dos Deputados. Ante 
o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável, 
nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.” Submetido a votos, o parecer supracitado foi aprovado por una-
nimidade e, em decorrência, baixado Ato da Mesa que “Dispõe sobre a validade jurídica dos documentos digi-
tais produzidos ou copiados em formato digital pela Câmara dos Deputados.”, cujo teor segue publicado ao 
'nal da ata. Nesse momento, compareceu à reunião o Senhor Deputado Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Se-
cretário. 2 – Processo n. 128.256/2015, de interesse do Governo do Distrito Federal, referente ao estabeleci-
mento do ressarcimento mensal, por compensação 'nanceira, da remuneração do cargo efetivo e da contri-
buição previdenciária patronal dos servidores cedidos pela Câmara dos Deputados e pelo Governo do Distrito 
Federal. Retirado de pauta. 3 – Processo n. 104.759/2015. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à X. 50/v: 
“Trata-se de solicitacão do Governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, para que seja autorizada 
a prorrogação da cessão do servidor Rafael Amorim de Amorim, ponto n. 8.025, para continuar no exercício 
do cargo de Subcontrolador da Subcontroladoria de Correição Administrativa da Controladoria-Geral do Esta-
do de Minas Gerais, sem ônus para a Câmara dos Deputados, mediante ressarcimento da remuneração e da 
contribuição previdenciária patronal. O servidor, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, entrou em exer-
cício nesta Casa em 15/1/2015 e está cedido ao Governo de Minas Gerais desde 26/03/2015. A presente cessão 
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tem amparo no art. 93, I, § 1°, da Lei n. 8.112/90, verbis: Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em 
outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes 
hipóteses: I – para exercício de cargo em comissão ou função de con(ança;..... § 1° Na hipótese do inciso I, sendo a 

cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remunera-

ção será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. (grifo nosso) In-
ternamente, todavia, o Ato da Mesa n. 57, de 2013, com a redação dada pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013, prevê 
que o servidor efetivo da Câmara dos Deputados somente poderá ser cedido para Estado da Federação se for 
para o exercício de cargo de Secretário de Estado. Em 25/3/2015, a Mesa Diretora autorizou, em caráter excep-
cional, a cessão do servidor, dada a relevância do cargo, a complexidade e a responsabilidade das atribuições 
que lhe são próprias, e a abrangência das funções do titular do referido órgão no âmbito do Estado de Minas 
Gerais. Instada a manifestar-se, a Consultoria Legislativa, órgão de lotação do servidor, posicionou-se contra-
riamente ao pedido, em razão do aumento da demanda de trabalhos da Área VIII (Administração Pública) e do 
dé'cit de consultores no setor. Por sua vez, esta Secretaria entende estarem ainda presentes as razões que jus-
ti'caram a cessão do servidor, em caráter excepcional, ao Governo do Estado de Minas Gerais. Bem por isso, 
submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável à prorrogação da cessão, 
por mais 1 (um) ano, sem ônus para a Câmara dos Deputados, mediante ressarcimento, conforme informado 
na instrução processual.” Posto em votação, o parecer supracitado foi aprovado por unanimidade. Por último, 
a Mesa Diretora rati'cou, por unanimidade, os despachos do Presidente Eduardo Cunha exarados nos seguin-
tes processos: 1 – Processo n. 149.072/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à X. 14: 
“Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa 
Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de 10 de março de 2016, do servidor Cristian Jesus 
da Silva, ponto n. 8.054, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, para continuar a ocupar o cargo 
de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo SF-02, com lotação e exercício no Gabinete da 
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, no Senado Federal, com ônus para o órgao cedente. A cessão em 
tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1°, da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4°-A, paragrafo único, 
do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria subme-
te a decisão do Senhor Presidente à rati'cação da douta Mesa.”. Rati'cado o despacho do Presidente Eduardo 
Cunha à X. 10: “Em 18/2/16. Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, auto-
rizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Cristian Jesus da Silva, ponto n. 8.054, 
Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, para continuar a ocupar o cargo de provimento em comis-
são de Assessor Parlamentar, símbolo SF-02, com lotação e exercício no Gabinete da Liderança do Bloco de 
Apoio ao Governo, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar 
de 10/3/16, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (Xs. 2 a 6) e da Dire-
tora- Geral em exercício (Xs. 8 e 9), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do 
Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 2 – Processo n. 142.953/2015. Encami-
nhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à X. 21: “Trata-se de rati'cação pela Mesa Diretora da decisão do 
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados que autorizou, a teor do disposto no paragrafo Único do art. 15 
do Regimento Interno, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de 23/12/2015, da servidora Lúcia 
Frederico de Lyra Vaz, ponto n. 6.393, Analista Legislativo – atribuição Analista de Informática Legislativa, para 
a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com vistas a continuar exercendo o car-
go de provimento em comissão de Gerência Executiva, código CGE-III, com ônus para o órgão cedente. A ser-
vidora encontra-se à disposição da ANP desde 23/12/2010. A matéria é disciplinada no art. 93, inciso I, § 1°, da 
Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 1º, inciso II, b; art. 2° e art. 4º, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado 
pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. No particular dos autos, a prorrogação ampara-se ainda na decisão da Mesa 
Diretora de 26/2/2013 (processo n. 2013/102.261), que permite que o limite máximo de afastamento, de até 4 
(quatro) anos, estabelecido pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013, seja considerado a partir da edição do referido 
normativo (31/01/2013), desde que observado o interesse primordial da Administração. Ante o exposto, esta 
Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati'cação da douta Mesa.”. Rati'cado o despacho do 
Presidente Eduardo Cunha, à X. 16: “Em 03/12/15. Atendendo à solicitação do Ministério de Minas e Energia, 
autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Lucia Frederico de Lyra Vaz, 
ponto n. 6.393, Analista Legislativo – atribuição Analista de Informática Legislativa, para continuar a ocupar o 
cargo de provimento em comissão de Gerência Executiva, código CGE-III, na Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a 
contar de 23/12/15, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (Xs. 7 a 10) e 
do Diretor-Geral (X. 15), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento 
Interno. Devolva-se a Diretoria-Geral para providências.”; 3 – Processo n. 8.175/2015. Encaminhamento do 
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Relator, Deputado Beto Mansur, à X. 24: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, 
que indeferiu, ad referendum da Mesa Diretora, a solicitação do Ministro de Estado da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, de prorrogação da cessão da servidora Anna Claudia da Silva Mendonça, ponto n. 1.959, Analista 
Legislativo – atribuição Taquígrafo Legislativo, para continuar exercendo, no Arquivo Nacional, a função grati-
'cada FG- 1, com ônus para o órgão cedente. A servidora entrou em exercício nesta Casa em 21/3/1983 e en-
contrava-se cedida ao Arquivo Nacional desde 31/5/2006. O Senhor Presidente indeferiu o pedido de prorro-
gação da cessão por falta de amparo legal, uma vez que a servidora ocupa na Imprensa Nacional a função 
grati'cada FG- 1, que é inferior ao DAS-01 do Poder Executivo, e o Ato da Mesa n. 57, de 2013, estabelece que 
o servidor efetivo da Câmara dos Deputados somente poderá ser cedido para ocupar cargo em comissão ou 
função de con'ança de níveis DAS-05, DAS-06 ou equivalentes. Ante o exposto, esta Secretaria submete à ra-
ti'cação da douta Mesa a decisão do Senhor Presidente que, a teor do parágrafo único do art. 15 do Regimen-
to Interno, indeferiu o pleito, por falta de amparo legal.”. Rati'cado o despacho do Presidente Eduardo Cunha, 
à X. 14: “Em 6/1/16. Trata-se de solicitação do Ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardozo, de prorro-
gação da cessão da servidora Anna Claudia da Silva Mendonça, ponto n. 1.959, Analista Legislativo – atribui-
ção Taquígrafo Legislativo, para continuar a exercer a função grati'cada FG-1 no Arquivo Nacional, do Minis-
tério da Justiça, com ônus para esta Casa. O Departamento de Taquigra'a, Revisão e Redação, órgão de lotação 
original da servidora, manifestou-se contrariamente a renovação da cessão, alegando a carência de taquígrafos 
para atender a suas necessidades, cujo dé'cit atual seria de 16 (dezesseis) pro'ssionais (X. 3). De acordo com 
as informações prestadas pelo Departamento de Pessoal (Xs. 4 a 7) e pela Diretoria-Geral (Xs. 12 e 13), o assun-
to é disciplinado pelo art. 93, I, § 1º, da Lei n. 8.112/90, e, internamente, é regulamentado pelo art. 1º, II, “b”, do 
Ato da Mesa n. 57/13, depreendendo-se, pois, que não há amparo legal para a presente solicitação, uma vez 
que a norma prevê que o servidor efetivo da Câmara dos Deputados somente poderá ser cedido para ocupar 
cargo em comissão ou função de con'ança de níveis DAS-05, DAS-06 ou equivalentes. Entretanto, a função 
grati'cada FG-1 é inferior ao DAS-01. Posto isso, e acompanhando a manifestação dos órgãos técnicos da Casa 
(Xs. 3, 12 e 13), inde>ro a solicitação, ad referendum da Mesa Diretora, nos termos do art. 15, parágrafo único, 
do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências, inclusive dar ciência da decisão ao ór-
gão solicitante.”; 4 – Processo n. 136.297/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à X. 31: 
“Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que indeferiu, ad referendum da Mesa 
Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, do servidor Alexandre Andrade Pires, ponto n. 7.915, Ana-
lista Legislativo – atribuição Engenheiro, para continuar exercendo, no Ministério da Justio, o cargo em comis-
são de Assessor Especial de Controle Interno, código 102.5, com ônus para o órgão cedente. Conforme a ins-
trução, o servidor entrou em exercício nesta Casa em 11/8/2014 e encontra-se cedido ao Ministério da Justiça 
desde 22/9/2014. A prorrogação requerida tem amparo no art. 93, inciso I, § 1° da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito 
interno, no Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Todavia, o Departamento Téc-
nico, a Diretoria Legislativa e a Diretoria-Geral manifestaram-se contrariamente à prorrogação, dada a carência 
de recursos humanos na área técnica de lotação exclusiva do servidor. O Senhor Presidente, a teor do parágra-
fo único do art. 15 do Regimento Interno, indeferiu o pedido, acolhendo a manifestação dos órgãos técnicos 
da Casa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati'cação da douta Mesa.”. 
Rati'cados os despachos do Presidente Eduardo Cunha, às Xs. 16 e 22, nos termos a seguir: Despacho à X. 16: 
“Trata-se de solicitação do Ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardozo, de prorrogação da cessão do 
servidor Alexandre Andrade Pires, ponto n. 7.915, Analista Legislativo – atribuição Engenheiro, para continu-
ar a ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Controle Interno, no Ministério da Justiça, pelo perí-
odo de 1 (um) ano, a contar de 15/9/15, com ônus para esta Casa. O Departamento Técnico, a Diretoria Admi-
nistrativa e a Diretora-Geral Adjunta manifestaram-se contrariamente à renovação da cessão, alegando carên-
cia de engenheiros para atender às necessidades atuais de implementação de vários projetos de interesse 
interno (Xs. 6, 7, 13 e 14). Posto isso, acompanhando as manifestações contrárias, inde>ro a solicitação, ad re-
ferendum da Mesa Diretora, nos termos do art. 15, parágrafo do Regimento Interno. Encaminhe-se à Diretoria-
-Geral para providências, inclusive e especialmente dar ciência da decisão ao órgão solicitante.”; Despacho à X. 
22: “Em 7/10/2015. Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo Ministro de Estado da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, do indeferimento da solicitação de prorrogação do prazo de cessão do servidor Alexandre 
Andrade Pires, ponto n. 7.915, Analista Legislativo – atribuição Engenheiro, a 'm de que possa continuar a 
ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Controle Interno, no Ministério da Justiça. Permanecendo 
as razões que justi'caram as manifestações contrárias do Departamento Técnico, da Diretoria Administrativa 
e da Diretora-Geral Adjunta, que fundamentaram o não acolhimento do pedido de prorrogação de cessão (X. 
16), inde>ro a nova solicitação, ad referendum da Mesa Diretora, nos termos do art. 15, parágrafo único, do 
Regimento Interno. Encaminhe-se à Diretoria-Geral para providências, inclusive e especialmente dar ciência 
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da decisão ao órgão solicitante.”. Por último, o Senhor Deputado Beto Mansur expôs, extrapauta, o Processo 
n. 108.851/2014, de interesse do Deputado José Mentor, nos termos do seu parecer às Xs. 181/182: “Trata-se
de solicitação do Deputado José Mentor para que seja efetuado o reembolso, diretamente ou a conta da Cota
para o Exercício da Atividade Parlamentar – CEAP, da despesa no valor adicional de R$ 34.615,78 (trinta e qua-
tro mil, seiscentos e quinze reais e setenta e oito centavos), referente à realização de evento para o lançamen-
to do livro intitulado “Coragem: A Advocacia Criminal nos Anos de Chumbo”, ocorrido na Câmara dos Deputados,
em abril de 2014. De acordo com a instrução dos autos, a despesa em questão é decorrente de passagens aé-
reas para convidados, confecção de convites, impressão grá'ca, gravação e edição de DVD, fotogra'as e reali-
zação de coquetel para 200 pessoas. O Senhor Diretor-Geral (Xs. 90) destaca que os órgãos técnicos da Casa
manifestaram-se no sentido de que os gastos em questão não poderiam ser ressarcidos pela CEAP, por não
serem exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar, conforme disposto no art. 2° do Ato
da Mesa n° 43/2009. Ressalte-se que a Câmara dos Deputados custeou parte do referido evento e que o pre-
sente requerimento refere-se a despesas que excederam o limite do que havia sido autorizado e pago pela
Administração, sendo que tais despesas foram realizadas diretamente pelo parlamentar. As autorizações defe-
ridas nos autos dos processos 13.502/2012 e 001268/2015 foram apenas para o ressarcimento, pela CEAP, com
pesquisa, confecção e edição do livro citado, por se tratar de atividade vinculada ao desempenho do mandato
parlamentar, não abarcando o custeio de eventos paralelos. Em resumo, o Deputado José Mentor contratou
pesquisa e editou o livro “Coragem: A Advocacia Criminal nos Anos de Chumbo”, no que foi integralmente re-
embolsado pela Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – CEAP. Para o lançamento da referida publi-
cação, o parlamentar requereu apoio da Câmara dos Deputados para a realização de coquetel e custeio com
o transporte de convidados, no que foi atendido com a autorização de emissão de passagem aérea para 5 (cin-
co) convidados e recepção para 100 (cem) pessoas, conforme despachos de Xs. 13 e 19. Por iniciativa do próprio
parlamentar foram realizados gastos extras com passagens aéreas e ampliação do número de convidados para
o coquetel, razão pela qual agora requer o ressarcimento, diretamente ou, alternativamente, pela CEAP, das
despesas excedentes e não autorizadas. Com efeito, por força do que dispõe o Ato da Mesa nº 43/2009, as des-
pesas realizadas com coquetéis, recepções ou eventos assemelhados não estão elencadas nas hipóteses auto-
rizadoras de reembolso pela Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, cuja utilização está limitada aos
casos expressamente previstos no art. 2° da referida norma. Desse modo, entendo que não se apresenta pos-
sível o reembolso pela CEAP dos gastos reclamados, na forma da instrução processual, exceto o referido no
item I, da manifestação da Coordenação de Contabilidade, às Xs. 169, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais),
pelo que DEFIRO PARCIALMENTE o pleito neste ponto. Quanto ao pedido de ressarcimento direto pela rea-
lização do evento, considerando que foi realizado com o patrocínio da Câmara dos Deputados e em suas de-
pendências, a Diretoria-Geral da Casa destaca que “os serviços objeto do ressarcimento poderiam ter sido pres-
tados com uso dos recursos internos da Câmara dos Deputados”, restando pendente a demonstração de que os
valores unitários desses serviços estariam compatíveis com os praticados no mercado. Assim, ressaltando que
se trata de reembolso de despesa já realizada e acima do limite da autorização inicial, a Administração da Casa
apresentou duas hipóteses de ressarcimento, às Xs. 180, a saber: a) no valor de R$ 25.014,49 (vinte e cinco mil,
quatorze reais e quarenta e nove centavos), referentes a serviços de impressão grá'ca (R$8.634,49), gravação
e edição de DVD (R$3.500,00), impressão de convites (R$2.400,00), serviços de fotogra'a (R$800,00) e de RH
(R$680,00), mais o valor de R$9.000,00, referente ao serviço de coquetel para 200 pessoas, no valor unitário de
R$ 45,00; ou b) no valor de R$ 19.722,49 (dezenove mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove cen-
tavos), referentes a serviços de impressão grá'ca (R$8.634,49), gravação e edição de DVD (R$3.500,00), impres-
são de convites (R$2.400,00), serviços de fotogra'a (R$800,00) e de RH (R$680,00), mais o valor de R$3.708,00,
referente ao serviço de coquetel para 200 pessoas, no valor unitário de R$ 18,54, com base nos valores então
praticados pela empresa contratada pela Câmara dos Deputados, na época, para a realização de eventos des-
sa natureza. Ante o exposto, entendendo não estar no âmbito de competência da Primeira-Secretaria autorizar
o ressarcimento dos gastos já realizados, nos moldes requeridos, visto que as despesas iniciais foram autoriza-
das no processo n° 116.248/2012 pela Presidência da Casa, em gestão anterior, conforme consta às Xs. 174 dos
presentes autos, submeto a matéria ao exame e a deliberação da douta Mesa, com parecer favorável ao aco-
lhimento do pedido nos termos da alinea ‘b’ supra, pelo ressarcimento de R$ 19.722,49, nos termos da instru-
ção processual.” Esclarecido o processo pelo Relator, a Mesa Diretora aprovou o parecer supracitado, pelo res-
sarcimento no valor de R$ 19.722,49 (dezenove mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos),
com voto contrário dos Senhores Deputados Giacobo, Segundo-Vice-Presidente, e Mara Gabrilli, Terceira-Se-
cretária. IV – PAUTA DA SENHORA TERCEIRA-SECRETÁRIA. Expostos os processos referentes às justi'cativas
de ausência, conforme o art. 5º do Ato da Mesa nº 66, de 2010, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, após
discussão item a item: 1 – considerar justi'cadas as ausências, devidamente comprovadas, citadas nos proces-
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sos n.s, de 2016: 105.001, 105.584, 105.256, 104.243, 102.694 e 103.830; 2 – indeferir as justi'cativas de 
ausências requeridas no processo n. 150.188/2015 e nos processos n.s, de 2016: 103.525, 102.502, 105.733, 
103.052, 104.774, 105.063, 103.464, 104.221, 102.066 e 102.073; 3 – retirar de pauta o Processo n. 
102.903/2016; 4 – indeferir o pedido de reconsideração, instruído no Processo n. 104.471/2016; e 5 – rati'car 
os despachos favoráveis exarados pela Deputada Mara Gabrilli, Terceira-Secretária, nos seguintes processos 
n.s, de 2016: 105.122, 104.991, 105.003, 105.014, 105.073, 105.120, 105.121, 105.132, 105.076, 105.370 e 105.254.
V – PAUTA DO SENHOR CORREGEDOR. Com a palavra, o Senhor Deputado Carlos Manato expôs os seguintes
processos, nos termos de seus pareceres: 1- Processo n. 103.385/2016. Parecer do Corregedor às Xs. 142/147:
“Brasília, 16 de março de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Cuida-se do Processo n. 2016/103385, originado a partir
do Ofício n. 230/2016 – SEPUB/COS/SJU, subscrito pelo Diretor-Geral, conforme ordem do Exmo. Sr. Presiden-
te do Tribunal Regional de Minas Gerais, Desembargador Paulo Cezar Dias, cujo teor veicula o resultado do
julgamento do dia 27/08/2015, publicado no dia 24/09/2015 da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
n. 5370-03.2014.6.13.0000 e da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) n. 5380-47.2014.6.13.0000,
onde consta – na parte dispositiva, quanto ao que diz respeito ao Deputado Federal Pastor Franklin – o seguin-
te: “Diante do exposto, e renovando vênia ao Relator e aos que o acompanharam, voto com a divergência para jul-
gar procedentes os pedidos da AIJE e da AIME, em razão da con(guração do abuso do poder econômico previsto 
nos arts. 22, caput, da Lei Complementar nº 64/1990 e 14, § 10, da Constituição da República. [...]; considerando

que o candidato a Deputado Federal não eleito, Franklin Roberto de Lima Souza igualmente bene!ciou-se

do ilícito, e tendo-se a notícia de haver tomado posse no cargo de Deputado Federal (<. 274), casso-lhe o di-

ploma, caso haja sido expedido, ou determino que se lhe impeça a expedição, nos termos do art. 22, XIV, da
Lei Complementar nº 64/1990. É como voto ””. 2. Autuado pela Secretária-geral da Mesa em 19/02/2016 (X. 2), o
Ofício passou a tramitar internamente pelo protocolo 2016/103385, sendo, em seguida, submetido ao senhor
Presidente da Câmara dos Deputados, quem remeteu o feito à Corregedoria Parlamentar, nos termos do caput
do artigo 1º do Ato da Mesa n. 37/2019. 3. Ao receber os autos, determinei a noti'cação do Deputado Pastor
Franklin, a 'm de que se manifestasse por escrito sob os fatos objeto do Ofício, conforme prescreve o art. 3º
do Ato da Mesa n. 37/2009. Nesse sentido, os servidores do gabinete da Corregedoria 'zeram primeira tenta-
tiva de noti'cação no dia 02/03/2016, quando não encontraram o parlamentar no gabinete (X. 121). 4. Ocorre
que, antes da segunda tentativa de noti'cação, o chefe de gabinete do Deputado Pastor Franklin, por ordem
deste, no dia 03/03/2016, juntou aos autos o Ofício nº 001/2016/GAB-627 (X. 123), por meio do qual solicitou
arquivamento deste procedimento, haja vista decisão exarada na Ação Cautelar 0600020-74.2016.6.00.0000.
5. Almejando veri'car a autenticidade do objeto da Ação Cautelar mencionada acima, consultou-se o Diário
da Justiça Eletrônica (Dje) do Tribunal Superior Eleitoral do dia 10/03/2016, data em que houve a publicação
o'cial do julgado em tela e, em seguinte, juntou-se cópia (X. 133-140) da decisão ali publicada. 6. Em 11/03/2016,
os autos vieram a mim conclusos, a 'm de que fosse apreciada a solicitação de arquivamento formulado por
ordem do Deputado Pastor Franklin. 7. É o relatório. 8. Passo a opinar. 9. Ressalto, por oportuno, que o objetivo
do procedimento conduzido por mim é a instrução processual (relativa aos aspectos formais da decisão judi-
cial), cujo resultado é a possível declaração da perda do mandato popular pela Mesa Diretora desta Casa Le-
gislativa do Deputado Pastor Franklin, em razão da cassação do diploma decretada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais, consoante disposição do art. 55, inciso V da Constituição Federal, parágrafo único do
art. 21-F do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e art. 1º c/c art. 5º, ambos do Ato da Mesa n. 37/2009.
10. Com efeito, consta dos autos (pgs. 69-81) que o TRE/MG, por maioria, conforme o voto de desempate do
Desembargador-Presidente que, divergindo da manifestação ministerial, julgou procedentes os pedidos for-
mulados na AIJE e na AIME, para cassar o diploma do Deputado Pastor Franklin bem como aplicar-lhe a sanção
de inelegibilidade por 8 (oito) anos, contados da eleição de 2014. 11. Acontece que o acordão que decretou a
cassação do diploma foi objeto de Recurso Ordinário interposto perante o Tribunal Superior Eleitoral, de forma
que ainda não se formou coisa julgada. Isso por si só – uma decisão ainda não perfectibilizada, porquanto pen-
dente análise de um recurso de natureza ordinária, ou seja, aqueles que materializam o duplo grau de jurisdi-
ção – já torna temerária a cassação de mandato popular. 12. Ademais, destaco que, tendo em vista a não con-
cessão do efeito suspensivo ao Recurso Ordinário manejado – mesmo ante a previsão expressa do § 2º do art.
257 do Código Eleitoral que prescreve: “O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral 
ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de manda-
to eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo” – o parlamentar prejudicado impe-
trou a Ação Cautelar n. 0600020-74.2016.6.00.0000, por meio da qual requereu a concessão do efeito suspen-
sivo. 13. O Ministro Gilmar Mendes, relator da Cautelar, entendeu pela presença dos pressupostos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, concedendo medida liminar para concessão do efeito suspensivo ao Recurso
Ordinário até que este seja julgado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Para conhecimentos de Vossas
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Excelências, transcrevo a ementa: Eleições 2014. Deputado federal em exercício. Ação cautelar que objetiva a 
concessão de efeito suspensivo a recurso ordinário. Abuso de poder político, religioso e econômico. Suposta 
promoção de candidatos em evento religioso denominado Concentração de Poder e Milagres, realizado em 
praça pública de Belo Horizonte, na véspera das eleições. Cassação de registro e declaração de inelegibilidade. 
1. Periculum in mora. Nos termos dos arts. 797 e 801 do Código de Processo Civil, a concessão de provimento 
liminar sem oitiva da parte contrária con'gura medida excepcional, desde que presentes, cumulativamente, 
os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo certo que a ausência de um deles enseja o in-
deferimento do pedido. No caso concreto, há prova nos autos neste momento de que a decisão regional foi 
comunicada à Câmara dos Deputados e que a Presidência da Casa Legislativa iniciou o procedimento de de-
cretação de perda de mandato. 2. Fumus boni iuris. 2.1. Nos termos do art. 22 da LC nº 64/1990, as partes legi-
timadas poderão representar ao competente Corregedor, “relatando fatos e indicando provas, indícios e cir-
cunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder 
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, 
em benefício de candidato ou de partido político”. Em uma primeira análise sobre o tema, entendo que há uma 
dúvida jurídica razoável em veri'car se a causa de pedir abuso de autoridade contempla apenas o abuso do 
poder político (interpretação estrita), entendido como o abuso praticado pelo detentor de mandato político 
ou de cargo público, ou se também alcança o abuso cometido por pessoas que, apesar de não exercerem car-
go público, possuem a notória capacidade de inXuenciar determinado segmento da sociedade civil (interpre-
tação teleológica), como um líder religioso –circunstância que, neste juízo provisório, deve militar a favor do 
detentor do mandato político, em homenagem à soberania popular. 2.2. Conquanto seja absolutamente re-
provável que, em determinado evento público –seja religioso, seja cultural, seja futebolístico –, em local aber-
to e às vésperas da eleição, haja desvirtuamento da 'nalidade em prol de determinadas candidaturas, veri'co, 
neste juízo perfunctório, que o acórdão regional não demonstrou elementos de prova seguros e robustos de 
que a conduta se revelou um ilícito eleitoral quali'cado, entendido como grave abuso, su'ciente para ensejar 
a severa sanção de cassação de diploma dos eleitos, pois o voto de desempate expressamente consignou que 
“o pedido expresso de votos, no palco e com todas as honras, há de se ressaltar, ocorreu a poucos minutos do 
término do evento, haja vista que, desde o seu início, já se promovia maciça panXetagem dos candidatos Már-
cio José Machado Oliveira e Franklin Roberto de Lima Souza”. 2.3. Especi'camente em relação à distribuição 
de material de propaganda durante o evento, o voto vencido do relator assentou que “não se pode a'rmar, 
contudo, é que a propaganda eleitoral em questão estivesse sendo distribuída exclusivamente em prol das 
candidaturas dos investigados”, o que, além de não ser contestado pelos votos divergentes, se mostra, aparen-
temente, coerente com a própria realidade, pois não é crível que, em um evento público, em local aberto, não 
tenha ocorrido propaganda de outros candidatos, quali'cando-se, a conduta, neste juízo provisório, como 
propaganda eleitoral irregular, e não como abuso su'ciente para ensejar a severa sanção de cassação de di-
ploma. 3. A Lei nº 13.165/2015 acrescentou o §2º ao art. 257 do Código Eleitoral, segundo o qual “o recurso 
ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte 
em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal com-
petente com efeito suspensivo”. Em uma primeira análise sobre o tema, destaco que as decisões regionais que 
cassam o registro ou o diploma nas eleições gerais somente produzirão efeitos após a con'rmação pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral no julgamento do recurso ordinário. 4. Pedido de medida liminar deferido. 14. Com efei-
to, nobres Pares, veri'co que o título jurídico que deu ensejo ao processo ora instalado não está mais apto a 
produzir efeitos. Isso porque com a interposição do Recurso Ordinário, agora com efeito suspensivo, operar-
-se-á o efeito substitutivo, quando do julgamento pela instância recursal ordinária, ou seja, produzir-se-á novo 
título jurídico (acordão a ser emanado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral). 15. Desse modo, eventual 
decretação de perda do mandato do Deputado Pastor Franklin encontrará seu lastro fático-jurídico em outro 
título judicial diverso do que ensejou a abertura desse processo. 16. Por outras palavras, digo que, ainda que 
o pleno Tribunal Superior Eleitoral se posicione de maneira semelhante ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais, não haverá restabelecimento do julgado regional. Haverá, sim, novo julgamento (nova decisão, novo 
título judicial) que eventualmente poderá ensejar a abertura de processo para decretação de perda do man-
dato. 17. Considerando a falta de aptidão do acordão regional para produção de efeito no processo a qual sub-
meto a esta douta Mesa Diretora, consoante delineado acima, entendo não se cuidar, na espécie vertente, de 
hipótese de sobrestamento, prevista no parágrafo único do art. 5º do Ato da Mesa 37/2019, pelo que entendo 
haver ocorrido perda do objeto. 18. Ante o exposto, interrompo prematuramente a instrução processual, antes 
mesmo da noti'cação do Deputado Pastor Franklin, e submeto a apreciação dos nobres Pares o parecer ora 
articulado, no sentido de que, salvo melhor juízo, determine a Mesa da Câmara dos Deputados o arquivamen-
to do presente feito, em razão da perda objeto, consistente na falta de aptidão do acordão regional para deXa-
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grar o processo de declaração de perda do mandato.” Analisado o processo, a Mesa Diretora decidiu, por una-
nimidade, arquivá-lo, nos termos do parecer supracitado. 2 – Processo n. 113.740/2015. Parecer do Correge-
dor, Deputado Carlos Manato, às Xs. 129/139: “Brasília, 2 de março de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata-se do 
Processo nº 2015/113.740 de iniciativa do Senhor Conrado Luciano Baptista no qual esse cidadão requer apu-
ração de eventuais denúncias relativas a ilícitos atribuídos ao Deputado Federal Luiz Fernando Ramos Faria 
(PP/MG), as quais poderiam ser comprovadas “pela imprensa, por documentos e através de testemunhas”. 2. 
Para o Requerente, o Deputado Luiz Fernando Faria seria “muito conhecido pela sua relação próxima com em-
presários mineradores”, suas campanhas políticas seriam “milionárias”, como fazendeiro participaria de ‘cam-
peonatos e exposições com animais” e, em face de sua atuação política, apoiaria a “realização de festas agro-
pecuárias, bem como, rodeios, shows etc.” [sic] 3. A seguir, o Requerente apresenta relação que conteria supos-
tas denúncias em desfavor do Requerido, as quais serão relatadas em resumo, como se segue. Nelas, o Reque-
rente a'rma: 4. que o jornal “Estado de Minas” teria divulgado a imposição de multa em face do processo elei-
toral de 2006, no qual o Requerido teria sido multado por propaganda extemporânea; informa que a mesma 
conduta teria se repetido em 2014; sugere o envolvimento de terceiros e, genericamente, a participação da 
Câmara Municipal de Santos Dumont (MG); 5. que o jornal “O Globo” teria divulgado que o Requerido teria uti-
lizado a cota de passagens aéreas para efetuar viagens para Miami, de forma ilegal; 6. que o Requerido teria 
sido denunciado pelo jornal “O Estado de São Paulo”, no dia 20 de março de 2011, pelo eventual recebimento 
de recursos de mineradores nas eleições de 2010, principal atividade de sua atuação; 7. que o Requerido teria 
participado de reuniões formais e informais com dirigentes de mineradoras; 8. que o Requerido teria sido acu-
sado pela revista “ISTO É Independente” de receber doações eleitorais na campanha eleitoral de 2006, prove-
nientes de empresas contratadas pelo Ministério das Cidades, as quais também estariam envolvidas nos fatos 
investigados em relação à Petrobras; 9. que o Requerido teria sido acusado pela revista “Veja” de haver partici-
pado de um esquema ligado ao Ministério das Cidades, no qual sua atuação seria a de oferecer mesada a De-
putados Federais em troca de apoio político; 10. que o Jornal “Folha de S. Paulo” teria denunciado um esquema 
no Partido Progressista, que utilizaria recursos públicos do Ministério das Cidades para bene'ciar aliados do 
Partido; 11. que a Revista “Carta Capital” teria divulgado uma lista de participantes do Mensalão Mineiro na 
qual constaria o nome do Requerido; 12. que o Requerido teria recebido recursos de empresas envolvidas no 
esquema da Petrobras e que teria também o costume de receber apoio 'nanceiro proveniente de empresas 
subsidiárias da Vale S/A, como forma de burlar a legislação; 13. que a Revista “ISTOÉ Independente” teria de-
nunciado o Requerido por arrecadação de recursos de caixa dois para a campanha de seus irmãos; 14. que 
teriam ocorrido irregularidades na realização de rodeios em Santos Dumont/MG por inXuência de autoridades 
estaduais e partidárias de Minas Gerais; 15. que o Requerido seria investigado pela Polícia Federal e pelo Pro-
curador-Geral da República; 16. que a revista “Veja” teria publicado entrevista na qual Paulo Roberto Costa te-
ria a'rmado que frequentara a residência do Requerido; que o Requerido teria feito que uma empresa ganhas-
se uma licitação na Petrobras e que essa empresa teria distribuído propina ao Requerido; 17. que o Requerido 
teria sido denunciado pelo “Portal Congresso em Foco” por comprar 'lmes pornográ'cos e desenhos animados 
com dinheiro público; 18. que o Requerido teria sido acusado de retirar candidaturas de políticos nas eleições 
de 2012 com o objetivo de facilitar o resultado das eleições de seu grupo político; 19. que o Requerido teria se 
utilizado de advogados contratados pela Prefeitura de Santos Dumont/MG, nomeados sem concurso, para os 
representarem [sic] em demandas judiciais particulares; que pessoas que criticam a administração estariam 
sendo processadas por inXuência do Requerido; que o Requerido seria Réu em ação de execução promovida 
pelo INSS; 20. que diversas pessoas já foram ou estariam sendo processadas por criticarem o Requerido; 21. 
que a Prefeitura de Santos Dumont estaria com problemas 'nanceiros; que não haveria transparência na ges-
tão de recursos municipais; que seria fato conhecido que o Requerido e seus irmãos teriam feito muitas festas 
e realizado muitas contratações com verbas públicas obtidas por meio de contratação de serviços de publici-
dade; que em torneiros leiteiros os animais do Requerido recebiam premiações pagas com recursos públicos; 
que o prefeito teria comprado um veículo de luxo; 22. que novas denúncias contra o Requerido teriam sido 
publicadas pelo jornal “O Estado de São Paulo”, onde haveria questionamentos sobre sua ligação com emprei-
teiras e mineradoras; 23. que o Requerente já recebeu mensagens com questionamentos sobre a declaração 
de bens do Requerido; que o Congresso Nacional precisaria investigar a procedência dessas denúncias; que o 
Requerido faria muitos eventos na Fazenda São Luiz e que esta propriedade não estaria registrada em sua de-
claração de bens; 24. Para lastrear suas a'rmações, o Requerente traz como fontes e referências vários endere-
ços eletrônicos da rede mundial de computadores Internet. 25. Concluindo, peticiona para que seja instaurado 
processo a 'm de decretar a quebra de decoro parlamentar do Requerido e a consequente perda de seu man-
dato, em face dos “fortes indícios de percepções em [sic] vantagens indevidas e por atos incompatíveis com a 
dignidade e a honra do Poder Legislativo”, citando normativos constitucionais e infraconstitucionais suposta-
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mente violados. 26. Por 'm, pleiteia provar o alegado por meio de todas as formas de prova admitidas pelo 
ordenamento jurídico, principalmente pelo depoimento pessoal do Requerido e oitiva de testemunhas, as 
quais seriam listadas oportunamente. 27. Encaminhado à Presidência da Casa em 24/3/2015, nos termos do 
art. 1º e §§ do Ato da Mesa nº 37, de 2009, o Requerimento de Representação retornou a esta Corregedoria 
Parlamentar após o juízo de admissibilidade, pelo cumprimento dos requisitos formais, em 24/11/2015. 28. 
Regularmente noti'cado, o Requerido apresentou defesa escrita em 3/12/2015 na qual alega: 29. que não co-
nhece o Requerente, mas que vem sofrendo fortes críticas de sua parte; 30. que o Requerente propaga men-
tiras e impropérios porque a Administração de Santos Dumont teria passado do Partido dos Trabalhadores para 
o Partido Progressista; 31. que sua ação se dá por espírito vingativo e rancoroso, em face da exoneração de sua 
genitora de cargo em comissão da Prefeitura; 32. que, diante da derrota do PT nas eleições municipais, o Re-
querente teria se transformado em desafeto do atual prefeito; que o Requerente teria ajuizado ação contra o 
resultado das eleições municipais; 33. que essa ação teria sido julgada improcedente pela Justiça Eleitoral; que, 
irresignado, o Requerente teria apelado ao TRE/MG, onde o recurso teria sido desprovido, além de a Relatora 
ter remetido o Acórdão para a OAB/MG, para 'ns de abertura de processo disciplinar contra o Requerente; 34. 
que todas as alegações do Requerente foram desconstituídas pelo Poder Judiciário; 35. que a maioria das ale-
gações não teria vínculo com o desempenho do mandato de Deputado Federal do Requerido, restringindo-se 
à esfera municipal; 36. que o Requerente teria criado um blog cuja 'nalidade seria denegrir a imagem do Re-
querente; 37. que o Requerente teria distorcido notícias veiculadas em revistas e jornais; 38. que quase todas 
as fontes de publicações citadas no requerimento de representação seriam provenientes de blog criado pelo 
Requerente; 39. que há fatos descritos como denúncias que dizem respeito à esfera municipal e que, por isso, 
desbordariam das competências investigativas da Câmara dos Deputados; 40. que as doações de campanha 
relativas às eleições de 2010 e 2014 foram registradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral; 41. que, em relação às 
matérias da revista “Veja”, sobre declarações de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, o Requerido já prestou 
informações ao Ministério Público; 42. que, sobre gastos levados à conta da cota parlamentar, já teria o'ciado 
à Diretoria Geral da Câmara dos Deputados visando à devolução de valores, em caso de constatação de quais-
quer irregularidades; 43. Para corroborar sua defesa, o Requerido anexou os seguintes documentos: certidão 
e atos municipais que dão conta de nomeações e exonerações de Solange Luciano Baptista – mãe do Reque-
rente – ; cópia de pesquisa no Google; publicações de blogs diversos; cópia de Ofício ao Diretor-Geral da Câ-
mara dos Deputados; cópias de páginas da Internet do Tribunal Superior Eleitoral; cópias de matérias jornalís-
ticas; cópias de acompanhamentos processuais e de acórdãos judiciais. 44. É o relatório. 45. Trata-se de Reque-
rimento de Representação protocolizado pelo Senhor Conrado Luciano Baptista em desfavor do Deputado 
Federal Luiz Fernando Faria (PP/MG) no qual se alega que o Requerido teria incorrido em ato ofensivo à ética 
e ao decoro parlamentar, na forma do arts. 5º, inciso LV e 55 da Constituição Federal, combinado com os arts. 
231, 240 e 244 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e arts. 4º, inc. II, 5º, inc. IV e VII do Código de 
Ética e Decoro Parlamentar da Casa. 46. Nobres Membros da Mesa Diretora, após efetuar a leitura detida da 
peça acusatória e da defesa escrita constante dos Autos, crê-se, salvo melhor inteligência, que o pleito do Re-
querente não deve prosperar. 47. Em nosso sentir, os motivos que levaram o Requerente a efetuar denúncias 
contra o Requerido guardam estreita relação com a disputa travada por duas correntes políticas antagônicas, 
na cidade de Santos Dumont/MG. 48. Nesse sentido, observa-se que o Requerido tenta lastrear seus argumen-
tos com extensa lista de reportagens que teriam sido publicadas pelos meios de comunicação. 49. Sobre isso, 
deve-se salientar que, de acordo com a praxis da Câmara dos Deputados e de sua Mesa Diretora, há sólido po-
sicionamento no sentido de se rejeitarem denúncias fundamentadas somente em matérias jornalísticas sem 
comprovada materialidade. 50. Ademais, outras fontes apresentadas pelo Requerente em prol de suas teses 
consubstanciam-se em postagens em redes sociais e publicações em blogs mantidos por terceiros e pelo pró-
prio denunciante, fatos que, entende-se, desquali'cam a idoneidade dos indícios. 51. Com efeito, também não 
se observam na Inicial relação de testemunhas ou apensação de documentos que possibilitem concluir-se que 
o Requerido tenha agido em desconformidade com a legislação vigente. 52. Sobre isso, impende ressaltar que, 
em sua defesa, o Requerido apresentou correspondência endereçada à Diretoria Geral da Câmara dos Depu-
tados em 15/9/2014 – anteriormente à apresentação do Requerimento de Representação em tela -, no qual 
insta a Direção da Casa a comunicar-lhe qualquer irregularidade no ressarcimento de valores referentes à cota 
parlamentar. 53. Da mesma forma, anexou o Requerido cópia de Acórdão relativo ao Recurso Eleitoral nº 1300-
37.2012.6.13.0250, da Justiça Eleitoral de Minas Gerais, que atesta a ausência de irregularidades ligadas às suas 
campanhas políticas no Estado. 54. Vale ressaltar, contudo, que na acima citada peça processual, o que há é a 
determinação da M.M. Juíza Maria Edna Fagundes Veloso, Relatora, para que se proceda “à extração de cópia 
da peça recursal (...) para remessa à Seccional da OAB em Minas Gerais, para apuração de eventual infração ao 
Código de Ética” em face de o Requerente ter rotulado a Magistrada como “autoridade omissa, conivente 
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com ilicitudes e até mesmo disposta a usar subterfúgios ilícitos para advogar para aos réus”. 55. Nobres Mem-
bros da Mesa, como deXui dos Autos e da análise que se apresenta à apreciação de Vossas Excelências, não se 
vislumbram indícios, provas ou fatos que poderiam levar à conclusão de que o Requerido tenha agido ao ar-
repio de suas prerrogativas parlamentares. 56. Assim, pelo exposto, considerando-se a ausência de indícios da 
existência do fato indecoroso, o que amolda os fatos ao inciso III do § 1º do Art. 1º do Ato da Mesa nº 37, de 
2009, sugere-se o arquivamento da Representação, por inépcia.” Esclarecido o processo, a Mesa Diretora deci-
diu, por unanimidade, arquivá-lo, nos termos do parecer supracitado. 3 – Processo n. 141.503/2015. Parecer 
do Corregedor, Deputado Carlos Manato, às Xs. 128/133: “Brasília, 16 de março de 2016. À MESA DIRETORA, 
1. Trata-se de Requerimento de Representação protocolizado pelo Deputado Pastor Eurico, com solicitação de
providências cabíveis no sentido de apurar fato envolvendo o Senhor Deputado Sílvio Costa, com a 'nalidade
de constatar a possível prática de ato atentatório ao decoro parlamentar. 2. O aludido requerimento tem como
base a narrativa dos fatos ocorridos no dia 24 de setembro de 2015, no Plenário Ulysses Guimarães, durante
Sessão Deliberativa Extraordinária, dos quais transcrevemos importante trecho do discurso do Requerido, in
verbis: O SR. SILVIO COSTA – Isto é uma palhaçada da Oposição. Isto é uma agressão desta Oposição brasileira,
a de comparar a Presidente Dilma ao Presidente Collor. Isso é irresponsabilidade! Uma Oposição que é cheia
de bandidos também! Há bandido no PT e há bandido na Oposição. Eles vêm aqui, agora, nesta tarde, querer
instalar o debate de impeachment. Isso não é sério! Isso não é decente com o Brasil! 3. No bojo da peça inicial
do Requerimento de Representação há expressa menção a possível infringência ao artigo 5º, I e III, do Código
de Ética e Decoro Parlamentar – CÓDIGO DE ÉTICA, pois, segundo o Requerente, “a perturbação desdobrou-se
para o campo do desacato a outros parlamentares, precisamente, ao se macular a honra objetiva dos parla-
mentares da Oposição e do próprio Partido dos Trabalhadores (PT), sob a pecha de ‘bandidos’.”. 4. O processo
foi recebido na Presidência da Casa, que se manifestou pela aptidão quanto aos requisitos formais do Reque-
rimento de Representação e, nos termos do caput do artigo 1º do Ato da Mesa n. 37/2009, encaminhou os au-
tos à Corregedoria Parlamentar (X. 122). 5. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 3º do Ato da Mesa n. 37/2009,
no dia 21 de outubro de 2015, foi entregue cópia do inteiro teor do presente feito ao Deputado Sílvio Costa (X.
125), consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis para manifestação a respeito do Requerimento de Represen-
tação. 6. Aos 22 de outubro de 2015, o Requerido apresentou, tempestivamente, em uma lauda, a sua defesa
escrita (X. 126), alegando o seguinte in verbis: “Excelentíssimo Senhor Corregedor, em relação ao Processo nº
141.503/2015 impetrado contra mim pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Francisco Eurico da Silva, comu-
nico a Vossa Excelência que o Art. 53 da Constituição da República diz textualmente: ‘Os deputados e Senado-
res são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos’. Comunico também
que não infringi o Art. 55 da Constituição da República. Comunico ainda que não violei nenhum inciso ou pa-
rágrafo do Art. 240 do Regimento Interno da Câmara Federal. Portanto, Senhor Corregedor, não consigo com-
preender quais foram as motivações que levaram Excelentíssimo Senhor Deputado Francisco Eurico da Silva a
requerer essa representação. Por esse razão, solicito a Vossa Excelência o arquivamento do referido processo.” 
7. É o relatório. 8. Trata-se, como aduzido no relatório, de Requerimento de Representação acerca de conduta
supostamente perpetrada pelo Senhor Deputado Sílvio Costa possivelmente atentatória ao decoro parlamen-
tar consistente, em resumo, ter atribuído, durante pronunciamento em Plenário, a pecha de “bandido” a inte-
grantes do Partido dos Trabalhadores – PT e de partidos da Oposição. 9. Diante da importância do assunto e
da necessidade de esclarecimento do ocorrido, trago à apreciação da Douta Mesa, minha manifestação por
considerar relevante apurar a conduta imputada ao mencionado parlamentar, vez que a denúncia ora repro-
duzida pelo Requerente, revela fatos potencialmente danosos à imagem do Poder Legislativo e dos seus mem-
bros. 10. A Constituição da República, em seu artigo 53, com redação dada pela Emenda à Constituição n.
35/2001, dispõe que “os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opi-
niões, palavras e votos.” 11. A imunidade material do parlamentar compreende, pois, hipóteses de atipicidade
civil e penal, constituindo garantia do exercício do mandato parlamentar ante à inXuência dos demais Poderes.
Trata-se de prerrogativa do próprio Poder Legislativo, de modo que apenas ao Parlamento é dada a compe-
tência de punir seus membros quando, eventualmente, por opiniões, palavras ou votos, atingirem a dignidade
e o decoro da Casa Legislativa na qual exerce seu mandato. 12. Entretanto, tal jus puniendi visa a coibir inegá-
veis excessos, prejudiciais imagem da Casa como um todo, sem implicar redução da garantia que possui o
parlamentar em relação à livre manifestação do seu pensamento, mormente no que concerne a temas de
reconhecida relevância social. 13. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem no Inquérito
1024-3, o Ministro Relator Celso de Mello ressalta que: Cabe assinalar que a teleologia inerente à cláusula de
inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituin-
te em dispensar efetiva proteção ao congressista, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas
funções que compõem o ofício parlamentar, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja
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o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria
Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que – cumpre insistir – as a'rmações
e os pronunciamentos emanados do membro do Poder Legislativo da União guardem conexão com o desem-
penho do mandato (prática “in o}cio”) ou tenham sido proferidos em razão dele (prática “propter o}cium”),
conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (TRJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, Pleno, v.g. ). Sublinhamos. 14. Noutro giro, a detida análise do conteúdo do teor das declarações cons-
tantes do Requerimento de Representação não revela que as palavras proferidas pelo Requerido tenham sido
proferidas com inequívoco desiderato de ofender a uma especí'ca pessoa, mas foram atribuídas a uma cole-
tividade, como manifestação de sua posição política. 15. Muito embora a manifestação do ponto de vista pes-
soal do parlamentar a respeito de determinado assunto, ainda que possa a'gurar-se reprovável a alguns, não
se quali'ca como ato que infrinja as regras de boa conduta nas dependências da Casa a ponto de ensejar pu-
nição disciplinar, mormente quando patente o conteúdo político da manifestação. 16. Para melhor exegese,
dou conhecimento à Douta Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que processo de semelhante teor foi
examinado nessa Corregedoria Parlamentar (Processo n. 121.781/2009), concluindo-se pela improcedência do
pedido e rati'cado pelos Senhores Membros da Mesa do biênio 2009/2010. 17. Assim, entendo que a conduta
de Sua Excelência está contida nos limites garantidos pelos princípios constitucionais da liberdade de expres-
são e da inviolabilidade parlamentar, impondo-se a declaração de inépcia por atipicidade, nos termos do
que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso I do Ato da Mesa n. 37 de 2009, in verbis: Art.1º........................................ 
§ 1º A representação será considerada inepta quando: I – o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de de-
coro parlamentar; 18. Realço, portanto, no que diz respeito ao enquadramento da ação em algum tipo previs-
to no Código de Ética e Decoro Parlamentar, não encontro qualquer infringência ao decoro pelo Representado,
em virtude da inviolabilidade do direito de expressão do parlamentar, notadamente quando se trata de mani-
festação ínsita ao legítimo direito de manifestação política do parlamentar, nos lindes da Casa Legislativa. 19.
Quanto ao dispositivo invocado pela Requerente, constante do artigo 5º, I e III do Código de Ética e Decoro
Parlamentar ¹, entendo que não restou violado, mormente a considerar o especial contexto do discurso. 20.
Destaco, ainda, que baseio meu parecer essencialmente na Constituição Federal, a qual reconhece, em seu ar-
tigo 53, que “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões,
palavras e votos” e, em seguida, na jurisprudência pací'ca do STF que tem, reiteradamente, resguardado o
amplo exercício da liberdade de expressão do parlamentar, desde que sua manifestação tenha conexão com
o desempenho do mandato ou tenha sido proferida em razão dele, o que foi reconhecido no presente caso e
vastamente explicitado acima. 21. Ressalto também que, embora não haja consenso sobre a natureza jurídica
da imunidade, não se pode, no exercício do mandato, enquadrar a liberdade de expressão dentro dos tipos
penais como na regra geral, pois a imunidade tem o efeito de excluir eventual crime nos casos admitidos, fa-
zendo com que o fato típico deixe de constituir delito, já que a norma constitucional afasta a incidência da
norma penal². 22. Por 'm, exorto o Deputado Sílvio Costa para que, na manifestação de suas opiniões, tenha
a devida cautela ao utilizar expedientes que, embora não con'gurem estritamente ilícito penal ou disciplinar,
tenham o condão de causar ofensas, ainda que de foro íntimo, às pessoas que divirjam das suas opiniões. 23.
Por todo exposto, rati'cando meu profundo respeito às garantias dos congressistas e a posição contrária a
qualquer tipo de cerceamento às manifestações no âmbito do parlamento, opino pelo arquivamento do Re-
querimento de Representação, por inépcia, ante a inexistência de infração ao decoro parlamentar, reconheci-
da a incidência da imunidade parlamentar no caso em análise, com fulcro no artigo 1º, § 1º, I do Ato da Mesa
n. 37, de 2009.  Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma
deste código: I – perturbar a ordem das sessões da Câmara dos Deputados ou das reuniões de comissão; (...) III
– praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar, por atos ou pa-
lavras, outro parlamentar, a Mesa ou comissão ou os respectivos presidentes; ²SILVA, José Afonso da. Curso de
Direito Constitucional Positivo. São Paulo. Malheiros. 15ª Edição revista. Pág. 532.” Submetido à votação, a Mesa
Diretora decidiu, por unanimidade, arquivar o Processo n. 141.503/2015, nos termos do parecer supracitado.
Solicitando a palavra, o Senhor Deputado Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário, solicitou a reposição de
1 (um) banco no restaurante do Senac, localizado no Anexo IV, destinado às recepcionistas e reiterou o pedido
da cobertura para o estacionamento do Anexo II. Em seguida, o Senhor Deputado Ricardo Izar, Quarto-Suplen-
te de Secretário, perguntou quando o Colegiado iria discutir a respeito da exigência de graduação em nível
superior para ingresso no cargo de Técnico Legislativo – atribuição Polícia Legislativa. O Senhor Presidente
Eduardo Cunha disse que enviaria a seus pares anteprojeto de resolução sobre a matéria, para análise prévia e
deliberação em próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e cinquenta e cinco minutos, o Se-
nhor Presidente Eduardo Cunha declarou encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, , Sílvio Avelino da
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Silva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publica-
ção no Diário da Câmara dos Deputados.

Eduardo Cunha, Presidente. 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa
ANEXO À ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 22/3/2016

ATO DA MESA Nº , DE 2016

Designa o servidor Renato Oliveira Ramos, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil 
sob o número 20.562/DF, para representar a Câmara dos Deputados nos processos em trâmite no 
Supremo Tribunal Federal. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições previstas no art. 15, VIII, do 
Regimento Interno, resolve:

Designar o Senhor Servidor RENATO OLIVEIRA RAMOS, matrícula 122.374, advogado inscrito na Ordem 
dos Advogados do Brasil sob o número 20.562/DF, para a prática de todo e qualquer ato necessário à plena 
defesa das prerrogativas constitucionais da Casa nos processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Sala de Reuniões, em de março de 2016. 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa
ANEXO À ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 22/3/2016

ATO DA MESA Nº , DE 2016

Dispõe sobre a validade jurídica dos documentos digitais produzidos ou copiados em formato digi-
tal pela Câmara dos Deputados.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:
Art. 1º Este Ato dispõe sobre a validade jurídica dos documentos digitais produzidos ou copiados em 

formato digital pela Câmara dos Deputados.
Parágrafo único. Para 'ns deste Ato, considera-se documento digital a informação registrada, codi'cada 

em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional.
Art. 2º Os documentos nascidos em meio digital na Câmara dos Deputados, e nele mantidos, tramitados 

ou arquivados, serão considerados originais para todos os efeitos legais e terão as garantias de autoria, auten-
ticidade e integridade asseguradas pela utilização de assinatura:

I – digital baseada em certi'cado digital, de uso pessoal e intransferível, emitido por autoridade cer-
ti'cadora credenciada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil);
II – mediante código de identi'cação pessoal e senha;
III – por identi'cação biométrica. 
§ 1º Será admitido o uso combinado das modalidades de assinatura eletrônica previstas neste artigo.
§ 2º O Diretor-Geral 'ca autorizado a regulamentar as hipóteses de utilização das modalidades de
assinatura eletrônica mencionadas neste artigo.

Art. 3º A cópia digital de documento original em outro suporte será considerada autêntica para todos 
os efeitos legais mediante aposição por servidor da Câmara dos Deputados que a conferiu com o original de 
uma das modalidades de assinatura eletrônica prevista no art. 2º.

Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Câmara dos Deputados tem envidado esforços com o 'm de promover a adoção do formato digital 
para os processos de trabalho nos âmbitos administrativo e legislativo. A título de exemplo, o requerimento 
de férias é processo automatizado que tem obtido resultados relevantes relacionados à agilidade no trâmite 
processual e à economia de recursos humanos e materiais. Da mesma forma, o Plenário Ulysses Guimarães 
conta com um sistema eletrônico de votação que permitiu a substituição das antigas cédulas em papel e a ce-
leridade na apuração das votações.
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Ambos os processos utilizados como exemplo geram documentos digitais, avaliados como arquivísticos, 
que devem obedecer aos princípios da gestão arquivística, especialmente àqueles relacionados à integridade, 
autenticidade e autoria do documento.

O presente Ato tem por 'nalidade conferir validade jurídica aos documentos digitais produzidos pela 
Câmara dos Deputados, por meio da utilização de assinatura eletrônica, e convalidar o formato digital para os 
processos administrativos e 'nalísticos que tramitam na Casa.

Nesse ponto, vale lembrar que, por meio do Pregão eletrônico n. 232/2013, a Câmara dos Deputados 
adquiriu o aparato tecnológico necessário à implantação desse novo processo de tramitação em meio digital 
de documentos produzidos e recebidos (e-doc).

Importante destacar que a proposição está conforme os ditames da Medida Provisória n. 2.200-2/01, a 
qual instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) como meio de garantir a autenticidade, 
a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.

Por 'm, ressalte-se que o Ato confere ao Diretor-Geral a autorização para regulamentar as hipóteses de 
utilização das assinaturas eletrônicas previstas em seu art. 2°.

Sala de Reuniões, em de de 2016. 

Publique-se. 
Em 29/abril/2016.– Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa.
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Ata da 4ª Reunião Extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 
29 de março de 2016.

Publique-se. 
Em 29/abril/2016.– Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa.

Segunda Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura

Ata da quarta reunião extraordinária da Mesa Diretora  da Câmara dos Deputados, realizada em 

29 de março de 2016

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às nove horas e quinze minutos, no 
Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Eduardo Cunha. 
Presentes inicialmente os Senhores Deputados Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-Se-
cretário; Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário; Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário; 
Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário; Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário; e Carlos Manato, 
Corregedor Parlamentar. Ausentes justi�cadamente os Senhores Deputados Waldir Maranhão, Primeiro-Vice
-Presidente; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-Secretária; e Alex Canziani, Quarto-Se-
cretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou abertos os trabalhos. I – PAU-

TA DO SENHOR PRESIDENTE. O Senhor Presidente Eduardo Cunha expôs o Anteprojeto de Resolução que
“Determina o recálculo da proporcionalidade partidária na Câmara dos Deputados na 55ª legislatura, após as
migrações partidárias ocorridas no período autorizado pela Emenda Constitucional n. 91, de 18 de fevereiro
de 2016; acrescenta dispositivo ao Regimento Interno para disciplinar a votação dos suplentes no âmbito das
Comissões da Câmara dos Deputados e dá outras providências.” Após esclarecimentos, a Mesa Diretora resol-
veu, por unanimidade, apresentar o supracitado anteprojeto, que segue publicado ao �nal da ata. Solicitando
a palavra, o Senhor Deputado Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário, sugeriu a alteração da denominação
da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, para incluir o Pantanal, por
ser uma região que não tem uma política, uma companhia de desenvolvimento. O Senhor Presidente Eduardo
Cunha disse que apresentasse um anteprojeto para aprovação pela Mesa Diretora. II – PAUTA DO SENHOR

PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Beto Mansur relatou o Processo n. 102.795/2016, nos termos
do seu parecer à " . 13: “Trata-se de proposta de extinção e criação de funções comissionadas no âmbito da
Diretoria de Recursos Humanos visando ao aprimoramento da estrutura organizacional do órgão. Tal propos-
ta consiste na extinção de 1 (uma) função comissionada de Assistente Técnico, nível FC-2, e de 1 (uma) fun-
ção comissionada de Assessor Técnico, nível FC-3, bem como na criação de 3 (três) funções comissionadas de
Assistente de Gabinete, nível FC-1 , na estrutura da Diretoria de Recursos Humanos, a teor da minuta de Ato
da Mesa acostada ao processo. Segundo a instrução processual, a medida não acarreta aumento de despe-
sas, razão por que poderá ser promovida com base na delegação do art. 4°da Resolução n. 46, de 2006, verbis:

Art. 4° Desde que não acarrete acréscimo de despesas a Mesa poderá dispor sobre requisitos, atribuições, criação, 

transformação, extinção e lotação de cargos efetivos, funções e cargos comissionados, bem como sobre a estrutu-

ra dos órgãos da Câmara dos Deputados, com vistas na racionalização e na modernização administrativa. Ante o
exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável
a sua aprovação, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.” Submetido a votos, o parecer supracitado foi
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aprovado por unanimidade e, em decorrência, baixado Ato da Mesa que “Dispõe sobre a extinção e criação 
de funções comissionadas na Diretoria de Recursos Humanos.”, cujo teor segue publicado ao �nal da ata. Por 
último, a Mesa Diretora rati�cou, por unanimidade, os despachos do Presidente Eduardo Cunha exarados nos 
seguintes processos: 1 – Processo n. 150.187/2015. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à 
". 12: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da 
Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, da servidora Ana Beatriz Ferreira Groba, ponto n. 
6.629, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, para continuar a exercer, no Senado Federal, o cargo 
de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo SF-02, com lotação no Gabinete da Liderança 
do Democratas e exercício no Gabinete do Senador Ronaldo Caiado, com ônus para o órgão cedente. A cessão 
em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1° da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, nos arts. 2° e 4°-A, parágrafo 
único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelos Atos da Mesa ns. 73, de 2013, e 77, de 2016. Ante o exposto, 
esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati�cação da douta Mesa.” Rati�cado o despacho do 
Presidente Eduardo Cunha à ". 8: “Em 8/3/16. Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan 
Calheiros, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Ana Beatriz Ferrei-
ra Groba, ponto n. 6.629, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, para continuar a ocupar o cargo 
de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, símbolo SF-02, com lotação no Gabinete da Liderança 
do Democratas e exercício no Gabinete do Senador Ronaldo Caiado, com ônus para o órgão cedente, e com 
afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 16/3/16, de acordo com as informações e manifestações 
do Departamento de Pessoal ("s. 2 a 5) e do Diretor-Geral (fI. 7), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do 
art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 2 – Processo 
n. 104.403/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à ". 14: “Trata-se de decisão do Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão,
por 1 (um) ano, da servidora Fabíola Caixeta Moraes de Freitas, ponto n. 6.522, Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, para continuar a exercer, no Senado Federal, o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, Símbolo SF-01, com lotação no Gabinete da Liderança do Democratas e exercício no
Gabinete do Senador Ronaldo Caiado, com ônus para o órgão cedente. A cessão em tela tem amparo no art.
93, inciso I, § 1° da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, nos arts. 2° e 4°-A, parágrafo único, do Ato da Mesa 57,
de 2013, alterado pelos Atos da Mesa ns. 73, de 2013, e 77, de 2016. Ante o exposto, esta Secretaria submete a
decisão do Senhor Presidente à rati�cação da douta Mesa.”. Rati�cado o despacho do Presidente Eduardo Cunha,
à ". 10: “Em 15/3/16. Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal , Renan Calheiros, autorizo , ad

referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Fabiola Caixeta Moraes de Freitas, ponto
n. 6.522, Analista Legislativo – atribuição Técnica legislativa, para continuar a ocupar o cargo de provimento em
comissão de Secretário Parlamentar, símbolo SF-01, com lotação no Gabinete da Liderança do Democratas e
exercício no Gabinete do Senador Ronaldo Caiado, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo
período de 1 (um) ano, a contar de 16/3/16, de acordo com as informações e manifestações do Departamento
de Pessoal ("s. 2 a 6) e do Diretor-Geral ("s. 8 e 9), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, pará-
grafo único, do Regimento Interno. Encaminhe-se à Diretoria-Geral para providências.” Nada mais havendo a
tratar, às nove horas e quarenta minutos, o Senhor Presidente Eduardo Cunha declarou encerrada a presente
reunião. E, para constar, eu, , Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após
assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

Eduardo Cunha, Presidente.

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa
ANEXO À ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 29/3/2016

PROJETO DE RESOLUÇÃO N , DE 2016 
(Da Mesa)

Determina o recálculo da proporcionalidade partidária na Câmara dos Deputados na 55ª Legislatura, 
após as migrações partidárias ocorridas no período autorizado pela Emenda Constitucional n. 91, de 
18 de fevereiro de 2016; acrescenta dispositivo ao Regimento Interno para disciplinar a votação dos 
suplentes no âmbito das Comissões da Câmara dos Deputados e dá outras providências.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º A representação numérica dos partidos e blocos parlamentares na Câmara dos Deputados será 

rede�nida na 55ª Legislatura a partir de novo cálculo que, levando em consideração os eleitos titulares, re"ita 
a proporcionalidade partidária na data da promulgação desta Resolução.
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Art. 2º O novo cálculo da proporcionalidade partidária de que trata esta Resolução produzirá efeitos 
imediatos sobre todos os órgãos da Câmara dos Deputados compostos com fundamento no princípio da pro-
porcionalidade partidária, interrompendo-se, quando for o caso, os mandatos que se achem em curso.

Parágrafo único. As vagas decorrentes do novo cálculo serão preenchidas por meio de indicações dos 
Partidos ou Blocos Parlamentares a que couberem ou, se for o caso, por eleição para período de tempo rema-
nescente dos mandatos que tenham sido interrompidos.

Art. 3º O art. 57 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n. 17, de 21 
de setembro de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IX-A:

“Art. 57. ....................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................. ..
IX-A – na votação serão colhidos primeiramente os votos dos membros titulares presentes e, em
seguida, os dos suplentes dos partidos dos titulares ausentes.

 ....................................................................................................................................................................................................” 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

As regras regimentais que disciplinam a incidência do princípio constitucional da proporcionalidade 
partidária na organização e composição dos órgãos internos da Câmara dos Deputados põem em evidência a 
estabilização das bancadas partidárias, em consonância com a ulterior jurisprudência do Supremo Tribunal Fe-
deral e do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que os mandatos eletivos pertencem aos partidos políticos.

Dessa forma, o parâmetro geral empregado pelo Regimento Interno para efeito de distribuição das va-
gas aos partidos políticos nos órgãos colegiados sujeitos à regra da proporcionalidade partidária é a repre-
sentatividade da agremiação conquistada nas eleições, segundo resultado proclamado pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, a disciplina regimental não considera, para �ns de redistribuição das vagas desses cole-
giados internos, eventuais mudanças de �liação partidária, ressalvada a hipótese de migração para novos par-
tidos, em virtude de inovação jurisprudencial.

Na hipótese de que ora se cuida, as mudanças de �liação partidária encontram legitimidade em norma 
de status constitucional, veiculada pela Emenda Constitucional n. 91, de 18 de fevereiro de 2016.

Como resultado, atendendo ao teor do princípio interpretativo da unidade da Constituição, resta impe-
rioso que a aplicação do princípio da proporcionalidade partidária, previsto no art. 58, § 1º, da Constituição 
Federal de 1988, para a 55ª Legislatura, respeite o que previsto na Emenda Constitucional n. 91/2016, processo 
de harmonização normativo-constitucional esse que produz signi�cativos re"exos na leitura dos dispositivos 
regimentais que tratam do assunto.

É quanto a esses re"exos de que se ocupa o presente Projeto de Resolução, ressaltando-se que as ban-
cadas resultantes da aplicação do disposto neste Projeto servirão como referência para o reenquadramento 
automático das estruturas de cargos em comissão e funções das Lideranças Partidárias nas faixas previstas no 
Anexo II da Resolução n. 1, de 7 de fevereiro de 2007.

Ademais, como corolário do princípio da proporcionalidade partidária, é oportuno estabelecer no Regi-
mento Interno a votação das matérias no âmbito das Comissões.

Nesses termos é que se pede a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, de de 2016.

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa
ANEXO À ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 29/3/2016

ATO DA MESA Nº , DE 2016

Dispõe sobre a extinção e criação de funções comissionadas na Diretoria de Recursos Humanos.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, com base no art. 51, IV, da Constituição Federal, e no art. 4º da 
Resolução nº 46, de 2006, resolve:

Art. 1º Ficam extintas, na Diretoria de Recursos Humanos, 01 (uma) função comissionada de Assistente 
Técnico, nível FC-2, código C1300032, e 01 (uma) função comissionada de Assessor Técnico, nível FC-3, código 
C1113472.
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Art. 2º Ficam criadas, na Diretoria de Recursos Humanos, 03 (três) funções comissionadas de Assistente 

de Gabinete, nível FC-1.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposta pretende aprimorar a estrutura organizacional da Diretoria de Recursos Humanos, 

criada pelo Ato da Mesa nº 27, de 2003, a �m de contribuir para seu adequado funcionamento e para o cum-

primento do seu papel institucional.

Para fortalecer a equipe de servidores, almeja-se a criação de 3 (três) funções comissionadas de Assis-

tente de Gabinete, que irão auxiliar na execução dos trabalhos afetos à Diretoria.

Ressalta-se que a alteração ora sugerida não implicará aumento de despesa, o que atende ao disposto 

no art. 4º da Resolução nº 46, de 2006, tendo em vista que as novas funções comissionadas decorrerão da ex-

tinção de outras funções. 

Sala de Reuniões, em de março de 2016. 
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ATAS DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA
Ata da 12ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, reali-

zada no dia 10 de maio de 2016

Publique–se. 
Em 13-maio-2016.–  Sílvio Avelino da Silva,  Secretário–Geral da Mesa

Segunda Sessão Legislativa Ordinária
da Quinquagésima Quinta Legislatura
Ata da décima segunda reunião ordinária da Mesa Diretora 
da Câmara dos Deputados, realizada em 10 de maio de 2016

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, no Gabinete da 
Presidência, reuniu–se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Waldir Maranhão, Primeiro–
Vice–Presidente. Presentes os Senhores Deputados Giacobo, Segundo–Vice–Presidente; Beto Mansur, Primei-
ro–Secretário; Felipe Bornier, Segundo–Secretário; Mara Gabrilli, Terceira–Secretária; Alex Canziani, Quarto–Se-
cretário; Mandetta, Primeiro–Suplente de Secretário; Gilberto Nascimento, Segundo–Suplente de Secretário; 
Luiza Erundina, Terceira–Suplente de Secretário; Ricardo Izar, Quarto–Suplente de Secretário; Carlos Manato, 
Corregedor Parlamentar; e Cláudio Cajado, Procurador Parlamentar. Havendo número legal, o Senhor Primei-
ro–Vice–Presidente, Deputado Waldir Maranhão, no exercício da Presidência, declarou abertos os trabalhos, 
comentando sobre a revogação de sua decisão pela anulação da sessão da Câmara dos Deputados, realizada 
nos dias 15, 16 e 17 de abril do corrente ano, tornando sem efeito a autorização da Câmara dos Deputados, 
concedida nos termos do art. 51, I, da Constituição Federal, para que o Senado Federal aprecie a denúncia por 
crime de responsabilidade encaminhada em desfavor da Senhora Presidente da República Dilma Rousse(, 
exarada na petição da Presidência da República, representada pelo Advogado–Geral da União, em resposta 
ao Ofício n. 015/2016–CEI do Senhor Presidente da Comissão Especial do Impeachment do Senado Federal, 
Senador Raimundo Lira (Decisões da Presidência, de 9 de maio de 2016, publicadas no Suplemento ao Diário 
da Câmara dos Deputados de hoje). Após pedido de desculpas, pela forma conduzida, deu a palavra aos seus 
pares para manifestação. A maioria teceu críticas e argumentou a falta de legitimidade do Senhor Primeiro–
Vice–Presidente, Deputado Waldir Maranhão, para condução dos trabalhos da Casa, em decorrência da deci-
são supramencionada, sugerindo a renúncia ao cargo de Primeiro–Vice–Presidente da Mesa Diretora ou afas-
tamento temporário do mandato de deputado federal e, consequentemente, do cargo, por 120 dias, :cando 
esclarecida que essa seria uma decisão de foro pessoal. Ouvida a Mesa, disse que recolhia as contribuições, os 
ensinamentos e as críticas para sua análise, que tinha dever de fazer autocríticas e autoavaliações. Em seguida, 
fez a leitura do seguinte documento para esclarecimentos e registro sobre sua decisão: “ASSUNTO: ANULAÇÃO 
DA DECISÃO QUANTO À NECESSIDADE DE NOVA VOTAÇÃO DO PARECER PELA ACEITAÇÃO DO PEDIDO DE IMPE-
ACHMENT DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA. “1. DA PERTINÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. O ato foi praticado com 
fundamento no artigo 17, inciso I, letra n, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Tanto essa funda-
mentação é pertinente que o recurso apresentado pelas lideranças parlamentares pedindo reconsideração da 
decisão se baseia no inciso 8º, do artigo 95, também do Regimento Interno e se sustenta em analogia ao citado 
art. 17, inciso, letra n. 2. O pedido de reconsideração está colocado em termos elevados, elenca dispositivos 
do Regimento Interno e contesta outros dispositivos e argumentos apresentados pela AGU, que acolhi. Tomei 
a decisão por entender que os vícios que não fossem sanáveis poderiam ser objeto de futura contestação ju-
dicial. 3. Tal decisão monocrática, em se admitindo o disposto legal invocado pelos parlamentares recorrentes 
(parágrafo 8º, do art. 95 do RICD), poderia ser objeto de apreciação pelo Plenário. Todavia, considerando que o 
pedido era de reconsideração da decisão tomada e, bem assim, as observações e considerações apresentadas 
pelas lideranças e membros da Mesa Diretora, e, ainda, considerando que a decisão tomada não foi referen-
dada pelo presidente do Senado Federal e sendo meu dever como presidente, em exercício, da Câmara dos 
Deputados, manter uma relação harmônica entre as Casas Legislativas, com prevalência do interesse público 
sobre minhas convicções pessoais, entendi em desde logo reformar a decisão, como forma de economia pro-
cessual. 4. Recebi críticas injustas, algumas agressivamente pessoais, que não se coadunam com o decoro e 
convivência parlamentar. Espero, portanto, que esses esclarecimentos sejam su:cientes para justi:car e supe-
rar a decisão tomada e posteriormente revogada.” Disse que faria sua avaliação para tomar a melhor decisão 
possível que assim entender, concluindo que, se tivesse a certeza absoluta de que sua renúncia tão somente 
sanaria o País da crise e resolveria a questão do nosso Parlamento, não hesitaria em não assim o fazer. Com a 
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palavra o Senhor Deputado Mandetta, Primeiro–Suplente de Secretário, solicitou registro de repúdio a condu-
ta registrada no documento supracitado, solicitando esclarecimentos por parte da Vice–Presidência, no caso, 
o Presidente em exercício e da assessoria, de quem é a lavra da decisão exarada na petição da Presidência da
República, representada pelo Advogado–Geral da União. Comentou que traria as consequências desta situação
à Mesa. Por último, a Senhora Deputada Luiza Erundina, Terceira–Suplente de Secretário, comentou da neces-
sidade de celeridade dos trabalhos no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com relação ao processo dici-
plinar, Representação nº 1, de 2015, em desfavor do Presidente da Câmara dos Deputado, Deputado Eduardo
Cunha. Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Deputado Waldir
Maranhão, Primeiro–Vice–Presidente, no exercício da Presidência, declarou encerrada a presente reunião. E,
para constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário–Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

 Waldir Maranhão–  Primeiro–Vice–Presidente,,  no exercício da Presidência.
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ATAS DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA

Ata da 5ª Reunião Extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 28 
de junho de 2016.

Em 7/julho/2016.
Publique-se. 
Sílvio Avelino da Silva
Secretário-Geral da Mesa
Segunda Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura
Ata da quinta reunião extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 

28 de junho de 2016

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às treze horas e vinte minutos, por Ato 
Convocatório de reunião extraordinária da Mesa, publicado no suplemento ao Diário da Câmara dos Deputa-
dos nº 105, de 28 de junho de 2016, reuniu-se a Mesa Diretora, no Gabinete da Presidência, sob a presidência 
do Senhor Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente. Presentes os Senhores Deputados Giacobo, 
Segundo-Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-Secretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, 
Terceira-Secretária; Alex Canziani, Quarto-Secretário; Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário; 
Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário; Carlos Manato, Corregedor Parlamentar; e Cláudio Cajado, Pro-
curador Parlamentar. Havendo número legal, o Senhor Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência, 
Deputado Waldir Maranhão, declarou abertos os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. O Senhor 
Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presiência, expôs os seguintes expedien-
tes: 1 – Solicitações de Informação ao Tribunal de Contas da União (SIT): 1.1 – SIT Nº 19, de 2016, de auto-
ria do Deputado Pr. Marco Feliciano, que “Requer informações ao Tribunal de Contas da União – TCU sobre 
possível desvio de 9nalidade das contribuições sindicais obrigatórias (natureza tributária – art. 8° inciso IV da 
Constituição Federal) em atividade político-partidária (ato público em defesa da Presidente Duma realizado 
em 31/03/2016) que não se enquadre na função precípua dos sindicatos de atender o interesse especí9co dos 
trabalhadores.”. Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União; 1.2 – SIT Nº 
20, de 2016, de autoria do Deputado Arnaldo Jordy, que “Solicita ao Tribunal de Contas da União – TCU cópias, 
em meio digital, da relação de todos os bene9ciários com indícios de irregularidades ocorridas na concessão 
de lotes do Programa Nacional de Reforma Agrária, em todo o país, pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária, incluídos nos documentos e respectivos relatórios já produzidos e constantes da Represen-
tação com medida cautelar formulada pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 
– SecexAmbientaliTCU, com pedido de medida cautelar – TC 000.517/2016-0 e Acórdão n° 775/2016 – TCU.”.
Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União; 3 – SIT Nº 21, de 2016, de
autoria do Deputado Eduardo da Fonte, que “Solicita informações ao Presidente do Tribunal de Contas da União
sobre a legalidade do reajuste concedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) à Companhia Ener-
gética de Pernambuco (CELPE) no ano de 2016.”. Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal
de Contas da União. 2 – Processo nº 112.539/2016. Solicitação de inclusão do cargo da Coordenadora dos
Direitos da Mulher na ordem geral de precedência no âmbito da Câmara dos Deputados, disposto no Ato da
Mesa nº 70, de 2013, que “Aprova as normas Protocolares e a Ordem Geral de Precedência da Câmara dos De-
putados.”. Aprovada a matéria com redação 9nal a ser dada. 3 – Processo nº 116.959/2016. Of. Pres. N° 19/16,
da Deputada Simone Morgado, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, encaminhando a Nota Téc-
nica nº 13/2016, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, para 9ns de fornecer subsídios para
resposta à recomendação constante do item 9.2 do Acórdão nº 793/2016-TCU-Plenário, no seguinte teor:
“9.2. recomendar às Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que orientem os órgãos de
assessoramento legislativo que atuam junto às comissões competentes, quando da análise de propostas que
concedem ou ampliam renúncias de receita tributárias, sobre a necessidade de que seja veri&cado o cum-
primento dos requisitos exigidos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, se as propostas
contêm: estimativa de impacto orçamentário-9nanceiro no exercício em que devam iniciar sua vigência e nos
dois seguintes; demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária
e de que não afetará as metas de resultados 9scais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentá-
rias, ou alternativamente, indicação da adoção de uma das medidas de compensação constantes do inciso II
do art. 14 da LRF;”. A Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, na conclusão da referida Nota Técni-
ca, prestou os seguintes esclarecimentos: “IV – CONCLUSÃO. 49. Diante do exposto, sugerimos que a Comissão
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de Finanças e Tributação encaminhe as considerações constantes desta Nota Técnica ao Tribunal de Contas da 
União e à Presidência da Câmara dos Deputados, a 9m de subsidiá-la em eventual resposta ao item 9.2 do Acór-
dão nº 793/2016-TCU-Plenário, esclarecendo àquela Corte que a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Fi-
nanceira da Câmara dos Deputados, desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal em maio de 2000, 
nos limites de sua atuação técnica e sempre que solicitada, veri9ca o cumprimento dos requisitos exigidos 
no art. 14 daquela lei, quando da análise de propostas que concedem ou ampliam renúncias de receita tribu-
tárias junto às comissões competentes. 50. Em relação ao fato de que a Resolução nº 1/2002-CN não contenha 
previsão de que as emendas apresentadas e o parecer elaborado pelo Relator de medida provisória não se 
submetem a novo exame formal de adequação por parte das Consultorias, a não ser que haja expressa provo-
cação neste sentido, sugere-se o acréscimo de parágrafos ao art. 19 daquela Resolução com a seguinte redação: 
§1º Até o início da discussão da medida provisória no plenário de cada Casa, a Secretaria-Geral da Mesa respectiva 
informará, na pauta da reunião deliberativa sobre a matéria, se constam da instrução do processado as seguintes 
informações relativas à adequação e compatibilidade orçamentária e �nanceira da proposta, emendas e parecer, 
quando couber: I – estimativa do impacto orçamentário e �nanceira sobre o orçamento da União; II – indicação da 
compensação correspondentes; e III – cumprimento das demais exigências constitucionais, legais ou regimentais 
relacionadas à adequação e compatibilidade. §2º Para �ns de atendimento ao disposto no §1º, as Secretarias-Gerais 
poderão solicitar manifestação ao respectivo órgão de consultoria institucional em matéria orçamentária e �nan-
ceira.”. Analisada a matéria, a Mesa Diretora acolheu, por unanimidade, a sugestão exarada no parágrafo 50 da
conclusão supracitada, pela elaboração de anteprojeto de resolução do Congresso Nacional. Prosseguindo, o
Senhor Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência, Deputado Waldir Maranhão, citou o Mandado
de Segurança nº 34.119, rati9cado pela Mesa Diretora, protocolado no Supremo Tribunal Federal em 11/
abril/2016, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio nos autos do MS nº 34.087-DF,
que determinou o seguimento da denúncia, de autoria do Sr. Mariel Márley Marra, por crime de responsabili-
dade em desfavor do Vice-Presidente da República, Sr. Michel Miguel Elias Temer Lulia. Em seguida, a Mesa
Diretora rati9cou, por unanimidade, os despachos exarados, ad referendum da Mesa Diretora, nos seguintes
expedientes referentes a Requerimento de Informação, missão o9cial, Ato da Mesa, relatório de gestão 9scal e
nomeação de servidor: 1 – Relatório de Requerimentos de Informações (RIC), despachados ad referendum
da Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos termos dos pareceres do Relator, Primeiro-Vice-Presidente: 1 –
RIC Nº 1.528/16 – do Sr. Pauderney Avelino – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça que
preste esclarecimento sobre a edição da Medida Provisória nº 703, de 18 de dezembro de 2015, que altera a
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, para dispor sobre acordos de leniência.”; 2 – RIC Nº 1.531/16 – da Sra.
Erika Kokay – que “requer o encaminhamento de pedido de informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
Saúde sobre as despesas de custeio mensal do componente SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência; e os critérios utilizados para a edição das Portarias Ministeriais N° 2.048/2002 e N° 1.010/2015”; 3 –
RIC Nº 1.532/16 – do Sr. Marcio Alvino – que “solicita informações ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção – MCTI acerca dos estudos relacionados à fosfoetanolamina”; 4 – RIC Nº 1.533/16 – do Sr. Arthur Virgílio
Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia informações quanto à crise de investimen-
to na transmissão de energia”; 5 – RIC Nº 1.534/16 – do Sr. Vanderlei Macris – que “requer do Ministro da De-
fesa esclarecimentos sobre o incidente do fogo na turbina de um avião da companhia GOL Linhas Aéreas In-
teligentes, no dia 14 de fevereiro, enquanto a aeronave se preparava para decolar do Aeroporto de Brasília (DF)
rumo a Congonhas, em São Paulo”; 6 – RIC Nº 1.537/16 – do Sr. Fernando Francischini – que “requer seja en-
caminhado Pedido de Informação ao Exmo. Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Valdir Simão, sobre
o suposto fechamento de dezenas de agências do Instituto Brasileiro de Geogra9a e Estatística (IBGE)”; 7 – RIC
Nº 1.538/16 – do Sr. Pauderney Avelino – (MPV 471/2009) – que “solicita informações ao Excelentíssimo Minis-
tro de Estado da Fazenda, Sr. Nelson Barbosa, a respeito da edição da Medida Provisória nº 471, de 2009”;8 –
RIC Nº 1.539/16 – do Sr. Pauderney Avelino – (MPV 471/2009) – que “solicita informações ao Excelentíssimo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, Sr. Jaques Wagner, a respeito da edição da Medida Provisória nº 471, de
2009”; 9 – RIC Nº 1.541/16 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “requer informações ao Ministério das Comunica-
ções”; 10 – RIC Nº 1.542/16 – do Sr. Odelmo Leão – que “requer o envio de RIC ao Ministério de Estado dos
Transportes sobre a concessão da BR364 entre Rondonópolis e Rosário Oeste/MT”; 11 – RIC Nº 1.543/16 – do
Sr. Vanderlei Macris – que “requer do Ministro da Secretaria de Aviação Civil, esclarecimentos sobre o incidente
do fogo na turbina de um avião da companhia GOL Linhas Aéreas Inteligentes, no dia 14 de fevereiro, enquan-
to a aeronave se preparava para decolar do Aeroporto de Brasília (DF) rumo a Congonhas, em São Paulo”; 12
– RIC Nº 1.544/16 – do Sr. Odelmo Leão – que “requer o envio de RIC ao Ministério de Estado dos Transportes
sobre a concessão da BR050, entre Delta (MG) e Cristalina (GO)”; 13 – RIC Nº 1.545/16 – do Sr. Marcondes Ga-
delha – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Integração Nacional a respeito das causas e providências
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administrativas tomadas para que se promova a restauração de trecho dani9cado no Projeto de Transposição 
do Rio São Francisco e se evite a ocorrência de novos incidentes”; 14 – RIC Nº 1.546/16 – do Sr. Rubens Bueno 
– que “requer informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre as contribuições pendentes do 
Brasil com os organismos, entidades e fundos dos quais faz parte e a criação da Comissão Interministerial de 
Participação em Organismos Internacionais – Cipoi”; 15 – RIC Nº 1.547/16 – do Sr. Marcus Pestana – que “re-
quer ao Ministro de Estado da Saúde informações sobre atos de gestão administrativa relacionados à preven-
ção e ao combate ao vírus da zika e à microcefalia”; 16 – RIC Nº 1.548/16 – do Sr. Augusto Carvalho – que “so-
licita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, Nelson Barbosa, sobre o quadro efetivo nas unidades da 
sociedade de economia mista Banco do Brasil S.A., localizadas no Distrito Federal”; 17 – RIC Nº 1.549/16 – do 
Sr. Toninho Wandscheer – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Antônio Carlos Rodrigues, Minis-
tro dos Transportes, acerca do Programa de Exploração da Rodovia – PER Rodovia BR-116/PR/SC.TRECHO: Curi-
tiba – Div. SC/RS. 8ª Revisão Ordinária e 8ª Revisão Extraordinária Aprovada pela Resolução nº 4.972, de 16.12.2015. 
(publicada no D.O.U. em 17.12.2015 – ANTT”; 18 – RIC Nº 1.550/16 – do Sr. Toninho Wandscheer – que “requer 
informações ao Excelentíssimo Senhor Antônio Carlos Rodrigues, Ministro dos Transportes, acerca do Progra-
ma de Exploração da Rodovia – PER Rodovia BR-116/PR/SC.TRECHO: Curitiba – Div. SC/RS. 8ª Revisão Ordinária 
e 8ª Revisão Extraordinária Aprovada pela Resolução nº 4.972, de 16.12.2015. (publicada no D.O.U. em 17.12.2015 
– ANTT”; 19 – RIC Nº 1.551/16 – do Sr. Célio Silveira – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre 
a Resolução Normativa nº 388, de 25 de novembro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
que dispõe sobre os procedimentos adotados pela ANS para a estruturação e realização de suas ações 9scali-
zatórias”; 20 – RIC Nº 1.552/16 – do Sr. Max Filho – que “requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda 
sobre valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS liberados para o Município de Vila Velha, no 
Estado do Espírito Santo, e para os demais municípios brasileiros, nos anos de 2004, 2014 e 2015, com base nos 
decretos nº 5014, de 12 de março de 2004, e nº 5113, de 22 de junho de 2004”; 21 – RIC Nº 1.553/16 – do Sr. 
Marx Beltrão – que “requer informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, sobre as novas re-
gras para o pagamento dos royalties de petróleo/gás natural aos municípios alagoanos”; 22 – RIC Nº 1.554/16 
– do Sr. Otavio Leite – que “ Solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência Social sobre 
os valores da contribuição ao INSS – código de retenção nº 1.600, referente ao trabalhador doméstico”; 23 – 
RIC Nº 1.555/16 – do Sr. Dr. Jorge Silva – que “solicita ao Sr. Ministro de Estado da Saúde informações sobre o 
emprego das novas 9chas de noti9cação compulsória da Sí9lis Adquirida, HIV/AIDS e Hepatites Virais no âm-
bito do Sistema de Informação de Agravos de Noti9cação – SINAN”; 24 – RIC Nº 1.556/16 – do Sr. Marcelo Be-
linati – que “requer na forma do art. 50 § 2º da Constituição Federal e inciso I, do art. 115 e 116 do RICD, seja 
encaminhado à Sua Excelência o Senhor Ministro das Cidades o seguinte pedido de informação relacionado a 
repasses de recursos 9nanceiros ao município de Londrina”; 25 – RIC Nº 1.557/16 – do Sr. Jean Wyllys – que 
“solicita informações ao Ministério da Saúde sobre estudos cientí9cos em saúde que comprovem a existência 
de “água milagrosa””; 26 – RIC Nº 1.558/16 – da Sra. Carmen Zanotto – que “requer informações ao Ministério 
da Saúde acerca dos motivos do descumprimento de duas metas do Plano Viver Sem Limites, e da não execu-
ção em 2015 da ação orçamentária n° 20YI, PO 0006, correlata a essas metas, que detinha R$ 42 milhões dis-
poníveis no orçamento”; 27 – RIC Nº 1.559/16 – do Sr. Odelmo Leão – que “requer o envio de RIC ao Ministério 
do Trabalho e Previdência Social, sobre a situação Previdenciária e do seu Parcelamento do Instituto da Previ-
dência Municipal de Uberlândia/MG (IPREMU)”; 28 – RIC Nº 1.560/16 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “requer 
informações ao Ministério das Cidades”; 29 – RIC Nº 1.561/16 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “requer informa-
ções ao Ministério das Relações Exteriores sobre a concessão de visto americano”; 30 – RIC Nº 1.562/16 – do 
Sr. Luiz Carlos Hauly – que “requer informações ao Ministério da Saúde sobre o Programa Farmácia Popular”; 
31 – RIC Nº 1.563/16 – do Sr. Pauderney Avelino – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Es-
tado Chefe da Casa Civil, Sr. Jaques Wagner, a respeito de medidas administrativas para reduzir os gastos do 
governo federal”; 32 – RIC Nº 1.564/16 – do Sr. Pauderney Avelino – que “solicita informações ao Excelentíssi-
mo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sr. Valdir Simão, a respeito de medidas adminis-
trativas para reduzir os gastos do governo federal”; 33 – RIC Nº 1.565/16 – da Sra. Jandira Feghali – que “requer 
ao Sr. Ministro de Estado da Defesa, as informações que especi9ca”; 34 – RIC Nº 1.566/16 – do Sr. Goulart – que 
“tabela de tarifas cobradas pela Caixa Econômica Federal pelo recebimento de diversas contas como água, luz, 
telefone, celular, tv a cabo, tributos, boletos e etc., e o valor desses mesmos recebimentos, que são repassados 
por este banco aos permissionários lotéricos”; 35 – RIC Nº 1.567/16 – do Sr. Jhc – que “requer o envio de pedi-
do de informações por escrito ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o intuito 
de que sejam enviados à Câmara dos Deputados os dados que especi9ca”; 36 – RIC Nº 1.568/16 – do Sr. Lucio 
Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia Eduardo Braga, sobre o 
atual estágio em que se encontra o projeto para construção da Usina de Tabajara em Machadinho do Oeste no 
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Estado de Rondônia”; 37 – RIC Nº 1.569/16 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita informações ao Ministro 
de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República sobre o cronograma e o montante 
de recursos aplicados em ações de ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária nos anos de 
2012, 2013, 2014 e 2015, bem como a programação de obras para os anos de 2016, 2017 e 2018”; 38 – RIC Nº 
1.570/16 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita esclarecimentos ao Excelentíssimo Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação acerca das ações empreendidas por aquele Ministério para ampliar o número de pes-
quisadores e professores doutores com atuação na Amazônia”; 39 – RIC Nº 1.571/16 – do Sr. Júlio Delgado – 
que “solicita informação ao Ministro da Saúde sobre os critérios utilizados na atualização do ROL de procedi-
mentos cobertos pelos planos de saúde”; 40 – RIC Nº 1.572/16 – do Sr. Alceu Moreira – que “requer do Senhor 
Ministro de Minas e Energia informações sobre o 9m dos descontos na compra de energia concedidos às coo-
perativas de eletri9cação rural”; 41 – RIC Nº 1.573/16 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao 
Senhor Ministro de Estado das Cidades Gilberto Kassab, sobre os Convênios 9rmados com o Estado de Rondô-
nia que destinaram recursos para construção de 219 e 399 moradias, pelo Programa Minha Casa Minha Vida 
no Município de Jaru, no Estado de Rondônia”; 42 – RIC Nº 1.574/16 – do Sr. Chico Lopes – que “requer infor-
mações ao Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre os procedimentos adotados pelo 
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST) quanto à reintegração dos demi-
tidos sem justa causa do Banco do Nordeste do Brasil no período de 1995 a 2003”; 43 – RIC Nº 1.575/16 – do 
Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, informações quanto ao 
risco para escoamento de energia”; 44 – RIC Nº 1.576/16 – da Sra. Carmen Zanotto – que “requer informações 
ao Ministro da Saúde sobre a falta de vacinas que atinge o Brasil assim como o Estado de Santa Catarina”; 45 
– RIC Nº 1.577/16 – do Sr. Pauderney Avelino – (MPV 703/2015) – que “solicita informações ao Excelentíssimo 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, Sr. Jaques Wagner, a respeito dos documentos que utilizados para jus-
ti9car a edição da Medida Provisória nº703/15”; 46 – RIC Nº 1.578/16 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer in-
formações ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acerca dos provimentos de cargos 
em comissão e sua respectiva fonte de custeio na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI”; 
47 – RIC Nº 1.579/16 – do Sr. Odelmo Leão – que “requeiro seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016 (Lei nº 13.242, de 30 
de dezembro de 2015), o seguinte pedido de informações:”; 48 – RIC Nº 1.580/16 – do Sr. Miguel Haddad – 
que “requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, informações 
acerca dos pro9ssionais que atuam na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI”; 49 – RIC Nº 
1.581/16 – do Sr. Jair Bolsonaro – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Cultura sobre do-
ações e patrocínios realizados com base no disposto na Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet)”; 
50 – RIC Nº 1.582/16 – do Sr. Nelson Marchezan Junior – que “solicita informações ao Exmo. Ministro de Esta-
do das Comunicações sobre outorgas de radiodifusão educativa às instituições de ensino superior que ofertam 
cursos de graduação em Comunicação Social”; 51 – RIC Nº 1.583/16 – do Sr. Mendonça Filho – que “solicita 
informações ao Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior”; 52 – RIC Nº 1.584/16 
– do Sr. Otavio Leite – que “solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Casa Civil sobre as rela-
ções do publicitário João Santana com a Presidência da República”; 53 – RIC Nº 1.585/16 – do Sr. Pauderney 
Avelino – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, Sr. Armando Monteiro, a respeito das competências e da ocupação de cargos no âmbito da 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)”; 54 – RIC Nº 1.586/16 – do Sr. Pauderney Avelino – 
que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União, Sr. Luiz 
Augusto Navarro de Brito Filho, referente aos processos administrativos, critérios objetivos de declaração de 
inidoneidade das empresas e acordos de leniência 9rmados desde a edição da Medida Provisória nº 703 de 
2015”; 55 – RIC Nº 1.587/16 – do Sr. Raul Jungmann – que “requer informações ao Ministro da Defesa sobre o 
Relatório da organização Con\ict Armament Research (CAR) sobre componentes utilizados pelo Estado Islâ-
mico, para fabricação de dispositivos explosivos improvisados”; 56 – RIC Nº 1.588/16 – do Sr. Raul Jungmann 
– que “requer informações ao Ministro da Casa Civil acerca do Relatório da organização Con\ict Armament 
Research (CAR) que tratou sobre componentes utilizados pelo Estado Islâmico, para fabricação dos dispositivos 
explosivos improvisados”; 57 – RIC Nº 1.589/16 – do Sr. Luis Carlos Heinze – que “solicita ao Ministro de Estado 
das Relações Exteriores – MRE, informações, via meios digitais, sobre o rol de acordos e tratados internacionais, 
dos quais o Brasil faça parte, que tenham como objeto a Defesa Agropecuária nacional”; 58 – RIC Nº 1.590/16 
– do Sr. Alan Rick – que “solicita informações ao Ministério da Saúde acerca da contratação de médicos inter-
cambistas pelo Programa Mais Médicos”; 59 – RIC Nº 1.591/16 – do Sr. Aluisio Mendes – que “solicita ao Sr. 
Ministro da Justiça informações sobre equipamentos discretos de inteligência policial”; 60 – RIC Nº 1.592/16 
– do Sr. Aluisio Mendes – que “solicita ao Sr. Ministro da Justiça informações sobre equipamentos discretos de 
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inteligência Modelo AT 160”; 61 – RIC Nº 1.593/16 – do Sr. Eros Biondini – que “requer informações ao Minis-
tério da Saúde sobre as pesquisas relacionadas a Fosfoetalonamina sintética”; 62 – RIC Nº 1.594/16 – do Sr. 
Nelson Marchezan Junior – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, acerca do im-
pacto 9nanceiro-orçamentário caso seja isentados de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os insu\a-
dores de borracha e de composto de silicone, de fabricação nacional, classi9cados respectivamente nas posi-
ções NCM 4016.99.90 e NCM 8434.90.00 da Tabela do IPI (TIPI), aprovada pelo Decreto 7.660, de 2011, utilizados 
na ordenha mecanizada”; 63 – RIC Nº 1.595/16 – do Sr. Josué Bengtson – (INC 662/2015) – que “solicita infor-
mações acerca da Indicação nº 662, de 7 de julho de 2015”; 64 – RIC Nº 1.596/16 – do Sr. Rocha – que “solicita 
informações do Sr. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca dos recursos enviados ao 
Estado do Acre para consolidar as ações de implementação e de execução do Programa de Aceleração do Cres-
cimento – PAC”; 65 – RIC Nº 1.597/16 – do Sr. Benjamin Maranhão – que “requer seja encaminhado Pedido de 
Informação ao Exmo. Senhor Ministro de Estado da Cultura, Juca Ferreira, sobre a captação de mais de sessen-
ta milhões de reais pela empresa T4F Entretenimento S.A., com base na Lei Rouanet”; 66 – RIC Nº 1.598/16 – 
do Sr. Nelson Marchezan Junior – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde acerca do cumprimento 
da Resolução Normativa – RN nº 259, de 17 de junho de 2011”; 67 – RIC Nº 1.599/16 – do Sr. Pauderney Aveli-
no – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Sr. Miguel Rosset-
to, a respeito do uso da estrutura do ministério para defender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”; 68 – RIC 
Nº 1.600/16 – do Sr. Pauderney Avelino – que “solicita informações a Excelentíssima Ministra de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Sra. Tereza Campello, a respeito de viagem a São Paulo, no dia 04 
de março de 2016, para manifestar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”; 69 – RIC Nº 1.601/16 – do 
Sr. Pauderney Avelino – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Secretaria de Comu-
nicação Social da Presidência da República, Sr. Edinho Silva, a respeito de viagem a São Paulo, no dia 04 de 
março de 2016, para manifestar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”; 70 – RIC Nº 1.602/16 – do Sr. 
Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro-Chefe da Casa Civil, Sr. Jaques Wagner, acerca dos gastos 
realizados em sua visita e da Presidente da República à casa do ex-Presidente Lula, em São Bernardo do Campo 
– São Paulo”; 71 – RIC Nº 1.603/16 – do Sr. Pauderney Avelino – que “solicita informações ao Excelentíssimo
Ministro de Estado da Cultura, Sr. Juca Ferreira, a respeito de viagem a São Paulo, no dia 04 de março de 2016,
para manifestar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”; 72 – RIC Nº 1.604/16 – do Sr. Pauderney Ave-
lino – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, Sr. Jaques Wagner, a
respeito de sua viagem juntamente com a Presidente Dilma Rousse] a São Paulo, no dia 05 de março de 2016,
para manifestar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”; 73 – RIC Nº 1.605/16 – do Sr. Carlos Melles
– que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, informações sobre
instalação de Delegacia da Polícia Federal em São Sebastião do Paraíso”; 74 – RIC Nº 1.606/16 – do Sr. Luiz
Carlos Hauly – que “requer informações ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior”; 75
– RIC Nº 1.607/16 – do Sr. Ronaldo Fonseca – que “requer informações ao Excelentíssimo Ministro das Comu-
nicações, Sr. André Peixoto Figueiredo Lima, sobre procedimentos utilizados pelas operadoras de telefonia 9xa
e móvel para concessão de novas linhas”; 76 – RIC Nº 1.608/16 – do Sr. Saraiva Felipe – que “requer que seja
encaminhado RIC ao Ministério da Educação sobre a deposição de tutores a ser executada no ano de 2016,
baseada na Portaria 976/2010 (SESu/MEC)”; 77 – RIC Nº 1.609/16 – do Sr. Valtenir Pereira – que “requer, nos
Termos Constitucionais e Regimentais informações ao Ministro das Relações Exteriores, Excelentíssimo Senhor
Mauro Luiz Iecker Vieira, Ministro de Estado das Relações Exteriores, a respeito da prisão do brasileiro Amadeus
Richers no Panamá”; 78 – RIC Nº 1.610/16 – do Sr. Marcelo Matos – que “solicita as informações ao Sr. Ministro
da Justiça a respeito dos procedimentos adotados para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos de 2016”; 79 – RIC Nº 1.611/16 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado da
Justiça, informações quanto à queda de dotação para investimentos e diárias para a Polícia Federal”; 80 – RIC
Nº 1.612/16 – do Sr. Otavio Leite – que “solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça so-
bre as medidas de segurança e proteção oferecidas ao Juiz Federal Sergio Moro em razão de ameaças de mor-
te”; 81 – RIC Nº 1.613/16 – do Sr. Jair Bolsonaro – que “solicita informações à Senhora Ministra de Estado das
Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, quanto às despesas decorrentes das Conferências Nacionais
convocadas por meio do Decreto de 18 de novembro de 2015, publicado na Seção 1 do Diário O9cial da União
nº 221, de 19 de novembro de 2015”; 82 – RIC Nº 1.614/16 – do Sr. Jair Bolsonaro – que “solicita informações
ao senhor Ministro de Estado de Minas e Energia quanto à exploração de jazidas de potássio, nos quesitos que
especi9ca”; 83 – RIC Nº 1.615/16 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor Ministro de Es-
tado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República Guilherme Walder Mora Ramalho, sobre
Aeroporto de Ariquemes, no Estado de Rondônia, informando sobre os projetos, licitações e/ou contratações
inerentes ao referido aeroporto”; 84 – RIC Nº 1.616/16 – do Sr. Ivan Valente – que “RIC ao Exmo. Sr. Ministro da
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Defesa em relação a possível mobilização militar em casos de protestos”; 85 – RIC Nº 1.617/16 – do Sr. Rubens 
Pereira Júnior – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
sobre a Mesa de Negociação Salarial da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho – SEGRT com 
entidades representativas de servidores públicos”; 86 – RIC Nº 1.618/16 – do Sr. Jhc – que “solicita informações 
ao Sr. Ministro dos Transportes acerca de todos os contratos de manutenção – ou similares, assim entendidos 
também aqueles que tenham por objeto a recuperação da malha viária, obras especiais, manutenção de sina-
lização, etc. – que tenham por objeto a BR 416, relacionando valores, aditivos, processo licitatório, contratados, 
objeto, inclusive daqueles ajustes já 9ndados, os que se encontram em execução ou em procedimento de lici-
tação/contratação, bem assim informe sobre a previsão de conclusão da obra”; 87 – RIC Nº 1.619/16 – da Sra. 
Clarissa Garotinho – que “solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, como autora do Projeto de Lei nº 4.339, 
de 2016, a estimativa de renúncia de receita decorrente da sua aprovação”; 88 – RIC Nº 1.620/16 – do Sr. Alceu 
Moreira – que “solicita informações quanto ao Fundo Social e às despesas, decorrentes das receitas petrolíferas, 
autorizadas, empenhadas e liquidadas referentes às áreas de educação e saúde”; 89 – RIC Nº 1.621/16 – da 
Sra. Flávia Morais – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Casa Civil sobre os pareceres oferecidos pelos 
órgãos técnicos que motivaram os vetos 47 de 2013 e 25 de 2014, sendo relacionados aos PLS 98/2013 e PLS 
104/2014 respectivamente”; 90 – RIC Nº 1.622/16 – do Sr. Ronaldo Nogueira – que “solicita informações ao 
Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca da situação da distribuição de vacinas su9cientes para a rede pú-
blica de saúde brasileira”; 91 – RIC Nº 1.623/16 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor 
Ministro de Estado de Minas e Energia Eduardo Braga, sobre o atual estágio em que se encontra o projeto para 
construção da Usina de Tabajara em Machadinho do Oeste no Estado de Rondônia”; 92 – RIC Nº 1.624/16 – do 
Sr. Rogério Rosso – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Nelson Barbosa, Ministro da Fazenda, informações 
referentes ao último concurso realizado para preenchimento de vagas no Banco do Brasil S.A”; 93 – RIC Nº 
1.625/16 – da Comissão Externa destinada a fazer o acompanhamento “in loco” e 9scalizar os planos de traba-
lho, obras realizadas, intervenções futuras, investimentos, obrigações e direitos adquiridos pela Concessionária 
ECO 101 que administra o trecho da BR 101 que corta o Estado do Espírito Santo – que “solicita o envio de re-
querimento de informações ao Sr. Ministro dos Transportes, sobre o contrato de concessão da BR-101/ES”; 94 
– RIC Nº 1.626/16 – do Sr. Rodrigo Martins – que “requer a fundamentação técnica para o não pagamento do 
Seguro Safra aos agricultores cadastrados no município de Wall Ferraz – PI, referente ao ano agrícola 2014/2015”; 
95 – RIC Nº 1.627/16 – do Sr. Rodrigo Martins – que “requer a fundamentação técnica para o não pagamento 
do Seguro Safra aos agricultores cadastrados no município de Manoel Emídio – PI, referente ao ano agrícola 
2014/2015”; 96 – RIC Nº 1.628/16 – do Sr. Marx Beltrão – que “requer informações ao Sr. Ministro da Saúde, 
Marcelo Castro, sobre a falta de Insulina Glargina (Lantus), na rede pública de saúde do Estado de Alagoas, para 
tratamento da Diabetes”; 97 – RIC Nº 1.629/16 – do Sr. Fernando Francischini – que “requer seja encaminhado 
Pedido de Informação ao Exmo. Senhor Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da Repú-
blica, Edson Antônio Edinho da Silva, sobre o detalhamento das despesas de publicidade destinadas pelo Go-
verno Federal ao site Brasil 247”; 98 – RIC Nº 1.630/16 – do Sr. Fernando Francischini – que “requer seja enca-
minhado Pedido de Informação ao Exmo. Senhor Ministro Chefe do Gabinete Pessoal da Presidente da Repú-
blica, JAQUES WAGNER, sobre possível escuta telefônica clandestina contra o Juiz Sérgio Moro e ações tomadas 
pelo Governo”; 99 – RIC Nº 1.631/16 – do Sr. Samuel Moreira – que “requer informações ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado dos Transportes sobre o cumprimento de termos de contratos de concessão de fer-
rovias celebrados com o Poder Público que tenham sido objeto de pleito de prorrogação de contratos por 
Concessionárias”; 100 – RIC Nº 1.632/16 – do Sr. Samuel Moreira – que “requer informações ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado dos Transportes sobre ações e atos relativos a contratos de concessão de serviços 
celebrados com o Poder Público”; 101 – RIC Nº 1.633/16 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. 
Ministro de Estado do Planejamento, informações quanto à atual crise social enfrentada no Brasil”; 102 – RIC 
Nº 1.634/16 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado 
da Saúde, referente a normalização de vacinação no Estado de Mato Grosso do Sul”; 103 – RIC Nº 1.635/16 – 
do Sr. Elizeu Dionizio – que “RIC ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, referente ao quadro 
de pessoal da Delegacia da Receita Federal, no Estado de Mato Grosso do Sul”; 104 – RIC Nº 1.636/16 – do Sr. 
Rômulo Gouveia – que “requer informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Fazenda, a respeito do 
fechamento das agências do Banco do Brasil nos municípios paraibanos de: Serraria, Cabaceiras, Mogeiro, Fa-
gundes, Serra Branca e Aroeiras”; 105 – RIC Nº 1.637/16 – do Sr. Pauderney Avelino – que “solicita informações 
ao Excelentíssimo Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Sr. Ricardo Berzoini, 
a respeito de indícios de que o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, obstante a decisão do STF no MS 34070 MC/DF, vem 
atuando como se Ministro de Estado fosse”; 106 – RIC Nº 1.638/16 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “solicita in-
formações ao Ministro da Fazenda sobre acervo guardados nos cofres do Banco do Brasil”; 107 – RIC Nº 1.639/16 
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– da Sra. Erika Kokay – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia acerca da extensão e do custo 
de referência relativos a cada tipo de rede de distribuição de energia elétrica de média e baixa tensão nas áre-
as urbanas”; 108 – RIC Nº 1.640/16 – do Sr. Pauderney Avelino – que “solicita informações ao Excelentíssimo 
Ministro de Estado da Defesa, Sr. Aldo Rebelo, a respeito do uso do Grupo de Transporte Especial (GTE) da For-
ça Aérea Brasileira pelo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva”; 109 – RIC Nº 1.641/16 – do Sr. Izalci – que “solicita infor-
mações ao Ministro de Estado da Fazenda, Nelson Barbosa, sobre o quadro efetivo nas unidades da sociedade 
de economia mista Banco do Brasil S.A., localizadas no Distrito Federal”; 110 – RIC Nº 1.642/16 – do Sr. Rodrigo 
Martins – que “requer a informação consolidada do número de psicólogos cadastrados junto a esse Ministério, 
bem como a quantidade dos que têm cargos ou empregos (públicos ou privados) regidos pela CLT”; 111 – RIC 
Nº 1.643/16 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado 
da Educação, referente aos investimentos do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), realiza-
dos no Estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 2015”; 112 – RIC Nº 1.644/16 – do Sr. Elizeu Dionizio – que 
“requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Transporte, referente aos investimentos 
do Programa Passe Livre, realizados no Estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 2015”; 113 – RIC Nº 1.645/16 
– do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “ Requer informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre a expedição 
de telegrama às representações diplomáticas sobre a existência de “golpe” no Brasil”; 114 – RIC Nº 1.646/16 
– do Sr. Jhc – que “solicita informações aos senhores Ministros da Integração Nacional e das Cidades sobre as 
obras do Canal do Sertão Alagoano, notadamente valores repassados e já contratados, prestações de contas, 
valores empenhados, eventuais Tomadas de Contas no âmbito dos respectivos Ministérios, favorecidos por 
pagamentos e cronograma de execução eventualmente aprovados pelos respectivos ministérios, bem como 
informe se há projetos executados ou submetidos à análise desses Ministérios que tenham por objeto a cap-
tação e uso da água do Canal do Sertão”; 115 – RIC Nº 1.647/16 – do Sr. Jhc – que “requer o envio de pedido 
de informações por escrito ao Sr. Ministro da Saúde, com o intuito de que sejam enviados à Câmara dos Depu-
tados os dados que especi9ca”; 116 – RIC Nº 1.648/16 – do Sr. Jhc – que “requer o envio de pedido de infor-
mações por escrito ao Sr. Ministro da Educação, com o intuito de que sejam enviados à Câmara dos Deputados 
os dados que especi9ca”; 117 – RIC Nº 1.649/16 – do Sr. Jhc – que “solicita informações ao Sr. Ministro dos 
Transportes acerca de todos os contratos celebrados que tenham – ou tenham tido – por objeto a BR 416, re-
lacionando valores, contratados, objeto, inclusive daqueles ajustes já 9ndados e os que se encontram em exe-
cução, bem assim informe sobre a previsão de conclusão da obra”; 118 – RIC Nº 1.650/16 – do Sr. Arnaldo Jor-
dy – que “requer informações a Ministra das Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos, Sra. Nilma Lino 
Gomes, acerca das falas machistas do Sr. Luiz Inacio Lula da Silva”; 119 – RIC Nº 1.651/16 – do Sr. Beto Mansur 
– que “solicita informações ao Ministério da Defesa sobre gastos durante viagem presidencial ao município de 
São Bernardo do Campo (SP) no dia 05 de março de 2016”; 120 – RIC Nº 1.652/16 – do Sr. Beto Mansur – que 
“solicita informações ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República sobre gastos durante viagem 
presidencial ao município de São Bernardo do Campo (SP) no dia 05 de março de 2016”; 121 – RIC Nº 1.655/16 
– do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr(a). Ministro(a) de Estado do Desenvolvimento Social, infor-
mações quanto ao aumento da desigualdade desde a virada do século”; 122 – RIC Nº 1.656/16 – do Sr. Jhc – 
que “requer o envio de pedido de informações por escrito ao Sr. Ministro do Trabalho e Previdência Social, com 
o intuito de que sejam enviados à Câmara dos Deputados os dados da RAIS fornecida pela FIPE”; 123 – RIC Nº 
1.658/16 – do Sr. Julio Lopes – que “solicita ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 
informações quanto as ações desse Ministério, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Grupo 
de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired) no que diz respei-
to às decisões desses órgãos relativas aos repasses e aplicação dos recursos advindos de compromissos esta-
belecidos pelo Edital 002/2014/SOR/SPR/CD – Anatel (Leilão de 700 MHz) gerenciados pela Entidade Adminis-
tradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD)”; 124 – RIC Nº 1.660/16 – do 
Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre patrocínio da Caixa 
Econômica Federal a clubes de futebol”; 125 – RIC Nº 1.663/16 – do Sr. João Daniel – que “requeiro ao Exce-
lentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda informações relativas a créditos de PIS/COFINS para Coope-
rativas”; 126 – RIC Nº 1.664/16 – do Sr. Jhc – que “requer o envio de pedido de informações por escrito ao Sr. 
Ministro da Saúde, com o intuito de que sejam enviados à Câmara dos Deputados os dados referentes à audi-
toria feita pelo DENASUS (Departamento Nacional de Auditoria do SUS) sobre o dinheiro oriundo de rubricas 
federais ao Município de Maceió-AL”; 127 – RIC Nº 1.665/16 – do Sr. Jhc – que “requer o envio de pedido de 
informações por escrito ao Sr. Ministro da Fazenda, para que informe os resultados obtidos com os estudos a 
que alude o Decreto 7.397/2010, e, em caso a9rmativo, remeta-os à Câmara dos Deputados”; 128 – RIC Nº 
1.666/16 – do Sr. Jhc – que “solicita informações aos senhores Ministros da Integração Nacional e das Cidades 
sobre as obras do Canal do Sertão Alagoano, notadamente valores repassados e já contratados, prestações de 
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contas, valores empenhados, eventuais Tomadas de Contas no âmbito dos Ministérios, favorecidos por paga-
mentos e cronograma de execução eventualmente aprovados pelos respectivos ministérios, bem como infor-
me se há projetos executados ou submetidos à análise desses Ministérios que tenham por objeto a captação 
e uso da água do Canal do Sertão”; 129 – RIC Nº 1.668/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informa-
ções ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca do Cadastro dos Artistas do Turismo do Programa de 
eventos do Desenvolvimento Turístico”; 130 – RIC Nº 1.669/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer in-
formações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca do Cadastro dos Artistas do Turismo do Programa 
de eventos do Desenvolvimento Turístico”; 131 – RIC Nº 1.670/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca do Cadastro dos Artistas do Turismo do Programa 
de eventos do Desenvolvimento Turístico”; 132 – RIC Nº 1.672/16 – do Sr. Reginaldo Lopes – que “requer o 
envio de pedido de informações por escrito ao Sr. Ministro da Justiça e para o Sr. Diretor Geral do Departamen-
to de Polícia Federal para que informe os resultados obtidos no cadastramento e identi9cação do cano da arma, 
das características das impressões de raiamento e microestriamento de projetil disparado, a marca do percutor 
e extrator no estojo do cartucho de\agrado pela arma, conforme determina o inciso X do art. 2o da Lei no 
10.826, de 2003 e o art. 6° do Decreto 5.123/2004 e remeta-os a Câmara dos Deputados”; 133 – RIC Nº 1.674/16 
– do Sr. Ronaldo Nogueira – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça acerca da situ-
ação da distribuição de policiais rodoviários federais”; 134 – RIC Nº 1.675/16 – do Sr. Miguel Haddad – que
“requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, informações acerca do atraso no pagamento das taxas
de administração de fundos e programas sociais à Caixa Econômica Federal”; 135 – RIC Nº 1.677/16 – do Sr.
Miguel Haddad – que “requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, informações acerca do atraso no
pagamento das taxas de administração de fundos e programas ao Banco do Brasil”; 136 – RIC Nº 1.680/16 –
do Sr. Arthur Oliveira Maia – que “requer informações ao Ministro-Chefe da Casa Civil, acerca das possíveis ações
do Estado Islâmico no território brasileiro”; 137 – RIC Nº 1.681/16 – do Sr. Miguel Haddad – que “solicita infor-
mações à Srª. Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos que especi9ca”; 138 – RIC Nº
1.682/16 – do Sr. Assis Carvalho – que “solicita informações aos Ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação –
MCTI e da Saúde – MS acerca dos estudos relacionados à fosfoetanolamina sintética”; 139 – RIC Nº 1.685/16
– do Sr. Assis Carvalho – que “requer do Senhor Ministro de Minas e Energia informações sobre a prorrogação
do contrato de concessão da Companhia Energética do Piauí – CEPISA”; 140 – RIC Nº 1.686/16 – do Sr. Bruno
Covas – que “solicita informação ao Sr. Ministro da Saúde sobre processo de elaboração, execução e orçamen-
to para a realização do Curso de Jovens Líderes em parceria com a Unaids”; 141 – RIC Nº 1.689/16 – do Sr. Ar-
thur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado da Educação, informações quanto à suspensão de
bolsas do CNPq para pós-graduação no exterior”; 142 – RIC Nº 1.690/16 – do Sr. Luis Carlos Heinze – que “re-
quer informações do Ministro dos Transportes relativas à Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL”; 143
– RIC Nº 1.691/16 – do Sr. Alceu Moreira – que “requer o envio de pedido de informações ao Exmo. Sr. Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, relativas ao pagamento de taxas de aforamento, ocupação
e laudêmio de terrenos de marinha localizados no Rio Grande do Sul, nos termos especi9cados”; 144 – RIC Nº
1.692/16 – do Sr. Lobbe Neto – que “solicito informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, sobre am-
pliação do teto de atendimento da Santa Casa de Marília/SP. É sabido que tal pedido obteve parecer favorável
da área técnica do Ministério da Saúde, no entanto, o setor 9nanceiro emitiu paracer contgrário:”; 145 – RIC Nº
1.693/16 – do Sr. Assis Carvalho – que “solicita informações ao Ministério da Saúde acerca da implantação do
Programa Mais Médicos no Estado do Piauí”; 146 – RIC Nº 1.694/16 – do Sr. Assis Carvalho – que “solicita infor-
mações à Srª. Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos que especi9ca”; 147 – RIC Nº
1.696/16 – da Sra. Mara Gabrilli – que “solicita informações ao Sr. Ministro das Cidades acerca de tecnologias
autorizadas pelo Contran na adaptação de veículos para pessoas com de9ciência”; 148 – RIC Nº 1.698/16 – do
Sr. Otavio Leite – que “solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda sobre as Atas do Con-
selho de Administração da Caixa Econômica Federal”; 149 – RIC Nº 1.701/16 – do Sr. Fernando Jordão – que
“solicita informações acerca dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Angra
dos Reis para o combate ao Aedes aegypti”; 150 – RIC Nº 1.702/16 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer infor-
mações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde quanto aos valores repassados para área de oncologia, no Es-
tado de Mato Grosso do Sul”; 151 – RIC Nº 1.703/16 – do Sr. Max Filho – que “requer informações ao Ministro
de Estado das Comunicações sobre a limitação pelas empresas operadoras do acesso à internet 9xa de banda
larga”; 152 – RIC Nº 1.704/16 – do Sr. Izalci – que “requer ao Ministro de Estado das Comunicações informações
relativas à limitação ou redução de acesso à Internet pelas operadoras desse seguimento no país”; 153 – RIC
Nº 1.706/16 – do Sr. Alan Rick – que “requer informações ao Ministro de Estado das Comunicações sobre a li-
mitação pelas empresas operadoras do acesso à internet 9xa banda larga”; 154 – RIC Nº 1.708/16 – da Sra.
Leandre – que “requer informações acerca de instrumentos normativos, propostas e encaminhamentos para
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atender a estratégias estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE), em relação à infraestrutura das es-
colas”; 155 – RIC Nº 1.709/16 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado das Cida-
des, informações quanto à atual crise social enfrentada no Brasil”; 156 – RIC Nº 1.710/16 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre concessão de crédito para as instituições 9nan-
ceiras controladas pelo Governo Federal”; 157 – RIC Nº 1.713/16 – do Sr. Andre Moura – que “solicita informa-
ções ao Ministério da Fazenda, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Secretaria do Tesouro 
Nacional, sobre os repasses aos Municípios a partir da Emenda Constitucional nº 84, de 2014”; 158 – RIC Nº 
1.714/16 – do Sr. Marcelo Belinati – que “solicita informações ao Sr. Ministro das Comunicações, através da 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) sobre a limitação do volume de tráfego de dados na conexão 
à Internet em banda larga”; 159 – RIC Nº 1.715/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao 
Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca das notícias veiculadas na mídia sobre contratação de sua paren-
te por parte da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI”; 160 – RIC Nº 1.716/16 – do Sr. Júlio 
Delgado – que “solicita informações acerca das providências tomadas pelo Ministério da Saúde relativas à pre-
venção da gripe H1N1 e à assistência à saúde das pessoas atingidas pela doença”; 161 – RIC Nº 1.719/16 – do 
Sr. Assis Carvalho – que “solicita o envio de requerimento de informações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre 
o andamento das obras de infraestrutura de transportes no Estado do Piauí”; 162 – RIC Nº 1.720/16 – do Sr.
Assis Carvalho – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Agrário sobre o benefício Garantia-
-Safra”; 163 – RIC Nº 1.721/16 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “requer, na forma do art. 50, §2º, da Cons-
tituição Federal, e do art. 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhado a
sua Excelência o Senhor Ministro de Estado da Educação pedido de informação sobre a redução de recursos
destinados aos programas da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Ca-
pes – e ao Programa de Educação Tutorial – PET -, no exercício de 2016”; 164 – RIC Nº 1.724/16 – do Sr. Valmir
Prascidelli – que “solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a correção dos sistemas de bilhe-
tagem e faturamento das prestadoras de serviços de telecomunicações”; 165 – RIC Nº 1.725/16 – do Sr. Ro-
berto Sales – que “requer dos Ministros de Estado de Minas e Energia e dos Transportes o envio de informações
sobre o escoamento de águas pluviais na nova estrada destinada à prestação de serviços de transporte de
cargas especiais ultrapesadas e de grandes dimensões (UHOS), para atendimento ao Complexo Petroquímico
do Rio de Janeiro (Comperj), da Petrobrás”; 166 – RIC Nº 1.726/16 – do Sr. Laercio Oliveira – que “solicita infor-
mações ao Ministro da Fazenda sobre a adimplência dos bene9ciados do Programa Minha Casa Minha Vida”;
167 – RIC Nº 1.727/16 – do Sr. Laercio Oliveira – (INC 2055/2016) – que “solicita informações ao Ministro da
Educação no tocante ao andamento da Indicação nº 2.055, de 2016”; 168 – RIC Nº 1.728/16 – do Sr. Nilson
Leitão – que “solicita ao Ministro de Estado da Defesa, informações sobre o desligamento de radares do CIN-
DACTA – Brasília, pela Aeronáutica”; 169 – RIC Nº 1.731/16 – do Sr. Miguel Haddad – que “requer ao Excelen-
tíssimo Senhor Ministro da Defesa, informações acerca do desligamento de cinco radares meteorológicos no
Brasil”; 170 – RIC Nº 1.732/16 – da Comissão Externa destinada a acompanhar as ações referentes à epidemia
de Zika vírus e à microcefalia – que “solicita informações ao Ministério da Saúde, para subsidiar relatório da
Comissão Externa destinada a acompanhar as ações referentes à epidemia de Zika vírus e à microcefalia (CE-
XZIKA)”; 171 – RIC Nº 1.734/16 – do Sr. Júlio Cesar – que “solicita informações ao Senhor Ministro da Fazenda,
para subsidiar as discussões sobre tributação e ajuste 9scal no Congresso Nacional”; 172 – RIC Nº 1.735/16 –
do Sr. Júlio Cesar – que “solicita informações ao Senhor Ministro da Fazenda, para subsidiar as discussões sobre
tributação e ajuste 9scal no Congresso Nacional”; 173 – RIC Nº 1.736/16 – do Sr. Júlio Cesar – que “solicita in-
formações ao Senhor Ministro da Fazenda, para subsidiar as discussões sobre tributação e ajuste 9scal no Con-
gresso Nacional”; 174 – RIC Nº 1.738/16 – do Sr. Assis Carvalho – que “solicita informações ao Poder Executivo
– Ministério da Saúde, acerca do Zika Vírus e os casos de Microcefalia no Estado do Piauí”; 175 – RIC Nº 1.739/16
– do Sr. Assis Carvalho – que “requer informações acerca de programas educacionais federais desenvolvidos
no Sistema Prisional do Estado do Piauí”; 176 – RIC Nº 1.741/16 – do Sr. Angelim – que “requer o envio de RIC
ao Ministro da Fazenda, solicitando informações sobre a aplização dos recursos do Banco da Amazônia – BASA”;
177 – RIC Nº 1.743/16 – do Sr. Angelim – que “requer o envio de RIC ao Ministro da Integração Nacional, soli-
citando informações sobre a aplicação dos recursos da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
– SUDAM”; 178 – RIC Nº 1.744/16 – da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de
crimes cibernéticos e seus efeitos deletérios perante a economia e a sociedade neste país, tendo em vista (i)
que a Polícia Federal realizou em 2014 a operação batizada de IB2K para desarticular uma quadrilha suspeita
de desviar pela Internet mais de R$ 2 milhões de correntistas de vários bancos, quadrilha esta que usava parte
do dinheiro desviado para comprar armas e drogas; (ii) o último relatório da Central Nacional de Denúncias de
Crimes Cibernéticos que aponta um crescimento, entre 2013 e 2014, de 192,93% nas denúncias envolvendo
páginas na Internet suspeitas de trá9co de pessoas, e (iii) os gastos de US$ 15,3 bilhõe – que “solicita ao Sr.
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Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República o envio de informações rela-
tivos aos gastos com publicidade digital pelo Poder Executivo”; 179 – RIC Nº 1.745/16 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “solicita Informações ao Senhor Ministro da Saúde a respeito do Plano de Expansão da Radioterapia 
no estado de Mato Grosso do Sul”; 180 – RIC Nº 1.747/16 – da Sra. Laura Carneiro – que “requer informações 
ao Senhor Ministro da Educação sobre o estado atual de cumprimento da Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, 
que prevê que todas as escolas de educação básica nacional tenham bibliotecas instaladas e em funcionamen-
to até 2020”; 181 – RIC Nº 1.748/16 – da Comissão de Educação – que “requer seja encaminhado RIC ao Minis-
tério da Educação sobre a deposição de tutores a ser executada no ano de 2016, baseada na Portaria nº 976/2010 
(SESu/MEC)”; 182 – RIC Nº 1.750/16 – do Sr. Weverton Rocha – que “solicita informações ao Ministro do Desen-
volvimento Social e Agrário sobre a execução dos recursos referentes ao apoio 9nanceiro da União aos Muni-
cípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta da educação infantil”; 183 – RIC Nº 1.752/16 – do Sr. Jean 
Wyllys – que “solicita informações ao Ministro interino da Justiça”; 184 – RIC Nº 1.753/16 – do Sr. Jean Wyllys 
– que “solicita informações ao Ministro interino das Relações Exteriores sobre a suspensão ou cancelamento
da exibição do documentário “Retratos de Identi9cação”, em Paris, na França”; 185 – RIC Nº 1.764/16 – do Sr.
Odelmo Leão – que “requer o envio de RIC ao Ministro de Estado da Saúde sobre a situação dos convênios/
contratos 9rmados entre o Município de Uberlândia e a União para construção de 3 (três) Unidades de Pronto
Atendimento – UPA”. 2 – Rati9cado o Relatório de Missão Autorizada nº 3, de 2016, da Presidência. Missões
o9ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2016: 9, 325, 330, 347, 354, 355, 360 a 365, 376 a 378, 380,
381, 386 a 388, 413, 421, 426 a 428, 435, 436, 445, 446, 449, 450, 452, 454 a 461, 466 a 473, 476, 477, 479, 487,
497 a 499, 501, 508, 532 a 538, 544, 551 e 552; e GPO nº 233, de 2015. 3 – Rati9cados os Atos da Mesa nºs: 3.1
– 81, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e a criação de Cargos de Natureza Especial.”. Baixado, ad referen-
dum da Mesa Diretora, em 28/março/2016 e publicado no Suplemento “A” ao DCD de 29/março/2016; 3.2 – 83,
de 2016, que “Dispõe sobre extinção, criação e remanejamento de cargos em comissão de natureza especial.”.
Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 7/abril/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 8/abril/2016;
3.3 – 84, de 2016, que “Dispõe sobre o acesso ao complexo arquitetônico da Câmara dos Deputados durante
o período em que o Plenário estiver apreciando a Denúncia por Crime de Responsabilidade nº 1/2015.”. Baixa-
do, ad referendum da Mesa Diretora, em 14/abril/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 15/abril/2016;
3.4 – 85, de 2016, que “Dispõe sobre a distribuição das vagas nas Comissões Permanentes entre os Partidos e
Blocos Parlamentares.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 2/maio/2016 e publicado no Suplemento
ao DCD de 3/maio/2016; 3.5 – 87, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de
natureza especial na estrutura da Segunda-Secretaria.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 4/maio/2016
e publicado no Suplemento ao DCD de 5/maio/2016; 3.6 – 92, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e a cria-
ção de cargos de natureza especial na estrutura da Liderança do Partido Democrático Trabalhista.”. Baixado, ad
referendum da Mesa Diretora, em 1/junho/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 2/junho/2016; 3.7 – 93,
de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e a criação de cargos de natureza especial e funções comissionadas na
estrutura da Liderança do Partido Progressista.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 1/junho/2016 e
publicado no Suplemento ao DCD de 2/junho/2016, instruído no processo nº 113.127/2016, conforme enca-
minhamento do Senhor Primeiro-Secretário à \. 24; 3.8 – 94, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e a criação
de cargos de natureza especial na estrutura da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.”.
Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 1/junho/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 2/junho/2016,
instruído no processo nº 113.012/2016, conforme encaminhamento do Senhor Primeiro-Secretário no referido
processo; 3.9 – 97, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e a criação de cargos em comissão de natureza es-
pecial na estrutura dos órgãos que especi9ca.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 7/junho/2016 e
publicado no Suplemento ao DCD de 8/junho/2016, instruído no processo nº 113.599/2019, conforme enca-
minhamento do Senhor Primeiro-Secretário no referido processo; 3.10 – 98, de 2016, que “Dispõe sobre a ex-
tinção e a criação de cargos no Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.”. Baixado, ad referendum da Mesa
Diretora, em 9/junho/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 10/junho/2016, instruído no processo nº
115.051/2016, conforme encaminhamento do Senhor Primeiro-Secretário no referido processo; 3.11 – 99, de
2016, que “Altera o §4° do art. 10 do Ato da Mesa n° 81, de 31 de janeiro de 2013, que disciplina o programa
de estágio de estudantes universitários na Câmara dos Deputados.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora,
em 15/junho/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 16/junho/2016, instruído no Processo nº 106.536/2016,
conforme encaminhamento do Primeiro-Secretário à \. 40: “Trata-se de alteração do § 4° do art. 10 do Ato da
Mesa nº 81, de 31 de janeiro de 2013, que disciplina o programa de estágio de estudantes universitários na
Câmara dos Deputados, promovida por decisão do Senhor Primeiro-Vice Presidente no exercício da Presidên-
cia da Câmara dos Deputados, ad referendum da Mesa Diretora, que resultou na edição do Ato da Mesa nº 99,
de 2016. Tal modi9cação objetivou estabelecer a possibilidade de redução do valor da bolsa de estágio, a qual-
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quer tempo, por conveniência e oportunidade da Administração, preservados os valores e os efeitos das rela-
ções jurídicas já constituídas. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente pela 
edição do Ato da Mesa nº 99, de 2016, à rati9cação da douta Mesa.”. Com a palavra o Senhor Deputado Alex 
Canziani, Quarto-Secretário, solicitou esclarecimentos a respeito da situação desses estagiários, sendo escla-
recido que o valor da bolsa foi alterado para os contratos futuros e de9nido que seria constituído grupo de 
trabalho para análise desse programa, proposto pelo Deputado Felipe Bornier, Segundo-Secretário, sob sua 
coordenação. 4 – Relatório de Gestão Fiscal: Processo nº 111.733/2016. Rati9cada a Portaria nº 14, de 
25/5/2016, às \s. 26/27, e o despacho do Senhor Presidente em exercício, Deputado Waldir Maranhão, à \. 23: 
“Aprovo, ad referendum da Mesa Diretora, o Relatório de Gestão Fiscal desta Casa, do período de maio/15 a 
abril/16, na forma da Portaria nº 14, de 2016. Encaminhe-se o Relatório aprovado à Mesa Diretora do Congres-
so Nacional e ao Tribunal de Contas da União, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028/00. 
À Diretoria-Geral para providenciar a devida publicação no prazo determinado pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal.”. 5 – Nomeação de servidores com dispensa da escolaridade de nível superior para o exercício do refe-
rido cargo, tendo em vista o atendimento dos critérios de con9ança, e9ciência e oportunidade (Resolução n° 
43/2006, art. l, com extensão aos cargos de natureza especial – processo nº 2007/1 22.698): 5.1 – Processo nº 
111.092/2016. Rati9cado o despacho favorável à \. 6: “Em 9/5/16. Trata-se de indicação do Presidente da Co-
missão de Defesa do Consumidor, Deputado Marco Tebaldi, no sentido de que Marcelo Alievi, ponto nº 231.735, 
ocupe o cargo de natureza especial de Assessor Técnico, CNE-07, naquele órgão. A Resolução nº 43/2006, que 
disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base 
em critérios de con9ança, e9ciência e oportunidade, a escolaridade de nível superior, exigida em atos norma-
tivos internos, para a designação de acesso as funções comissionadas de direção e assessoramento e, por ex-
tensão, conforme processo nº 2007/122698, aos cargos de natureza especial. Dessa forma, autorizo, ad refe-
rendum da Mesa, o provimento do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, pelo referido indicado, 
naquela comissão permanente, nos termos dos despachos da Coordenação de Registro Funcional do Depar-
tamento de Pessoal (\s. 3 e 4) e do Diretor-Geral (\. 5). Devolva-se a Diretoria-Geral para providências.”; 5.2 
Processo nº 111.826/2016. Rati9cado o despacho favorável à \. 3: “Em 11/5/16. Trata-se de indicação do Líder 
do Partido Progressista, Deputado Aguinaldo Ribeiro, no sentido de que Fernando Gusmão Gomes, ponto nº 
120.202, seja nomeado para o cargo de natureza especial de Assessor Técnico, CNE-07, na liderança daquele 
partido. A Resolução nº 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, ad re-
ferendum da Mesa Diretora, com base em critérios de con9ança, e9ciência e oportunidade, a escolaridade de 
nível superior, exigida em atos normativos internos, para a designação de acesso as funções comissionadas de 
direção e assessoramento e, por extensão, conforme processo nº 2007/122698, aos cargos de natureza espe-
cial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, 
pelo referido indicado, na Liderança do Partido Progressista. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para 
providências e, após, Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do cole-
giado.”; 5.3 Processo nº 113.135/2016 (113.508/2016). Rati9cado o despacho favorável à \. 6: “Em 31/5/16. 
Trata-se de indicação do Líder do Partido Progressista (PP), Deputado Aguinaldo Ribeiro, no sentido de que 
Ana Olivia Cardoso Raulino, ponto nº 250.812, seja nomeada para o cargo de natureza especial de Assessor 
Técnico, CNE-07, na liderança daquele partido. A Resolução nº 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o 
Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios de con9ança, e9ci-
ência e oportunidade, a escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos internos, para a designação 
de acesso as funções comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, conforme processo nº 
2007/122698, aos cargos de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento do cargo 
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, pela referida indicada, na Liderança do PP. Devolva-se ao Departa-
mento de Pessoal para providencias e, após, a Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da 
próxima reunião do colegiado.”; 5.4 – Processo nº 113.784/2016. Rati9cado o despacho favorável à \. 2: “Em 
/6/16. Trata-se de indicação de Fernanda de Cerqueira Costa Gomes, ponto nº 118.732, a 9m de que seja no-
meada para o cargo de natureza especial de Assessor Técnico, CNE-07, no Gabinete do Primeiro-Vice-Presiden-
te. A Resolução nº 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum 
da Mesa Diretora, com base em critérios de con9ança, e9ciência e oportunidade, a escolaridade de nível supe-
rior, exigida em atos normativos internos, para a designação de acesso às funções comissionadas de direção e 
assessoramento e, por extensão, conforme processo nº 2007/122698, aos cargos de natureza especial. Assim, 
autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, pela refe-
rida indicada, naquele órgão. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências e, após, à Secre-
taria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.”. II – PAUTA DO SE-
NHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os pareceres favoráveis 
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exarados pelo Relator, Deputado Giacobo, nos seguintes processos referentes a reembolso de despesas de 
assistência à saúde: 1 – Processo nº 6.554/2015, de interesse do Deputado Luiz Sérgio; 2 – Processo nº 
102.662/2016, de interesse do Deputado Bebeto Galvão; 3 – Processo nº 111.840/2016, de interesse do De-
putado Damião Feliciano; 4 – Processo nº 115.412/2016, de interesse do Deputado Subtenente Gonzaga; 5 
– Processo nº 149.639/2015, de interesse do Deputado Assis Carvalho. Por último, a Mesa Diretora autorizou, 
por unanimidade, o reembolso de despesas de assistência à saúde, instruído no Processo nº 101.094/2015, 
de interesse do ex-Deputado Pedro Eugênio, conforme encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à \. 
9. III – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Beto Mansur relatou os seguintes 
processos, nos termos de seus pareceres: 1 – Processo nº 4.420/2013. Parecer do Relator, à \ . 59: “Trata-se de 
minuta de Ato da Mesa com a 9nalidade de aprimorar as normas relativas ao uso da Cota para o Exercício da 
Atividade Parlamentar (CEAP), de modo a permitir o custeio de despesas com produtos postais, tendo em vis-
ta a já existente autorização para realização de serviços postais à conta da cota (inciso III do art. 2º, do Ato da 
Mesa nº 43/2009). A alteração proposta permitirá a aquisição de envelopes e embalagens para envio de cor-
respondências e encomendas, o que, consequentemente, evitará o uso de invólucros inadequados. A utilização 
de serviços e produtos postais, quando mediante Requisição de Serviços Postais (RSP), será feita na forma es-
peci9cada nos contratos 9rmados pela Câmara dos Deputados. A matéria foi tratada por meio de Ato da Mesa, 
visto que não importa aumento de despesa. Ante o exposto, submeto a matéria ao exame e à deliberação da 
douta Mesa, com parecer favorável na forma da anexa minuta de Ato da Mesa, e conforme a instrução.”. Sub-
metido a votos, o parecer supracitado foi aprovado por unanimidade e, em decorrência, aprovada minuta de 
Ato da Mesa que “Altera o inciso III do art. 2º, o caput e o §7º do art. 5º do Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 
2009, que institui a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, para tratar de serviços postais.”, com reda-
ção a ser revisada. Nesse momento, retirou-se da reunião o Senhor Deputado Carlos Manato, Corregedor Par-
lamentar. 2 – Processo nº 113.410/2016. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à \. 20: “Trata-se de pro-
posta de alteração da estrutura de cargos em comissão de natureza especial e de funções comissionadas da 
Liderança do Partido Social Democrático – PSD, na forma proposta as \s. 1 a 5. Segundo a instrução processu-
al, o pedido está embasado no § 13 do art. 5° da Resolução nº 1, de 2007, dispositivo inserido pela Resolução 
nº 61, de 2014, estabelecendo que o Líder ou o Representante Partidário poderá solicitar modi9cações na es-
trutura de funções comissionadas e de cargos de natureza especial do seu Partido, vedado o acréscimo da 
despesa de pessoal. Ademais, a instrução do processo revela que a medida não acarreta aumento de despesas, 
raso por que poderá ser promovida com base na delegação do art. 4° da Resolução nº 46, de 2006, verbis: Art. 
4° Desde que não acarrete acréscimo de despesas a Mesa poderá dispor sobre requisitos, atribuições, criação, trans-
formação, extinção e lotação de cargos efetivos, funções e cargos comissionados, bem como sobre a estrutura dos 
órgãos da Câmara dos Deputados, com vistas no racionalização e na modernização administrativa. Ante o expos-
to, esta Secretaria submete a matéria ao exame e deliberação da douta Mesa, com parecer favorável, nos ter-
mos da anexa minuta de Ato da Mesa.” Posto em votação, o parecer supracitado foi aprovado por unanimidade 
e, em decorrência, baixado Ato da Mesa que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos de natureza especial 
e funções comissionadas na estrutura da Liderança do Partido Social Democrático.”, cujo teor segue publicado 
ao 9nal da ata. 3 – Processo nº 116.363/2016. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à \. 5: “Trata-se de 
minutas de decisão que visa à revogação do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) nº 001/2015/
CD e de proposta de normativo que revoga o Ato da Mesa nº 13, de 2015, que constituiu a Comissão Especial 
de Parceria Público Privada da Câmara dos Deputados, com competência para auxiliar a Mesa no exame e jul-
gamento dos documentos e procedimentos relativos ao PMI, à modelagem, à licitação, à contratação e à 9sca-
lização de eventual parceria público-privada, nos termos do de9nido no art. 2°, IX, do Ato da Mesa nº 11, de 
2015. Segundo a instrução processual, a Mesa da Câmara dos Deputados decidiu construir, no rito da Lei nº 
8.666/1993, o Anexo IV-B, o que, entende-se, restou prejudicado o PMI nº 001/2015/CD, haja vista que o men-
cionado prédio fazia parte do escopo da parceria público-privada em estudo. A medida, por conseguinte, per-
mitirá a concentração dos esforços desta Casa na viabilização da construção do referido Anexo. Ante o expos-
to, esta Secretaria submete a matéria ao exame e a deliberação da douta Mesa, com parecer favorável, nos 
termos das anexas minutas de decisão e de Ato da Mesa.”. Após esclarecimentos, a Mesa Diretora decidiu una-
nimemente, nos termos do supracitado parecer: 1 – revogar o Procedimento de Manifestação de Interesse nº 
001/2015-CD, à vista da recomendação da Comissão Especial de Parceria Público-Privada, à \. 1 do referido 
processo; e 2 – baixar Ato da Mesa que “Revoga o Ato da Mesa nº 13, de 26 de março de 2015, que constituiu 
a Comissão Especial de Parceria Público-Privada da Câmara dos Deputados.”, cujo teor segue publicado ao 9nal 
da ata. Em seguida, o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, esclareceu que não estavam inician-
do nenhuma obra, apenas fazendo a sondagem do terreno para constar do projeto (Anexo IV-B) em análise no 
Governo do Distrito Federal (GDF). Comentou das últimas obras realizadas por essa Casa, que o Anexo II foi 
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entregue em 1966, há 50 anos; o Anexo III foi entregue em 1973, há 43 anos; o Anexo IV terminou em 1981, há 
35 anos. Após manifestações de seus pares, o Senhor Deputado Beto Mansur, informou, ainda, que até 9nal de 
agosto, com a aprovação do projeto pelo GDF, a Mesa discutiria as próximas ações. 4 – Processo nº 109.271/2016. 
Trata do Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados que contempla a distribuição inicial das dotações or-
çamentárias aprovadas pela Lei nº 13.255, de 14/1/2016 (Lei Orçamentária Anual para 2016 – LOA 2016), a ser 
submetido à apreciação da Mesa Diretora em cumprimento ao disposto no inciso XXIV do art. 15 do Regimen-
to Interno. Após análise do processo, a Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o parecer do Relator, Depu-
tado Beto Mansur, à \. 46/v. 5 – Processo nº 149.601/2015. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à \. 
38/39: “Trata-se de solicitação da Secretaria da Mulher para que sejam efetivadas pela Presidência da Câmara 
dos Deputados “medidas cabíveis a �m de assegurar também às Deputadas Federais o legitimo direito a prorroga-
ção da licença-gestante pelo prazo de sessenta dias”, com fundamento na Lei nº 11.770/2008 e no Ato da Mesa 
nº 28, de 2008. Ao manifestar-se sobre o pedido, o Departamento de Pessoal (Depes) destaca que o direito 
a prorrogação da licença-gestante está amplamente respaldado às empregadas submetidas ao Regime Geral 
da Previdência Social e às servidoras vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social. Isso porque a Lei nº 
11.770, de 2008, que criou o Programa Empresa-Cidadã, facultou a prorrogação da mencionada licença às em-
pregadas das empresas que aderissem ao referido programa, e permitiu, em seu art. 2°, à Administração Públi-
ca, direta, indireta e fundacional a extensão desse benefício às servidoras, o que se deu por meio do Decreto 
nº 6.690, de 2008. No âmbito da Câmara dos Deputados, esse direito foi assegurado às servidoras da Casa pelo 
Ato da Mesa nº 28, de 2008. Todavia, quanto às parlamentares, reconhece o órgão de Pessoal haver previsão 
tão somente para o gozo da licença-maternidade, conforme estabelecido no §1° do art. 235 da Resolução nº 
17, de 1989 – Regimento Interno da Câmara dos Deputados: Art. 235. 0 Deputado poderá obter licença para: I a 
IV – (...) §1° As Deputadas poderão ainda obter licença-gestante, e os Deputados, licença-paternidade, nos termos 
previstos no art. 7º, incisos XVIII e XIX da Constituição Federal. Bem por isso, entende o Depes ser necessária a 
aprovação de Resolução de iniciativa da Mesa Diretora, a teor do art. 15, inciso XVII, do Regimento Interno, para 
assegurar a prorrogação da licença-gestante às Deputadas que venham a ter 9lhos no curso do mandato. A 
Assessoria Técnica da Diretoria-Geral (Atec/DG), por sua vez, ao observar que o direito à prorrogação da 
licença-gestante por sessenta dias não decorre diretamente do preceito constitucional, como ocorre com a 
licença-gestante e com licença paternidade, mas de opção legislativa, cujo escopo não inclui automaticamen-
te o detentor de mandato eletivo, admite a possibilidade de a Câmara dos Deputados concedê-la, mediante 
Resolução, alterando a regra regimental hoje vigente (art. 235, §1º). Ressalta aquela Assessoria Técnica que a 
proposição que se destine a facultar a prorrogação, por sessenta dias, da licença-gestante hoje existente para 
as parlamentares deve considerar os preceitos constitucionais e regimentais que regem o afastamento do 
mandato legislativo, especialmente o disposto no art. 56, § 1°, da Constituição Federal, que determina a con-
vocação de suplente nos casos de licença superior a cento e vinte dias. Lembra também de outra consequên-
cia relevante para o caso: a impossibilidade de reassunção do mandato antes de esgotado o prazo da licença 
ou de suas prorrogações, a teor do art. 235, § 6°, do Regimento Interno. Outro ponto a ser observado, segundo 
a Atec/DG, diz respeito ao momento em que tal prorrogação deverá ser requerida pela interessada. Nesse par-
ticular, aponta três fórmulas possíveis para a questão: a) que o pedido seja concomitante ao requerimento da 
licença, com a consequente convocação imediata do suplente em caso de opção pela prorrogação; b) que se 
adote o prazo estabelecido na Lei nº 11.770, de 2008, qual seja, de trinta dias após o parto para a apresentação 
do requerimento de prorrogação, hipótese em que o suplente seria convocado apenas após a formalização da 
prorrogação; c) que a deputada possa requerer a prorrogação a qualquer tempo durante o gozo da licença-
-gestante, resguardado prazo necessário para as providências administrativas e legislativas cabíveis, sendo o 
suplente convocado apenas após a formalização da prorrogação. Por 9m, a Atec/DG apresenta minuta de pro-
jeto de resolução que acrescenta § 1°-A ao art. 235 do Regimento Interno, nos termos seguintes, frisando, to-
davia, que qualquer das alternativas apresentadas em seu parecer para o prazo de requerimento da prorroga-
ção é possível: “ §1º-A. A licença-gestante poderá ser prorrogada por 60 (sessenta) dias, mediante requerimento 
formulado pela Deputada interessada até 5 (cinco) dias antes do esgotamento do prazo inicialmente previsto para 
o afastamento.” O Diretor-Geral, acolhendo o parecer de sua Assessoria Técnica, encaminhou os autos a esta 
Secretaria, sugerindo fosse a matéria submetida à Mesa Diretora. Esta Secretaria entendeu pertinente colher 
a opinião da Secretaria-Geral da Mesa (SGM) sobre o pleito, dada a natureza regimental e legislativa da ma-
téria. Em sua manifestação, concluiu a SGM também pela necessidade de alteração do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, por meio de Projeto de Resolução, nos termos sugeridos pela Atec/DG. Em tempo, foi 
apensado aos autos deste processo o de nº 2.236/2016, de interesse do Deputado Efraim Filho, que solicita a 
prorrogação de sua licença-paternidade, tendo em vista a aprovação do Decreto nº 8.737, de 3 de maio de 
2016, que instituiu o Programa de Prorrogação da Licença-paternidade para os servidores regidos pela Lei nº 
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8.112, de 1990. O decreto decorre da alteração promovida na Lei nº 11.770, de 2008, pela Lei nº 13.257/2016, 
que permitiu a prorrogação da mencionada licença por quinze dias, nos moldes ali estabelecidos. Relativamen-
te à demanda do Deputado Efraim Filho, outra alternativa não resta senão o seu indeferimento, por falta de 
amparo legal. Isso porque a concessão da prorrogação da licença-paternidade a deputados federais, a exemplo 
do que ocorre com a licença-gestante para as deputadas, não deriva diretamente de preceito constitucional, 
mas de opção legislativa que, no caso, não inclui automaticamente o detentor de mandato eletivo. Necessário 
nesse particular que a concessão se dê também por meio de resolução que altere o regramento vigente (Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados). Desse modo, no intuito de viabilizar a extensão do referido direi-
to aos senhores parlamentares, a Atec-DG propõe a introdução de § 1°-B ao art. 235 do Regimento, nos se-
guintes termos: “§ 1°-B. A licença-paternidade poderá ser prorrogada por 15 (quinze) dias, mediante requerimento 
formulado pelo Deputado interessado até 1 (um) dia antes do esgotamento do prazo inicialmente previsto para o 
afastamento.” Ante o exposto, esta Secretaria submete ao exame e à deliberação da douta Mesa a matéria, com 
parecer favorável à sua aprovação, nos termos da minuta de projeto de resolução anexa, que introduz § 1°-A 
e § 1°-B ao art. 235 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para assegurar a prorrogação, respecti-
vamente, por sessenta dias, da licença-maternidade às deputadas federais, e, por quinze dias, da licença-pa-
ternidade aos deputados federais.”. Analisada a matéria, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, nos termos 
do parecer supracitado, apresentar Projeto de Resolução que “Acrescenta §1º-A e §1º-B ao art. 235 do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados.”, cujo teor segue publicado ao 9nal da ata. 6 – Processo nº 102.841/2015. 
Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à \. 171/v: “Trata-se da Recomendação nº 69/2015, da Procuradoria 
da República no Estado do Ceará, na qual esse órgão do Ministério Público Federal sugere a Câmara dos De-
putados que passe, doravante, a realizar seus concursos públicos para provimento dos seus cargos efetivos nas 
capitais dos vinte e seis Estados e no Distrito Federal e não apenas, como é feito hoje, em Brasília. O presente 
processo foi instruído pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento – CEFOR e pela Assessoria 
Técnica da Diretoria-Geral – ATEC, que se manifestaram no sentido de não acatamento da Recomendação, vis-
to que a Câmara dos Deputados não está obrigada a realizar concursos para a seleção de seus servidores em 
todas as capitais do País. Os órgãos técnicos da Casa entenderam que, além de não haver norma legal que de-
termine tal providência, os custos operacionais e as di9culdades logísticas não aconselham a realização dos 
certames em todas as unidades da Federação, como recomendado pelo representante do Ministério Público. 
Ademais, a Câmara dos Deputados adota o mesmo padrão utilizado por órgãos de outros Poderes da União, 
como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, considerando que seus quadros funcionais 
são integrados por carreiras que têm exercício exclusivo em Brasília-DF. Cabe ressaltar que a Recomendação é 
um instituto previsto pela Lei Complementar n° 75/93 e objetiva a melhoria dos serviços públicos e de relevân-
cia pública e ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa compete ao Ministério Público da União. É 
característica da Recomendação, contudo, não ser de adoção obrigatória ou ter efeitos vinculantes, embora 
possa servir de fundamento para futura ação civil pública, caso haja razões de ordem legal ou constitucional 
para tanto. Diante disso, a Diretoria-Geral da Casa submete a matéria à deliberação da Mesa, opinando pelo 
não acatamento da Recomendação em tela, manifestação à qual me associo pelos motivos jurídicos e admi-
nistrativos acima expostos.”. Discutido o processo, a Mesa Diretora rejeitou, por unanimidade, a Recomendação 
nº 69, de 2015, nos termos do parecer supra. 7 – Processo nº 129.121/2015. Parecer do Relator, Deputado 
Beto Mansur, às \s. 212/213: “Trata-se da Recomendação nº 127/2015 (relativa ao Inquérito Civil nº 
1.16.000.001360/2015-06), da Procuradoria da República do Distrito Federal, subscrita pela Procuradora da Re-
pública Márcia Brandão Zollinger, protocolada nesta Casa em 12/01/2016, na qual esse órgão do Ministério 
Público Federal, nos termos do art. 6°, XX, da Lei Complementar nº 75, de 1993, orienta esta Casa a destituir, no 
prazo de 30 dias, de cargos em comissão ou de con9ança ou, ainda, de funções grati9cadas todos os parentes 
em linha reta, colateral ou por a9nidade até o 4º grau, inclusive, de deputados federais ou de servidores da 
Câmara dos Deputados investidos em cargo de direção, che9a ou assessoramento, sob pena de propositura 
de ação civil pública, com a culminação de astreintes (pena pecuniária 9xada por dia até que se cumpra a obri-
gação de fazer). A Recomendação destaca que, embora a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) aponte objetivamente o parentesco até o 3° grau para a aferição do nepotismo, o enunciado não 
exauriria todas as possibilidades, já que o art. 1.592 do Código Civil prescreve haver vinculo parental até o 4º 
grau. A9rma ainda que a nomeação de parentes até o 4º grau ofenderia os princípios da impessoalidade, da 
moralidade e da e9ciência, esculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal. A Primeira-Secretaria, em 
1°/2/2012, adotou, com base na manifestação do Diretor-Geral e no parecer da Assessoria Jurídica do Depar-
tamento de Pessoal (Asjur/Depes), a aplicação da Súmula Vinculante nº 13 nesta Casa do Congresso Nacional, 
visando combater a prática do nepotismo no âmbito da administração (\s. 163). Em parecer as \s. 106/107, a 
Asjur/Depes lembra que a Câmara dos Deputados, ao acolher a orientação contida na Súmula Vinculante nº 
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13, alterou seu normativo interno para atender as determinações nela contidas. Assim, ao fazê-lo, a Casa seguiu 
modelo idêntico ao adotado pelo Judiciário, Executivo e Ministério Público, de 9xar o parentesco até o 3º grau, 
inclusive, na linha reta, colateral ou por a9nidade, como parâmetro para a caracterização do nepotismo. Enfa-
tiza a Asjur/Depes que a Súmula nº 13 é regra objetiva de vedação ao nepotismo, mas que outras situações 
não abarcadas por ela poderão ofender o caput do art. 37 da Constituição Federal, “a depender, nesse caso, da 
análise do elemento subjetivo: os motivos da nomeação, a intenção da autoridade, a in#uência de autoridade ou-
tra, a capacidade pro�ssional do nomeado, o preenchimento dos requisitos técnicos exigidos para a nomeação do 
servidor etc”. Bem por isso, julga equivocada a recomendação do Ministério Público para que a Câmara dos De-
putados trate o assunto de forma objetiva, no sentido de considerar todo parentesco de 4º grau nepotismo, 
independentemente da análise dos demais elementos. No tocante aos casos concretos indicados nos autos, 
informa a Asjur que os servidores em questão já foram exonerados. Por 9m, opina que eventual atendimento 
da recomendação do MP poderia se dar mediante a alteração da norma que rege a matéria, para incluir veda-
ção às nomeações de parentes até o 4º grau, inclusive, ou, de outro modo, analisar as nomeações de parentes 
de 4º grau, a partir da criação de um procedimento administrativo próprio, para que o administrador decida, 
conforme o caso, pela nomeação/manutenção ou não do servidor. A Assessoria Técnica da Diretoria-Geral 
(Atec/DG), em parecer de \s. 204/209, argumenta que o STF encarregou-se de demarcar o parâmetro norma-
tivo objetivamente aplicável à aferição do nepotismo: o parentesco até o 3º grau, inclusive, orientação esta que 
vincula, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, os demais órgãos do Poder Judiciário e a adminis-
tração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Pondera, todavia, que tais órgãos es-
tão, em princípio, autorizados a adotar critério normativo diverso e mais exigente do que o 9xado na Súmula, 
mas não estão obrigados a fazê-lo. Deduz a Atec/DG que o dever constitucional da administração pública de 
zelar pela moralidade, impessoalidade e legalidade de seus atos não se traduz necessariamente (como quer o 
MP) na obrigação de fazê-lo pelo exercício do poder regulamentar, no caso, adotando critério diverso do esta-
belecido na Súmula Vinculante nº 13. Nessa linha, entende ser perfeitamente possível zelar pelos princípios 
constitucionais aludidos em face do nepotismo valendo-se dos mesmos critérios chancelados pelo Conselho 
Nacional de Justiça (art. 2°, I a V, da Resolução-CNJ nº 7/2005), pelo Conselho Nacional do Ministério Público 
(art. 1º da Resolução-CNMP nº 1/2005) e pelo Poder Executivo (art. 2°, III, do Decreto nº 7.203/2010), que ado-
tam como referência para a de9nição da relação de parentesco o 3º grau. Dessa forma, entende a Atec/DG que 
“exigir das Casas do Congresso Nacional a adoção de critério diferente do aplicado pelo Poder Executivo, pelo 
Poder Judiciário e pelo Ministério Público signi9caria supor que os agentes políticos e administrativos do Poder 
Legislativo encontram-se mais predispostos que aqueles a violar os princípios constitucionais que regem a 
administração pública, o que é inadmissível de uma perspectiva estritamente institucional”. Por 9m, conclui a 
Atec/DG por que a Câmara permaneça aplicando os critérios normativos estabelecidos pela Súmula Vinculan-
te nº 13, sem exclusão da possibilidade de apuração de casos concretos em que indícios de violação de quais-
quer dos princípios constitucionais que regem a administração pública demandem investigação pormenori-
zada. Acolhendo o parecer de sua Assessoria Técnica, o Diretor – Geral encaminha os autos para apreciação da 
Mesa Diretora. Ante o exposto, esta Secretaria concorda com a manifestação dos órgãos técnicos da Casa e 
submete a matéria ao exame e a deliberação da douta Mesa, com parecer favorável a que a Câmara dos Depu-
tados rejeite a Recomendação nº 127/2015 e mantenha o critério estabelecido pela Súmula Vinculante nº 13 
do STF para a aferição dos casos de nepotismo no âmbito desta Casa.”. Analisada a matéria, a Recomendação 
nº 127, de 2015, foi rejeitada, por unanimidade, mantendo-se o critério estabelecido pela Súmula Vinculante 
nº 13 do STF para a aferição dos casos de nepotismo no âmbito da Câmara dos Deputados, nos termos do pa-
recer supra. Por último, a Mesa Diretora rati9cou, por unanimidade, os despachos exarados nos seguintes pro-
cessos: 1 – Processo nº 104.405/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à \. 17: “Trata-se 
de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, 
a prorrogação de cessão, por 1 (um) ano, a contar de 14/4/2016, da servidora Sabá Cordeiro de Monteiro Cha-
gas Filha de Oliveira, Analista Legislativo – atribuição Taquígrafo Legislativo, ponto nº 5.867, para continuar 
exercendo o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, símbolo SF – 01, no Gabinete do 
Senador Ciro Nogueira, no Senado Federal, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem am-
paro no art. 93, inciso I, § 1°, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4°-A, parágrafo único, do Ato da 
Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão 
do Senhor Presidente à rati9cação da douta Mesa.”. Rati9cado o despacho do Presidente Eduardo Cunha à \. 
14: “Em 10/4/16. Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, autorizo, ad refe-
rendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Sabá Cordeiro de Monteiro Chagas Filha de 
Oliveira, ponto nº 5.867, Analista Legislativo – atribuição Taquígrafo Legislativo, para continuar a ocupar o 
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, SF01, com lotação e exercício no Gabinete do 
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Senador Ciro Nogueira, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a con-
tar de 14/4/16, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (\s. 4 a 6) e do 
Diretor-Geral (\s. 11 e 12), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimen-
to Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 2 – Processo nº 101.581/2016. Encaminhamento 
do Relator, Deputado Beto Mansur, à \. 23: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, a contar de 26 de fevereiro de 
2016, do servidor Carlos Eduardo Frazão do Amaral, ponto nº 8.078, Analista Legislativo – atribuição Consulto-
ria, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Chefe, Nível CJ – 3, do Gabinete do Ministro Luiz Fux no Tri-
bunal Superior Eleitoral, com ônus para o órgão cedente. A cessão em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1°, 
da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 2° do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelos Atos da Mesa nº 
73, de 2013, e 77, de 2016. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente a rati9ca-
ção da douta Mesa.”. Rati9cado o despacho do Presidente Eduardo Cunha à \. 14: “Atendendo à solicitação do 
Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Dias To]oli, AUTORIZO, ad referendum da Mesa, a 
cessão do servidor efetivo Carlos Eduardo Frazão do Amaral, ponto n° 8.078, Analista Legislativo – atribuição 
Consultoria, lotado na Consultoria Legislativa, com afastamento pelo período de 01 (um) ano, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor-Chefe, Nível CJ-3, do Gabinete do Ministro Luiz Fux no Tribunal Superior Elei-
toral, com ônus para o órgão cedente, com amparo no art. 93 da Lei nº 8.112190 e no art. 15, parágrafo único 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 2. À Diretoria-Geral, para providências. Ato contínuo, retor-
nem-se os autos a esta Presidência, a 9m de submeter a matéria ao crivo da Mesa Diretora desta Casa de Leis.”; 
3 – Processo nº 105.926/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à \. 16: “Trata-se de de-
cisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a pror-
rogação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de 14/6/2016, da servidora Hebe Machado Guimarães-Dalgaard, 
ponto nº 6.301, Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social – Televisão, para continuar 
exercendo, no Gabinete do Senador Fernando Collor, Senado Federal, o cargo de provimento em comissão de 
Ajudante Parlamentar Intermediário, Símbolo AP-02, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela 
tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4°-A e parágrafo único do 
Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a 
decisão do Senhor Presidente à rati9cação da douta Mesa.”. Rati9cado o despacho do Presidente Eduardo Cunha 
à \. 13: “Em 3/5/16. Atendendo solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, autorizo, ad re-
ferendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Hebe Machado Guimarães-Dalgaard, pon-
to nº 6.301, Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social – Televisão, para continuar a ocu-
par o cargo de provimento em comissão de Ajudante Parlamentar Intermediário, AP-02, com lotação e exercí-
cio no Gabinete do Senador Fernando Collor, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo perío-
do de 1 (um) ano, a contar de 14/6/16, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de 
Pessoal (\s. 4 a 8) e do Diretor-Geral (\s. 10 e 11), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 15, pará-
grafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 4 – Processos ns. 
113.127/2016, 113.102/2016, 113.599/2016 e 115.051/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto 
Mansur, à \. 24: “Trata-se de modi9cações das estruturas de cargos em comissão de natureza especial e de fun-
ção comissionada promovidas no âmbito dos processos 113.127/16, 113.012/16, 113.599/16 e 115.051/16, que 
deram origem, respectivamente, aos Atos da Mesa ns. 93, 94, 97 e 98, todos de 2016, editados pelo Senhor 
Presidente, ad referendum da Mesa, a teor do disposto no parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. A instrução dos processos revela que as medidas não acarretaram aumento de des-
pesas, razão por que puderam ser promovidas com base na delegação do art. 4° da Resolução nº 46, de 2006, 
verbis: Art. 4° Desde que não acarrete acréscimo de despesas a Mesa poderá dispor sobre requisitos, atribuições, 
criação, transformação, extinção e lotação de cargos efetivos, funções e cargos comissionados, bem como sobre a 
estrutura dos órgãos da Câmara dos Deputados, com vistas na racionalização e na modernização administrativa. 
Ante o exposto, esta Secretaria submete as decisões do Senhor Presidente pela edição dos Atos da Mesa ns. 
93, 94, 97 e 98, todos de 2016, à rati9cação da douta Mesa.”. Rati9cados na pauta da Presidência, conforme en-
caminhamento supra. Nesse instante, retirou-se da sala de reuniões o Senhor Deputado Cláudio Cajado, Pro-
curador Parlamentar, e retornou o Senhor Deputado Carlos Manato, Corregedor Parlamentar. Em seguida, a 
Mesa Diretora referendou, por unanimidade, o Ato do Presidente, de 7 de junho de 2016, publicado no Su-
plemento ao Diário da Câmara dos Deputados nº 91, de 8 de junho de 2016, que “Disciplina o registro de fre-
quência dos servidores durante os serviços prestados nas sessões da Câmara dos Deputados ou do Congresso 
Nacional, a partir das 19 horas.”, resolvendo que o quantitativo de servidores que poderão registrar a frequên-
cia nas sessões da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional, a partir das 19 horas, será 9xado pelo 
titular do órgão de lotação ou pelo chefe imediato, observados o limite máximo estabelecido pela Primeira-
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-Secretaria, o interesse público e a necessária força de trabalho, mediante comunicação formal ao Departa-
mento de Pessoal, assegurada a publicação do ato no Portal Transparência da Casa. Com a palavra, o Senhor
Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, apresentou, extrapauta, o Processo nº 110.501/2016, nos termos
do seu parecer à \. 17: “Trata-se de requerimento formulado pelos Líderes do PMDB, PT, PSDB, PP, PR, PSD, PSB,
DEM, PRB, PTB, PDT, Solidariedade, PTN, PSC, PC do B, PPS, PHS, PV, PSOL, PROS, REDE, Minoria e Governo (\s.
1 a 3), de pagamento do serviço extraordinário realizado por servidores lotados nas respectivas lideranças par-
tidárias nos dias 16 e 17 de abril de 2016 (sábado e domingo), durante a discussão e votação da Denúncia por
Crime de Responsabilidade nº 1/2015, no Plenário da Câmara dos Deputados. Segundo a instrução processu-
al, nos termos do art. 3° do Ato da Mesa nº 84, de 2016, e respectivo Anexo II, somente os servidores dos órgãos
ali relacionados tiveram autorização para a prestação de serviços extraordinários, entre os quais não 9guraram
os servidores lotados em lideranças ou representações partidárias. Não obstante, conforme o mencionado re-
querimento, diversos servidores das lideranças, convocados por seus respectivos titulares, realizaram serviços
entre os dias 16 e 17 de abril de 2016, com vista a prestar assessoria especializada, cumprindo plantão em nú-
mero mínimo previamente comunicado à Diretoria-Geral. No encaminhamento dos autos a Primeira-Secreta-
ria, o Diretor-Geral (\s. 5) manifestou-se favoravelmente ao pleito, sugerindo seja a matéria submetida à deli-
beração da Mesa Diretora da Casa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação
da douta Mesa, propondo seja procedida análise, caso a caso, e efetuado pela Administração o devido paga-
mento do serviço extraordinário aos referidos servidores, segundo os registros biométricos efetuados por eles
e a solicitação prévia feita pelas Lideranças à Administração, de modo a não caracterizar enriquecimento ilíci-
to por parte da Câmara dos Deputados, observadas as limitações orçamentárias e as normas referentes à pres-
tação de serviços extraordinários.”. Posta em votação, a proposta supramencionada foi aprovada por unanimi-
dade. Nesse instante, o Senhor Deputado Cláudio Cajado, Procurador Parlamentar, retornou à sala de reuniões.
E, por solicitação do Senhor Deputado Carlos Manato, passou-se à pauta da Corregedoria. IV – PAUTA DO SE-
NHOR CORREGEDOR. Com a palavra, o Senhor Deputado Carlos Manato expôs os seguintes processos, nos
termos de seus pareceres: 1 – Processo nº 123.983/2015. Parecer do Corregedor às \s. 102/109: “Brasília/DF,
30 de março de 2016. À MESA DIRETORA, Cuida-se de Requerimento de Representação formulado pelo De-
putado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio em desfavor da também Deputada Federal Jandira Feghali.
Na inicial direcionada ao Corregedor Parlamentar, o Requerente postula a abertura de sindicância para apura-
ção da prática de possível crime contra a honra, bem como pela prática de ato atentatório ao decoro parla-
mentar. 2. Alega o Requerente que a Deputada Jandira teria publicado na conta da rede social Twitter (@jan-
dira_feghali), no dia 19/05/2015, às 16h38, a frase: “Aécio, o Brasil precisa saber de um HELICÓPETERO repleto de
drogas. #PSDBteuPASSADOteCONDENA. #MidiaBlindaPSDB.” A partir dessa publicação, a9rma que a ação Depu-
tada Jandira constitui crime contra o Senador Aécio Neves, tendo em vista sugerir a prática de crime contra a
honra por parte deste. 3. Assevera, mesmo diante o disposto no art. 53 da Constituição Federal, que a imuni-
dade material dever ser afastada na hipótese em razão do “contexto, injurioso, calunioso e difamatório da a�r-
mação proferida em rede social”. Ademais a9rma ter havido ofensa ao art. 3º, VII do Código de Ética e Decoro
Parlamentar (CEDP). 4. Solicita, por 9m, a instauração de sindicância e o encaminhamento do expediente ao
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar por suposta infração ao art. 4, inciso I e art. 5º, inciso III do CEDP. 5. A
9m de cumprir o disposto no art. 1º do Ato da Mesa nº 37/2009, remeteu-se, em 21/05/2015, o feito ao Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados (\. 25), quem o encaminhou ao Quarto-Secretário da Mesa Diretora, De-
putado Alex Canziane, autoridade esta que por sua vez reconheceu os requisitos formais para o seguimento
do feito (\. 27). Ato contínuo, o Senhor Presidente adere à manifestação do Quarto-Secretário, enviando os
autos ao Corregedor Parlamentar (\. 28). 6. Regularmente noti9cada do inteiro teor do Requerimento de Re-
presentação, consoante o art. 3º do Ato da Mesa nº 37/2009, a Deputada Jandira Feghali apresentou manifes-
tação escrita (\s.31-41), por intermédio de seu advogado regularmente constituído por instrumento de pro-
curação (\.42). 7. Argui a Requerida, em síntese, os seguintes pontos: i) ausência de previsão de sindicância nos
atos normativos da Câmara dos Deputados; ii) ilegitimidade ativa do Requerente; iii) inépcia da presente pre-
tensão deduzida; e v) ausência de qualquer conduta atentatória ao decoro parlamentar. Ao 9nal, postula pelo
arquivamento da petição ou, caso se adentre ao mérito, pelo julgamento improcedente. 8. Não havendo má-
culas procedimentais no feito, tendo sido oportunizado à Requerida o direito de se manifestar em relação a
todos os elementos fáticos e jurídicos submetidos ao Corregedor Parlamentar e prescindindo de qualquer
outro elemento para formação da convicção sobre os fatos, deu-se por encerrada a instrução. 9. É o relatório.
9. Passo a opinar. 10. Excelentíssimo senhor Presidente, demais membros da Mesa, ab initio, teço algumas con-
siderações sobre o pedido de abertura de sindicância formulado e impugnado pela defesa. A função correcio-
nal da atividade parlamentar é um exercício permanente que a mim compete. Devo zelar pelo decoro dos atos
dos parlamentares, resguardando a própria Instituição, em razão de que a Constituição Cidadã reprime os pro-
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cedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar (art. 55, inciso II e § 1º). 11. Desta feita, os pedidos for-
mulados nas exordiais – sem aqui desprestigiar a relevância que eles têm para Requerente e Requerido, bem 
como para minha própria convicção – são secundários em relação aos fatos trazidos a lume. A eles é que me 
vinculo e sobre eles é que minha opinião se sedimenta. É claro que as balizas para emoldurar os fatos são as 
normas postas de nosso Ordenamento Jurídico. Portanto, cumpre-me opinar sobre os fatos, sendo o pedido 
de abertura de sindicância subsidiário e transverso, não implicando, por si só, máculas ao procedimento. 12. 
Nada obstante, a postulação de abertura de sindicância, método de condução das investigações, tem previsão 
legal, vejamos: art. 21-F, III do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, conforme alteração operada pela 
Resolução da Câmara dos Deputados nº 25 de 2013; art. 6, §§ 1º e 2º e art. 8º, inciso III, letra h, ambos do Ato 
da Mesa 37 que regulamenta os procedimentos a serem observados na apreciação de representações relacio-
nadas ao decoro parlamentar; e art. 2º, inciso VII e arts. 8º, 9º e 10, todos da Instrução Normativa nº 1, de 2015 
da Corregedoria Parlamentar. 13. Logo, não há qualquer fundamento na alegação da Requerida sobre a ine-
xistência de amparo regimental para instauração de sindicância. Contudo, não um numerus clausus de hipóte-
ses prede9nidas que ensejam abertura de sindicância. Como técnica investigativa que é, a sindicância é utili-
zada quando os fatos submetidos a análise, quer pela complexidade que pela repercussão, indicam necessi-
dade de formação da comissão de sindicância, conferindo maior legitimidade pela decisão colegiada, haja 
vista execução da investigação ser feita por cinco membros sob minha coordenação, consoante art. 6º do Ato 
da Mesa nº 37, de 2009. Resta claro, dessa forma, que há ampla margem de discricionariedade do método de 
condução da investigação. 14. In casu, não ouve necessidade sequer de proceder à instrução probatória, por-
quanto inexistir controvérsia sobre postagem na rede social que ensejou este procedimento. O ponto contro-
vertido sobre o qual busco formar minha opinião é se a postagem “Aécio, o Brasil precisa saber de um HELICÓ-
PETERO repleto de drogas. #PSDBteuPASSADOteCONDENA. #MidiaBlindaPSDB.” constitui ou não quebra de deco-
ro parlamentar. E isso, ao meu sentir, prescinde de instrução. 15. Quanto à ilegitimidade ativa do Requerente, 
não prospera a tese defensiva. O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, em seu art. 
9º, § 1º, preceitua: “Qualquer cidadão é parte legítima para requerer à Mesa da Câmara dos Deputados repre-
sentação em face de deputado que tenha incorrido em conduta incompatível ou atentatória ao decoro parla-
mentar, especi9cando os fatos e as respectivas provas.” 16. Desta feita, entendo claro que o objetivo da norma 
em comento é possibilitar que todo cidadão possa 9scalizar o exercício do mandato popular. Mais, quando 
veri9cada existência de conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar, possa provocar a Mesa 
desta Casa Legislativa, instando-a a manifestar-se sobre a conduta dos parlamentares. Vejo, portanto, que a 
alegação da Requerida no sentido de postulação em favor de terceiro, no caso o Senador Aécio Neves, não 
prospera. 17. Nestes procedimentos correcionais, em que pese haver a 9gura de um requerente e um requeri-
do, não se formam lides ortodoxas. Isso porque o bem jurídico tutelado consiste na ética e no decoro parla-
mentar, os quais podem ser atingidos, independentemente de atingir a esfera de direitos do requerente. Por 
outras palavras, digo que a instância correcional não visa diretamente a resguardar possíveis ofensas ao Sena-
dor Aécio Neves, mas sim a conduta ética dos membros da Câmara dos Deputados. 18. Superada a questão da 
ilegitimidade, passo a cuidar da alegação de inépcia da pretensão. O crivo da inépcia encontra-se nos incisos 
I, II e III do § 1º do art. 1º do Ato da Mesa nº 37 de 2009. Especial destaque foi conferido pela peça vestibular 
aos incisos I e III. São Eles: “I – o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar;” e “III – 
não houver indício da existência de fato indecoroso e sua #agrante correlação com o representado.” 19. O vocábu-
lo “evidentemente” posto na norma do inciso I confere 9ltro mínimo dos fatos narrados, evitando que qualquer 
fato possa de\agrar abertura de procedimento correcional. No caso em tela, não há essa evidência, uma vez 
que consta dos autos texto veiculado pela Requerida em rede social, no qual há atuação política da parlamen-
tar. Tal fato é inclusive reconhecido em sua defesa: “Conforme restará melhor exposto a seguir, a Representada 
expos em sua conta no Twiter, em maio do corrente ano, uma natural cobrança, que de resto a opinião pública 
indaga ao Senador Aécio Neves, a respeito de notícias veiculadas na imprensa nacional, a respeito da utilização 
de um Helicóptero repleto de drogas. [...] A ora Representada, utilizando-se de forma legítima da rede social, 
desenvolve sua representação parlamentar, questionando e cobrando de outras lideranças políticas e parla-
mentares, como também questiona a postura política de Partidos de oposição ao atual Governo Federal, como 
o PSDB, que no legítimo entendimento da Representada, como de seu Partido Político, o PCdoB, não reconhe-
cem legitimidade em orientação partidária que já tendo ocupado a Presidência da República, expôs o país a 
situações orçamentárias, 9nanceiras, econômicas e sociais bem mais graves do que se veri9ca no momento.” 
(\. 37) 20. Por outro lado, a Constituição Federal resguarda a inviolabilidade, civil e penal, por quaisquer opini-
ões, palavras e votos. Trata-se da imunidade material prevista no art. 53, caput. Dessa forma, a postagem abai-
xo transcrita encontra-se albergada pelo manto protetor da imunidade material. “Aécio, o Brasil precisa saber de 
um HELICÓPETERO repleto de drogas. #PSDBteuPASSADOteCONDENA. #MidiaBlindaPSDB.” 21. A Rati9car a inci-
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dência da imunidade, colacionou a Requerida em sua defesa julgado do Supremo Tribunal Federal que negou 
seguimento à interpelação judicial proposta pelo Senador Aécio Neves em desfavor da ora Requerida. Para 
conhecimento dos Pares, transcrevo-a: EMENTA: INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA 
CAUTELAR. MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, ART. 144). 
PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADA FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, POR DISPOR A PARLAMENTAR FEDERAL DE PRERROGATIVA DE FORO, “RATIONE MUNERIS”, 
PERANTE ESTA SUPREMA CORTE, NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS. IMPUTAÇÃO ALEGADAMENTE OFENSIVA 
AO PATRIMÔNIO MORAL DO INTERPELANTE. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, EM TAL CONTEXTO, DE DUBIEDADE, 
EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE DAS AFIRMAÇÕES REPUTADAS CONTUMELIOSAS. CONSEQUENTE INEXIS-
TÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO DESTINATÁRIO DE TAIS AFIRMAÇÕES. INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZA-
MENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÕES ATRIBUÍDAS À INTERPELANDA QUE SE ACHAM AMPARADAS 
PELA GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL. A INVIOLABILIDADE COMO OBSTÁ-
CULO CONSTITUCIONAL À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E/OU CIVIL DE QUALQUER CONGRESSISTA. MANIFES-
TAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (“TWITTER”). HIPÓTESE 
DE INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL DO CONGRESSISTA (CF, ART. 53, “CAPUT”). PEDIDO DE EXPLICAÇÕES 
A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 22. Nem mesmo o procedimento cautelar, que visava resguardar futura ação 
penal, teve seguimento na Corte, haja vista a imunidade conferida à manifestação da Requerida. Isso é o que 
também leciona a doutrina sobre a imunidade que resguarda os membros do Congresso Nacional, vejamos: 
“A inviolabilidade sempre foi a exclusão de cometimento de crime de opinião por parte de Deputados e Sena-
dores; mas, agora, com a redação da EC-35/2001 ao caput do art. 53, se estabelece que eles são invioláveis civil 
e criminalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Exclui-se assim os congressistas também 
da responsabilidade civil. A inviolabilidade, que, as vezes, também é chamada de imunidade material, exclui o 
crime nos casos admitidos; o fato típico deixa de constituir crime, porque a norma constitucional afasta, para 
a hipótese, a incidência da norma penal.”¹ ( SILVA. Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 36 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2013. p. 537;). “A imunidade material a que alude o caput do art. 53 da Carta expressa a invio-
labilidade civil e penal dos deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos, neutralizando a res-
ponsabilidade do parlamentar nessas esferas.”² (² MENDES. Gilmar Ferreira. BRANCO. Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 891.). Sem grifo 23. Pela perspectiva civil e pe-
nal, pois, não restam dúvidas da inaplicabilidade à hipótese vertente. Contudo, mesmo diante dessa exclusão 
civil-penal, ainda remanesce a possibilidade de o Poder Legislativo coibir os excessos. É a esfera correcional 
que tem a incumbência de zelar pela ética e o decoro do parlamento. 24. Nessa toada, nobres Pares, ao meu 
sentir, digo que a manifestação da Requerida não teve o condão romper com a ética e com o decoro impostos 
aos membros desta augusta Casa. Entendo que a possível existência de ambiguidade, subjetividade ou impre-
cisão do texto não é capaz de caracterizar excesso passível de repressão disciplinar. 25. Minha análise aqui tem 
a preocupação de não engessar a manifestação do pensamento dos parlamentares. Assim, entendo impossível 
a caracterização de conduta incompatível pela mera discordância, insatisfação ou até mesmo pelas dúvidas 
sobre o real conteúdo da mensagem, como articulado na inicial. 26. Firme nos fundamentos alinhavados, con-
cluo, 9ncando-me na Constituição Federal e nas normas regimentais desta Casa, que o fato narrado não cons-
titui falta de decoro parlamentar, pelo que sugiro, a Vossas Excelências, seja declarada inépcia e, consequente-
mente, seja determinado o arquivamento da representação, na forma do art. 1º, § 1º, inciso I do Ato da Mesa 
nº 37, de 2009.”. Analisado o processo, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, arquivá-lo, nos termos do 
parecer supracitado. 2 – Processo nº 141.573/2015. Parecer do Corregedor, Deputado Carlos Manato, às \s. 
92/99: “Brasília, 24 de maio de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata-se do Processo nº 2015/141.573 de iniciativa 
do Deputado Federal Pr. Marco Feliciano (PSC/SP) no qual esse Parlamentar requer apuração de fatos ocorridos 
em Reunião da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP onde, em sua visão, teriam 
sido praticados atos ofensivos à ética e ao decoro parlamentar pelo Deputado Federal Silvio Costa (PTdoB/PE). 
2. Baseia-se o requerimento em Notas Taquigrá9cas da Reunião nº 1496/15 da citada Comissão, realizada em
26/08/2015, no Plenário 12, Anexo II da Câmara dos Deputados. Dessas Notas, destacou o Requerente o se-
guinte excerto: “............................................ O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Presidente! (Não identi&cado) – Para 
discutir, Sr. Presidente. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Eu quero discutir também. O SR. PRESIDENTE (De-
putado Benjamin Maranhão) – Em discussão o projeto. (Pausa.) Deputado Silvio Costa, depois Deputado Daniel 
Almeida, depois Deputada Flávia... O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Veja bem, Presidente, eu estou queren-
do compreender esse projeto. Veja bem, pelo que eu entendi, o meu companheiro social cristão, Deputado Pr. 
Marco Feliciano, está dizendo o seguinte: se o professor de Educação Física não estiver naquela faixa que paga 
Imposto de Renda, ele estará liberado de pagar o Conselho, não é isso? Só que o professor, qualquer professor, 
paga o sindicato, no Brasil, está na Constituição, se paga 1 ano de imposto sindical. Agora, eu não entendi o 
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espírito desse projeto. Se esse professor que está fora da faixa etária, repare bem a pergunta, o senhor está li-
berando esse professor de pagar o Conselho, mas se ele entrar na sua igreja, por exemplo, e participar da sua 
igreja, do culto, ele vai pagar o dízimo? V. Exa. não vai liberá-lo do dízimo. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ben-
jamin Maranhão) – mas aí é pra Deus, é diferente. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Deixa eu terminar. (Não 
identi&cado) – A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, Deputado Sílvio Costa. O SR. DEPUTADO 
SILVIO COSTA – Deputado Daniel Vilela, veja bem, o Deputado Pr. Marco Feliciano não vai liberar o professor 
de pagar o dízimo se ele está na igreja dele. Agora é interessante, para pagar o Conselho ele quer isentar o 
professor. Moral da história: ele quer quebrar o Conselho, mas a igreja ele não quer quebrar. Então para ele ser 
coerente, V. Exa. deveria propor o seu projeto, colocar uma emenda. Que esses professores que V. Exa. está 
querendo estejam liberados de pagar conselho. E, se eventualmente for na sua igreja – nas outras, não – , está 
liberado do dízimo também. Aí é 40. Aí eu voto a favor. Do contrário, eu voto contra. O SR. DEPUTADO PR. 
MARCO FELICIANO – Sr. Presidente, como eu fui citado... O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Foi citado, e com 
o maior carinho. O SR. PRESIDENTE (Deputado Benjamin Maranhão) – Eu vou passar a palavra, antes de con-
tinuar a discussão, para o autor do projeto. É um direito. O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO – Eu só 
queria, então, fazer um pedido: que a discussão fosse séria, porque isto aqui envolve um pro9ssional que vem 
sofrendo, e não fazer chacota, principalmente com a igreja e a fé das pessoas. Respeito muito o Deputado Sil-
vio Costa. (Não identi&cado) – Apoiado. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Mas, meu amigo, onde está fal-
tando seriedade? O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO – A nossa briga é sempre essa, Silvio. Você leva 
tudo na brincadeira. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Meu amigo, onde está a brincadeira? Com o maior 
respeito a você, eu estou pedindo coerência sua só: que libere esse homem do dízimo também, da sua igreja. 
O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO – Eu agradeço ao Deputado. Eu vou me retirar da sessão, porque 
eu não suporto ouvir isso. Eu sou acusado de preconceituoso nesta Casa, e eu sofro preconceito por um par-
ceiro de bancada. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Mas qual é o preconceito, Deputado. Você quer teatro, 
é? Então faça teatro. Esse seu... (Não identi&cado) – Eu voto contra. O SR. PRESIDENTE (Deputado Benjamin 
Maranhão) – Deputado Silvio, não faça isso. O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Ele quer fazer teatro. Deixe ele 
ir. (intervenções simultâneas e fora do microfone. Inaudível.)” 3. Alega o Requerente que, após essas manifesta-
ções, os Deputados Luiz Lauro Filho e Geovania de Sá teriam repreendido o Deputado Silvio Costa: ....................
...................................... “O SR. DEPUTADO LUIZ LAURO FILHO – Presidente, vou ser muito breve. Eu cheguei aqui 
no meio da polêmica. Apenas eu queria fazer uma defesa. Eu entendo e respeito o Deputado Silvio Costa, bem 
como respeito o Deputado Marco Feliciano, que é do meu Estado. Eu entendo a forma de argumentação do 
Deputado Silvio Costa, que até veio aqui me procurar explicando a importância dos conselhos. Existem tam-
bém outros conselhos de categoria que não são tão bem remuneradas. Agora, só para deixar claro, a questão 
do dízimo...Presidente, preciso fazer essa defesa. O Dízimo não é um pagamento. O Dízimo é uma entrega. Não 
é obrigatório, não existe regulamento, regimento, nada que obrigue um cristão, seja ele evangélico ou católi-
co, ou não cristão, a fazer uma entrega, uma doação a algum órgão. Eu queria apenas deixar muito claro... O 
SR. PRESIDENTE (Deputado Benjamin Maranhão) – Com relação a isso tem toda solidariedade da Presidência 
também. É preciso haver respeito às religiões. O SR. DEPUTADO LUIZ LAURO FILHO – Agradeço. Quero ape-
nas acrescentar que, além do respeito às religiões, ou às crenças, o dízimo não é pagamento. Ninguém paga 
dízimo, e, sim, uma entrega voluntária dos cristãos. Muito obrigado.” ......................................................... “A SRA. DE-
PUTADA GEOVANIA DE SÁ – Sr. Presidente, primeiro quaro solidarizar-me com V. Exa., quando alguns coloca-
ram aqui que pauta somente projetos para V. Exa. relatar. Mas V.Exa. tem conduzido muito bem esta Comissão. 
Tenho acompanhado de perto todo o seu trabalho e como disse são projetos que vem há muito tempo sendo 
travados na Pauta, e V.Exa. tem tido a coragem de colocar. Quero parabenizar o Relator, Deputado Daniel Vile-
la, pelo belo Relatório. Vou acompanhar V.Exa. no voto e pedir também a esta Comissão que tenha mais res-
peito, principalmente pelas questões religiosas, como já outros Deputados colocaram, o dízimo não é obriga-
tório, dá quem quer. E nesta Comissão, temos que tratar os assuntos de forma mais sérias. Estamos sendo pau-
tados aqui por projetos que mudam a vida das pessoas, da Nação. Não estamos falando de religião. E quando 
vem um projeto de algum religioso, como o Deputado Pr. Marco Feliciano, sempre vem essas questões à tona 
na Pauta das nossas Comissões. Pedimos mais respeito. Gostaria de encaminhar pela aprovação junto com o 
nosso Relator, Deputado Daniel Vilela.” 4. A9rma ainda o Requerente que, após as palavras desses Parlamenta-
res, teriam recrudescido os motivos para apresentação de seu Requerimento de Representação contra o De-
putado Silvio Costa por violação dos deveres dos Deputado Federais, em face do cometimento de eventual 
ultraje ao sentimento religioso. 5. Para o Deputado Pr. Marco Feliciano, o Requerido teria abusado de suas prer-
rogativas relativas à imunidade material, descritas no art. 53 da Constituição Federal, ao deixar de atender o 
disposto nos incisos VI e VII do art. 3º do Código de Ética e de Decoro Parlamentar – CEDP da Câmara dos De-
putados relativamente aos deveres fundamentais do Deputado, verbis: Art. 3º São deveres fundamentais do 
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Deputado: (...) VI – examinar todas as proposições submetidas a sua apreciação e voto sob a ótica do interesse 
público; VII – tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os cida-
dãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual trata-
mento; (...) 6. Para o Requerente, exsurgem das Notas Taquigrá9cas da citada Reunião que o Requerido teria 
agido à revelia do interesse público por fazer da discussão “um deboche contumaz”, o que caracterizaria even-
tual falta de respeito. 7. Além disso, a postura do Deputado Silvio Costa teria sido atentatória ao decoro parla-
mentar “na medida em que foi responsável por prejudicar o regular andamento da boa discussão política que 
ocorria naquela comissão”, razão pela qual também teria incorrido em infração disciplinar tipi9cada no Código 
de Ética, art. 5º, inc. I, como segue: Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, 
puníveis na forma deste Código: I – perturbar a ordem das sessões da Câmara dos Deputados ou das reuniões 
de Comissão; (...) 8. Em adição, alega o Deputado Pr. Marco Feliciano que a conduta mais grave teria sido a for-
ma jocosa com a qual o Deputado Silvio Costa teria relacionado o mérito do projeto de lei em discussão com 
o pagamento de dízimos, no âmbito da igreja do Requerente. 9. Esse comportamento seria, inclusive, passível 
de tipi9cação criminal, conforme o previsto no art. 208 do Código Penal, segundo o qual é crime punível com 
pena de detenção, de um mês a um ano, ou multa, escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença 
ou função religiosa. 10. Outrossim, alega o Requerente que o comportamento do Requerido teria forte com-
ponente subliminar destinado a induzir a idéia de que o Autor do Projeto de Lei em debate – o próprio Reque-
rente -, nortearia sua atuação parlamentar com base em interesse econômico, o que, além de desrespeitoso, 
constituiria “reprovável escárnio criminal”. 11. Finalmente, pugna o Requerente sejam os fatos alegados apura-
dos nos termos do Art. 9º, § 2º, inc. I, do Código de Ética e de Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. 
12. Encaminhado à Presidência da Casa em 30/9/2015, nos termos do art. 1º e §§ do Ato da Mesa nº 37, de 2009, 
foi o processo enviado por chancela do Presidente da Câmara dos Deputados ao Segundo Vice-Presidente da 
Casa, em 28/10/2015, para o referido juízo de prelibação. 13. Em 24/11/2015, concluiu Sua Excelência o Depu-
tado Giacobo que “Não se vislumbra no caso efetiva ocorrência de ato de violação dos deveres de decoro par-
lamentar, muito menos do ilícito penal mencionado”. 14. Ademais, a9rma o Deputado Giacobo que, “Da leitura 
das notas taquigrá9cas, embora possa ser considerado de mau gosto a forma como foi feita a comparação da 
situação da contribuição (...) com a cobrança do dízimo pelas igrejas”, seria patente “que a intenção do Repre-
sentado era apenas elencar argumentos em prol de sua ideia contra o projeto e não realmente ofender a prá-
tica religiosa de ninguém”. 15. Além disso, lembrando que “As normas disciplinares da Câmara dos Deputados 
não podem ser utilizadas para impedir manifestações que, embora pudessem ser feitas de maneira mais calma, 
não chegaram a exageros tais que demandassem qualquer medida correcional”, 9naliza sua Excelência o Se-
gundo Vice-Presidente da Casa decidindo “pelo arquivamento da presente Representação por ausência de 
justa causa”. 16. Dessa forma, com fundamento na decisão do Segundo Vice-Presidente da Câmara dos Depu-
tados efetuada em juízo de prelibação, no qual Sua Excelência se manifesta pela inépcia, opino pelo arquiva-
mento dos presentes Autos.”. Esclarecido o processo, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, arquivá-lo, nos 
termos do parecer supracitado. 3 – Processo nº 144.642/2015. Parecer do Corregedor, Deputado Carlos Ma-
nato, às \s. 40/46: “Brasília/DF, 28 de junho de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata-se de Requerimento de Re-
presentação protocolizado pelo Senhor Deputado Delegado Eder Mauro com solicitação de providências legais 
em desfavor do Senhor Deputado Jean Wyllys, em virtude da suposta prática de ato atentatório ou incompa-
tível com o decoro parlamentar decorrente de pronunciamento durante reunião da Comissão Parlamentar de 
Inquérito que visa apurar violência contra jovens negros e pobres, na qual o Requerido teria feito a seguinte 
a9rmação, in verbis: “O Brasil coloca gente estúpida, incapaz de pensar profundamente sobre algumas questões e 
de recorrer à produção cientí�ca e acadêmica sobre o uso de drogas. (...) pessoas que querem endurecer pena e pu-
nir ainda mais a população pobre é destruir família, e essa gente não tem moral para falar o que é destruir família”. 
2. O Requerido teria feito o aludido pronunciamento após o Requerente ter feito o uso da palavra, sendo que 
aquele teria dito que as posições defendidas o teriam atingido diretamente. 3. No sentir do Requerente, o Re-
querido incorreu na conduta prevista no artigo 5º, III, do Código de Ética e Decoro Parlamentar – CEDP, eis que 
teria praticado ofensa moral, e ainda, desacatado, por atos ou palavras, outro parlamentar. 4. Por 9m, requer 
seja o Requerimento de Representação recebido e processado nos moldes do artigo 10 do CEDP, visando à 
aplicação da pena de censura escrita ao Requerido. 5. O feito foi encaminhado, aos 28/10/2015, ao Senhor De-
putado Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário, por delegação em reunião da Mesa Diretora (\. 
8), para análise nos termos do art. 1º do Ato da Mesa nº 37/2009. 6. Aos 5/1/2016, o processo foi remetido à 
esta Corregedoria Parlamentar pela Presidência da Casa que manifestou-se pela aptidão quanto aos requisitos 
formais do Requerimento de Representação nos termos do caput do artigo 1º do Ato da Mesa nº 37/2009 (\. 
10). 7. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 3º do Ato da Mesa nº 37/2009, no dia 3 de fevereiro do ano em 
curso, foi entregue cópia do inteiro teor do presente feito ao Senhor Deputado Jean Wyllys, consignando-lhe 
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o prazo de cinco dias úteis para manifestação a respeito do Requerimento de Representação (\. 14). 8. Aos 12
de fevereiro de 2016, o Requerido apresentou, tempestivamente, a sua defesa escrita com 7 (sete) laudas (\s.
15/18), além dos documentos de \s. 18/34. O Requerido, em sua manifestação escrita, em suma, alega que: –
“Ao se manifestar após permissão do presidente, devido ao fato de ter havido referência à sua fala, o ora repre-
sentado proferiu-se da seguinte forma: ‘O Brasil é um país com 2 milhões de habitantes, que elegem 513 De-
putados. As pessoas botam pessoas de todo tipo aqui, não é? As pessoas botam inclusive gente estúpida, in-
capaz de pensar profundamente sobre algumas questões e de recorrer à produção cientí9ca, à produção da
ciência, das academias, em torno da drogadição, do fenômeno das drogas’ (...) Observe-se que essas foram
falas proferidas EM DIREITO DE RESPOSTA concedido ao Dep. Jean Wyllys por ter sido citado indiretamente na
fala do representante como alguém que estava ali para destruir famílias. Desta forma, houve uma resposta
dada a uma ilação feita pelo Dep. Éder Mauro. Imperioso se faz que ao citar as falas do Dep. Jean Wyllys em sua
representação, inclusive colocando os trechos entre aspas, levando a crer que copiava a fala do representado,
o Dep. Éder Mauro não copia as mesmas 9dedignamente, conforme foram efetivamente feitas. Tal conduta
denota uma clara tentativa de deturpar tanto a fala, quanto o contexto na qual ela foi proferida. Atitude, inclu-
sive, na qual o representante já é reincidente, conforme será explanado adiante. Ressalte-se que tanto a fala
inicial, bem como o direito de resposta do Dep. Jean Wyllys estão absolutamente dentro das suas prerrogativas
de Deputado Federal eleito por 144.770 votos, pelo estado de terceiro maior eleitorado do país e com um mo-
desto 9nanciamento de campanha. Portanto, possui legitimidade para manifestar suas opiniões. Pelo exposto,
não deve prosperar a acusação de quebra de decoro, visto que ao Dep. Jean Wyllys foi concedido um direito
de resposta, no qual o mesmo respondeu a uma menção ofensiva feita por Éder Mauro, quando disse que não
poderia estar ali ouvindo alguém querer a legalização das drogas, e que o representado era um destruidor de
famílias. A bem da verdade, a fala do representante foi uma defesa da sua posição, do seu mandato e das suas
prerrogativas! (...) Por todo exposto, requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da presente representação, visto que o
Dep. Jean Wyllys proferiu sua fala em direito de resposta por ter sido ofendido pelo representante, estando
dentro de suas prerrogativas de Deputado Federal eleito, bem como a fala foi uma defesa das suas ideias, não
sendo admissível a aplicação de qualquer penalidade contra o representado.” 9. Por reputar su9cientemente
instruído o feito, inclusive com imagens dos fatos objeto da investigação, bem como a íntegra dos menciona-
dos pronunciamentos, além de outros documentos pertinentes, declarei por encerrada a instrução. 10. É o re-
latório. 11. Excelentíssimos Senhor Presidente e demais membros desta Douta Mesa Diretora, trata-se, como
9cou plenamente visível nos autos, de manifestação por meio de palavra por parte do Requerido, o Senhor
Deputado Jean Wyllys, que teria praticado ofensa moral contra o Senhor Deputado Delegado Eder Mauro. 12.
Vejamos, pontualmente, quais foram as palavras empregadas pelo Requerido, in verbis: “O Brasil coloca gente
estúpida, incapaz de pensar profundamente sobre algumas questões e de recorrer à produção cientí�ca e acadêmi-
ca sobre o uso de drogas. (...) Então, é compreender essa dimensão, é recorrer à ciência, não ao achismo e senso co-
mum. Porque eu diria que defender armamento é destruir a família. Eu diria que a pessoa que é contra o Estatuto 
do desarmamento, que quer armar a população, quer destruir família. Eu acho que pessoas que querem endurecer 
penas e punir ainda mais a população pobre, quer destruir família. Então, essa gente não tem moral para falar em 
destruição de família, tá? S´para deixar claro. Obrigado.”. 13. Em nosso sentir, a despeito do acalorado debate
que ocorria durante a Audiência Pública, não há dúvida de que a opinião exarada pelo Senhor Deputado Jean
Wyllys, Agente Político, foi efetivada nas dependências do Plenário desta Casa Legislativa e em razão do seu
ofício, a rati9car a existência de conexão com o exercício do mandato parlamentar. Logo, faz-se premente a
análise do alcance da imunidade parlamentar ao caso em lume, inclusive se o comportamento revela incom-
patibilidade com o decoro parlamentar, ou ato a ele atentatório. 14. A Constituição da República, em seu arti-
go 53, com redação dada pela Emenda à Constituição nº 35/2001, dispõe que “os deputados e senadores são
invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.” 15. A imunidade material do
parlamentar compreende, pois, hipóteses de atipicidade civil e penal, constituindo garantia do exercício do
mandato parlamentar ante à in\uência dos demais Poderes. Trata-se de prerrogativa do próprio Poder Legis-
lativo, de modo que apenas ao Parlamento é dada a competência de punir seus membros quando, eventual-
mente, por opiniões, palavras ou votos, atingirem a dignidade e o decoro da Casa Legislativa na qual exerce
seu mandato. 16. Entretanto, tal jus puniendi visa apenas a coibir inegáveis excessos, prejudiciais à imagem
da Casa como um todo, sem implicar redução da garantia que possui o parlamentar em relação à livre
manifestação do seu pensamento, mormente no que concerne aos temas de reconhecida relevância social.
17. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem no Inquérito 1024-3, o Ministro Relator Cel-
so de Mello ressalta que: Cabe assinalar que a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no
art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva pro-
teção ao congressista, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o
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ofício parlamentar, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que 
concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 
– RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que – cumpre insistir – as a9rmações e os pronunciamentos emana-
dos do membro do Poder Legislativo da União guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in 
o�cio”) ou tenham sido proferidos em razão dele (prática “propter o�cium”), conforme esta Suprema Corte 
tem assinalado em diversas decisões (TRJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g. ). Sublinha-
mos. 18. Noutro giro, a detida análise do conteúdo especí9co das palavras proferidas pelo Requerido evidencia 
verdadeiro viés de divergência de ideias entre expoentes de agremiações histórica e ideologicamente antagô-
nicas entre si. 19. Ademais, a utilização dos adjetivos pelo Requerido foi feita em contexto de acalorada discus-
são no âmbito de audiência pública convocada por CPI e após mútuas provocações e, ainda que possa a9gurar-
-se ofensiva do ponto de vista subjetivo ao Requerente, não se quali9ca como ato que infrinja as regras de boa 
conduta nas dependências da Casa a ponto de ensejar punição disciplinar, mormente quando patente o con-
teúdo político da manifestação. 20. Some-se a isso, o fato de que o discurso foi proferido pelo Requerido em 
sede de Direito de Resposta, sendo a palavra concedida pelo Presidente da CPI, em estrita obediência aos di-
tames do Regimento Interno, por ter sido citado indiretamente na fala do Requerente como alguém que esta-
va ali para destruir famílias. 21. Para melhor exegese, dou conhecimento à Douta Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados que processo de semelhante teor foi examinado nesta Corregedoria Parlamentar (Processo nº 
121.781/2009), concluindo-se pela improcedência do pedido e rati9cado pelos Senhores Membros da Mesa 
do biênio 2009/2010. 22. Assim, entendo que a conduta de Sua Excelência está contida nos limites garantidos 
pelos princípios constitucionais da liberdade de expressão e da inviolabilidade parlamentar, impondo-se a 
declaração de inépcia por atipicidade, nos termos do que dispõe o artigo 1º, § 1º, inciso I do Ato da Mesa nº 
37 de 2009, in verbis: Art.1º........................................................ § 1º A representação será considerada inepta quando: I 
– o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar; ........................................................ 23. Re-
alço, portanto, no que diz respeito ao enquadramento da ação em algum tipo previsto no Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, que não encontro qualquer infringência ao decoro pelo Requerido, em virtude da invio-
labilidade do direito de expressão do parlamentar, notadamente quando se trata de crítica, não apenas ao 
posicionamento pessoal, mas também à política adotada pelo Parlamentar supostamente ofendido. 24. Des-
taco, ainda, que baseio meu parecer essencialmente na Constituição Federal, a qual reconhece, em seu artigo 
53, que “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras 
e votos” e, em seguida, na jurisprudência pací9ca do Supremo Tribunal Federal – STF que tem, reiteradamente, 
resguardado o amplo exercício da liberdade de expressão do parlamentar, desde que sua manifestação tenha 
conexão com o desempenho do mandato ou tenha sido proferida em razão dele, o que foi reconhecido no 
presente caso e vastamente explicitado acima. 25. Ressalto também que, embora não haja consenso sobre a 
natureza jurídica da imunidade, não se pode, no exercício do mandato, enquadrar a liberdade de expressão 
dentro dos tipos penais como na regra geral, pois a imunidade tem o efeito de excluir eventual crime nos casos 
admitidos, fazendo com que o fato típico deixe de constituir delito, já que a norma constitucional afasta a in-
cidência da norma penal¹. 26. Por 9m, exorto o Deputado Jean Wyllys para que, na manifestação de suas opi-
niões, tenha a devida cautela ao utilizar palavras que, embora não con9gurem estritamente ilícito disciplinar, 
possam ter o condão de causar ofensas, ainda que de foro íntimo, às pessoas que divirjam das suas opiniões. 
Aproveito para reiterar meu repúdio a todo tipo de preconceito ou discriminação a qualquer cidadão brasilei-
ro ou estrangeiro. 27. Por todo exposto, rati9cando meu profundo respeito às garantias de dignidade da pessoa 
humana e posição contrária a qualquer tipo de ofensa, manifesto-me pelo arquivamento da representação, 
por evidente inexistência de infração ao decoro parlamentar, reconhecida a incidência da imunidade parla-
mentar no caso em análise, com fulcro no Artigo 1º, § 1º, I do Ato da Mesa nº 37/2009. (¹SILVA, José Afonso da. 
Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo. Malheiros. 15ª Edição revista. Pág. 532.).”. Aprovado o pare-
cer supra por unanimidade. 4 – Processo nº 150.100/2015. Parecer do Corregedor, Deputado Carlos Manato, 
às \s. 32/37: “Brasília/DF, 28 de junho de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata-se de Requerimento de Represen-
tação protocolizado pelo Deputado Laerte Bessa, com solicitação de providências cabíveis no sentido de apu-
rar fato envolvendo o Senhor Deputado Nilto Tatto, com a 9nalidade de constatar a possível prática de ato 
atentatório ao decoro parlamentar. 2. O aludido requerimento tem como base a narrativa dos fatos ocorridos 
no dia 8 de dezembro de 2015, no Plenário da Casa, durante a Sessão para eleição da Comissão Especial que 
analisaria o pedido de Impeachment da Excelentíssima Senhora Presidente da República, nos seguintes termos 
(\s. 2/7), in verbis: “Consoante amplamente divulgado na imprensa, no dia 08.12.2015 ocorreu no Plenário da 
Câmara dos Deputados sessão para eleição dos membros da Comissão Especial responsável pela análise do 
pedido de Impeachment da Excelentíssima Senhora Dilma Rousse], Presidente da República Federativa do 
Brasil, conforme previsto na lei nº 1.079/50 e nos artigos 85 e 86 da Constituição Federal. Instaurada a sessão 



Julho de 2016 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 549 

e formadas as Chapas, a votação iniciou-se na modalidade secreta, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor 
Deputado Federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e alguns Deputados às Urnas de votação, culminando, inclusive, 
na destruição de 03 (três) das 14 (quatorze) urnas disponibilizadas para a eleição. Saliente-se que a referida 
comissão tem por objetivo a elaboração de parecer sobre o impedimento da Excelentíssima Senhora Presiden-
te da República, que é acusada de suposto crime de responsabilidade contra a lei orçamentária. No que inte-
ressa à presente representação, o Deputado Federal Nilto Tatto, PT-BA, tentou impedir o Deputado Laerte Bes-
sa, bem como outros Deputados que ali se encontravam, de terem acesso aos locais de votação, conduta esta 
passível de enquadramento nos vedados comportamentos de tentar fraudar o regular andamento dos traba-
lhos legislativos e perturbar a ordem da sessão, infringindo as regras de boa conduta. E, nessa clara tentativa 
de obstar a votação, o Deputado Federal Nilto Tatto, PT-BA, em pleno exercício do seu mandato, agrediu ver-
balmente o Deputado Laerte Rodrigues de Bessa, dirigindo palavras agressivas ao Representante, após em-
purrar e impedir a sua passagem, dizendo rispidamente “vai bater na tua mãe”. Assim, a tentativa de impedir 
o Deputado Laerte Rodrigues de Bessa, bem como outros Deputados que ali se encontravam de terem acesso
aos locais de votação, implicou possível tentativa de fraude ao regular andamento dos trabalhos legislativos,
com perturbação da ordem da sessão (...).” 3. No bojo da peça inicial do Requerimento de Representação há
expressa menção a possível infringência ao artigo 4º, incisos I e IV, e 5º, I, II e III do Código de Ética e Decoro
Parlamentar – CÓDIGO DE ÉTICA. 4. O processo foi recebido na Presidência da Casa, que se manifestou pela
aptidão quanto aos requisitos formais do Requerimento de Representação e, nos termos do caput do artigo 1º
do Ato da Mesa nº 37/2009, encaminhou os autos à Corregedoria Parlamentar (\. 14). 5. Em cumprimento ao
que dispõe o artigo 3º do Ato da Mesa nº 37/2009, no dia 16 de março de 2016, foi entregue cópia do inteiro
teor do presente feito ao Deputado Nilto Tatto Rodrigues (\. 17), consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis
para manifestação a respeito do Requerimento de Representação. 6. Aos 30 de março de 2016, o Requerido
apresentou, tempestivamente, a sua manifestação escrita (\s. 23/30), alegando, em síntese, especi9camente
em relação aos fatos, que, in verbis: “encontrava-me em atendimento à convocação para votação nominal de
matéria relativa à formação de Comissão Especial do Impeachment e, enquanto aguardava o momento em
que eu votaria, fui agredido moral e 9sicamente pelo deputado Laerte Bessa do PR/DF. Tanto assim que, na
peça ‘acusatória’ do Requerente, aqui contestada, o próprio parlamentar atribui a mim uma suposta frase que
constitui, por si, uma con9ssão da prática de uma prévia agressão perpetrada por ele contra a minha integri-
dade física, a que eu, indignado e surpreso, teria, subitamente, retrucado para o 9zesse com os seus e não co-
migo. Naquela sessão. Os trâmites de votação foram incomuns, na medida em que as urnas se encontravam
em cabines en9leiradas na parte lateral do Plenário. No interior de uma delas, havia um parlamentar votando
e eu estava posicionado próximo à cabine, pois seria o próximo a votar. Aguardando a sua vez, encontravam-
-se vários outros parlamentares, dentre eles o próprio Requerente. Em determinado momento, iniciou-se um
tumulto entre outro parlamentar e o mesmo deputado Laerte Bessa que, aparentemente, pretendia votar an-
tes dos demais. Esclareci que eu era o próximo a votar e pedi calma aos demais. Naquele momento, o deputa-
do Laerte Bessa, ora Requerente, sem justi9cativa aparente, passou a proferir diversos xingamentos em relação
a mim e, em seguida, agrediu-me 9sicamente com um soco que atingiu a minha região abdominal. Fiquei mui-
to indignado com o ocorrido e, mais, ainda, fui surpreendido com outra agressão quando desferiu contra mim
uma ‘cabeçada’. 7. Em continuidade às investigações, encerrei a fase instrutória, por considerar su9cientes os
elementos de prova constantes dos autos. 8. É o relatório. 9. Trata-se, como aduzido no relatório, de Requeri-
mento de Representação acerca de conduta supostamente perpetrada pelo Senhor Deputado Nilto Tatto pos-
sivelmente atentatória ao decoro parlamentar consistente, em resumo, em ter atrapalhado o andamento dos
trabalhos legislativos realizados no Plenário para eleição da Comissão Especial que analisaria o pedido de Im-
peachment da Excelentíssima Senhora Presidente da República. 10. Nessa esteira, depreende-se que, a partir
da acurada análise do teor da inicial do Requerimento, da manifestação escrita do Requerido, mormente das
imagens acostadas aos autos, não se pode extrair os necessários e mínimos indícios de autoria de crime ou de
fato que revele abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional,
tampouco outro ato incompatível ou atentatório ao decoro parlamentar. 11. Ainda no que diz respeito à auto-
defesa do Requerido, este a9rma que se encontrava a aguardar a sua vez para votar em frente à cabine, pois
havia outro parlamentar no interior desta, e que não dirigiu qualquer palavra ofensiva ao Requerente, e que
foi este que lhe agredira 9sicamente. 12. Nessa esteira, convém pontuar que, ao analisar detidamente as ima-
gens do ocorrido, em que pese o alterado estado de ânimo dos parlamentares, e a aglomeração em frente às
urnas, não se vislumbra a prática de ato comissivo por parte do Requerido que se amolde com perfeição às
condutas descritas como incompatíveis ou atentatórias ao decoro parlamentar. 13. Prosseguindo na análise da
prova, percebe-se que era outro parlamentar – que também está sendo investigado – que estava posicionado
imediatamente na porta da cabina em que se encontrava a urna eletrônica, e havia, ainda, dois agentes de po-
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lícia legislativa tentando acalmar os exacerbados ânimos, não sendo possível estabelecer juízo seguro acer-
ca de eventuais palavras ofensivas por parte do Requerido. 14. Conquanto notório que vários parlamen-
tares – principalmente os contrários à eleição da Comissão Especial – tenham agido de forma descortês no 
momento da votação, uns empurrando os outros, alteração da voz, discussões generalizadas, para uma de9-
nição acerca da culpa ou não deste ou daquele parlamentar, faz-se necessário aferir a prática de conduta que 
transcenda o comportamento adotado por todos os parlamentares naquele momento. 15. Não obstante a 
previsão normativa dos artigos 268 e 269 do RICD, e do artigo 8º, inciso III, alínea h do Ato da Mesa nº 37/2009 
– que determina a instauração de inquérito ou de sindicância em casos de prática de delitos ou de atos que
ensejem repressão disciplinar – a conclusão pela procedência e posterior julgamento pelo Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar contra o Deputado, salvo melhor juízo, dependeria da existência de elementos indiciá-
rios mais seguros e 9dedignos acerca da prática dos delitos a ele imputados. 16. Ademais, a representação da
Mesa para instauração de processo perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sem existência de subs-
trato mínimo probatório que autorize a de\agração da investigação contra o Deputado não se coaduna com
o princípio da presunção de inocência. Apesar de o processo também servir ao esclarecimento do fato, a pró-
pria existência deste, notadamente no caso de parlamentar investigado, já é su9ciente a causar abalo na ima-
gem deste perante a opinião pública e a gerar indevidos juízos de prejulgamento, que não se compensariam
ante o juízo negativo no bojo do inquérito decorrente da inexistência de indícios da prática de crime. 17. A
propósito do tema, colacione-se esclarecedora ementa de acórdão proferido pelo e. Supremo Tribunal Federal,
in verbis: Inquérito. Direito Penal e Processo Penal. Denúncia por suposta prática dos crimes de formação de
quadrilha (art. 288, CP) e de fraude a licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/1993). 2. Pedido de arquivamento da de-
núncia pela Requerente da PGR em Plenário. Deferimento. 3. Invalidade dos elementos probatórios. 4. Fal-
ta de comprovação mínima de materialidade e autoria. 5. Ausência de justa causa. 6. Denúncia arquivada.
(Inq 2266, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-052 DIVULG 12-03-2012 PUBLIC 13-03-2012) 18. Destarte, o arquivamento do feito é medida que se impõe
por entender inexistentes mínimos elementos indiciários da materialidade do fato e da autoria por parte do
Deputado Nilto Tatto. 19. Assim, entendo que a conduta de Sua Excelência não se amolda a nenhum dos dis-
positivos legais que descrevem as condutas incompatíveis ou atentatórias ao decoro parlamentar, impondo-
-se a declaração de inépcia por atipicidade, nos termos do que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso I do
Ato da Mesa nº 37 de 2009, in verbis: Art.1º................................................. § 1º A representação será considerada inep-
ta quando: I – o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar; 20. Por 9m, exorto o De-
putado Nilto Tatto para que, no desempenho de suas atividades, tenha a devida cautela naquelas manifesta-
ções que, embora não con9gurem estritamente ilícito penal ou disciplinar, possam ter o condão de gerar dú-
vidas acerca da licitude do comportamento. 21. Por todo exposto, manifesto-me pelo arquivamento por inép-
cia da representação, ante à inexistência de infração penal ou ao decoro parlamentar, reconhecida a incidência 
da imunidade parlamentar no caso em análise, com fulcro no artigo 1º, §º, I do Ato da Mesa nº 37/2009.”. Sub-
metido a votos, o parecer supra foi aprovado por unanimidade. 5 – Processo nº 104.923/2016. Parecer do 
Corregedor, Deputado Carlos Manato, às \s. 100/111: “Brasília, 17 de maio de 2016. À MESA DIRETORA, Tratam 
os autos do Processo nº 2016/104.923 de Requerimento de Representação de autoria do Deputado ROCHA 
(PSDB/AC) em desfavor do Deputado LEO DE BRITO (PT/AC), por suposta conduta contrária ao decoro parla-
mentar. Em resumo, a9rma o Requerente: i) que o Deputado Leo de Brito estruturou seu escritório político na 
capital do Estado e optou por alugar mobiliário e equipamentos de informática; ii) que as notas 9scais apre-
sentadas para justi9car o ressarcimento das despesas pela Câmara dos Deputados a partir de fevereiro de 2015 
são sequencias e se iniciam no número 000.001; iii) que no mês de julho foram apresentadas duas notas com 
a mesma numeração (000.011), com diferentes valores; iv) que os valores unitários das locações eram superio-
res aos valores praticados no mercado local; v) que, após repercussão negativa na imprensa acreana, os valores 
das locações diminuíram; vi) que a empresa L&A Comércio e Serviços Ltda – ME tem como atividade primária 
“serviços de reservas e outros serviços de turismo não especi9cados anteriormente”; vii) que a empresa pro-
moveu a atualização no CNAE/Fiscal para “aluguel de máquinas e equipamentos para escritório” em julho de 
2014¹ (¹Anteriormente à assinatura do contrato, portanto.); viii) que a Coordenação de Gestão da Cota Parla-
mentar foi induzida ao erro em face do ressarcimento de duas notas relativas a diferentes serviços e mesma 
numeração. Para o Requerente, “a simples suspeita sobre o mau uso, por parte de um parlamentar, da verba 
de gabinete, lança uma sombra de suspeição sobre todos os integrantes da Câmara dos Deputados”. Ademais, 
seria suspeito o fato de que a empresa L&A Comércio e Serviços Ltda – ME somente prestar o serviço de loca-
ção para o Deputado Leo de Brito, o que, em seu sentir, seria antieconômico do ponto de vista comercial e in-
dicaria a possibilidade de existência de algum tipo de combinação entre a empresa e o Parlamentar. Finalmen-
te, pugna o Requerente pela instauração de processo disciplinar contra o Deputado Leo de Brito e o seu afas-
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tamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, durante a investigação. A peça inicial foi instruída com 
cópias de notas 9scais faturas emitidas pela empresa em questão e apresentadas à Câmara dos Deputados 
pelo Requerido, para 9ns de ressarcimento, além de cópias do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da citada 
empresa. Às \s. 33, consta Despacho do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados datado de 8/3/2016, 
pelo atendimento dos requisitos formais. Intimado, recebeu a noti9cação o Requerido em 16/3/2016 e, em 
22/3/2016, protocolizou tempestivamente sua manifestação escrita, a qual se passa a analisar. Diz o Deputado 
Leo de Brito que as alegações do Requerente baseiam-se em cópias de notas apresentadas à Câmara dos De-
putados por meio de seu gabinete parlamentar, além de cópias do CNPJ da empresa prestadora de serviços, 
todas disponíveis para consulta pública na rede mundial de computadores – Internet. Ademais, a9rma o Re-
querido: i) que não há qualquer elemento que indique a existência de ato atentatório ao decoro parlamentar; 
ii) que os documentos apresentados para ressarcimento não constituem “nota 9scal”, mas “nota 9scal fatura”,
vez que a atividade de locação de bens móveis não estaria obrigada a emitir documento 9scal; iii) que não há
indícios de má-fé na conduta do Parlamentar, haja vista que os serviços foram prestados e os comprovantes
de despesas aceitos pela COGEP, a qual, após proceder à análise de regularidade 9scal e contábil, ressarciu os
valores e publicou os detalhes no Portal da Transparência; iv) que os valores praticados pela empresa estão
adequados ao mercado, conforme comprovado pela equipe do Requerido por meio de cotações prévias; v)
que a não emissão de nota 9scal fatura no mês de junho se deu em face de reestruturação do escritório polí-
tico, conforme Termo Aditivo ao contrato inicial; vi) que a emissão de duas notas 9scais fatura com a mesma
numeração é mero erro material que foge à responsabilidade do Requerido; vii) que a empresa está apta a
executar as atividades contratadas; viii) que a discussão acerca do CNAE/Fiscal da empresa é irrelevante para
a lide, vez que teria sido regularmente efetuada antes do início do contrato de locação 9rmado com o Reque-
rido; ix) que descabe pugnar pelo afastamento do Requerido do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar du-
rante o trâmite do presente Processo. Alega o Deputado Leo de Brito que o Requerimento de Representação
deve ser considerado inepto em face de os fatos narrados não constituírem elemento apto a caracterizar a
existência de infração de natureza ético-disciplinar. Para ele, os documentos acostados aos autos pelo Reque-
rente não comprovam desvio de conduta, vez “que as notas sequer constituem documento 9scal”. Além disso,
a9rma que o contrato é compatível com a legislação, que o serviço foi prestado regularmente pela empresa e
pago pelo Requerente e que a COGEP, após análise, ressarciu os valores, o que atestaria a regularidade do uso
da quota parlamentar. Sobre a situação 9scal da empresa L&A Comércio e Serviços Ltda – ME, ressalta o Reque-
rido que, pelo tipo de atividade, não haveria a obrigação legal de emissão de nota 9scal. Em relação à duplici-
dade da numeração de duas notas 9scais fatura, explica o Parlamentar que o fato não impediu a correta indi-
vidualização do serviço, os quais foram prestados de maneira lícita. Ademais, não caberia a ele qualquer res-
ponsabilidade pela emissão dos documentos da citada empresa e que o fato destacado carece de importância,
por constituir mera hipótese de erro material. Esclarece que, após ser noti9cado sobre a existência do presen-
te processo, procurou a empresa e cobrou explicações a respeito do ocorrido. Sobre isso, ressalta que o erro
material, reconhecido pela empresa, não causou prejuízo ao erário ou ofensa ao decoro parlamentar, o que,
em sua opinião, reforçaria a natureza transparente e a boa-fé de suas ações. Outrossim, para o Deputado Leo
de Brito, toda a regularidade da operação foi rati9cada pela COGEP, a qual, após análise dos aspectos formais,
ressarciu as despesas. Negou o Parlamentar que os valores tivessem sido superfaturados, vez que teria tomado
as necessárias cautelas, como por exemplo a realização de cotações prévias com outras empresas do ramo.
A9rmou que, após alguns meses, alterou o planejamento inicialmente adotado, o que possibilitou a redução
do número de móveis e equipamentos locados. Sobre a redução do valor unitário da locação dos móveis, te-
riam se dado em face da natural depreciação. Haveria, ainda, ausência de irregularidade tributária ou relativa
à situação cadastral da empresa. Finalmente, para o Deputado Leo de Brito, descaberia o pedido feito pelo
Requerente no sentido de seu afastamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pela ausência de pro-
va inequívoca, a teor do § 7º do art. 7º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. A defesa escrita do Deputado
Leo de Brito foi instruída com carta de seu escritório político em Rio Branco destinada à empresa L&A Comércio
e Serviços Ltda. – ME, na qual requer explicações sobre as notas dúplices; carta resposta encaminhada pela
empresa como reconhecimento de que foi a autora do erro material; cópia da nota 9scal fatura com o número
correto; propostas de valores de locação de móveis e equipamentos com datas anteriores à contratação dos
serviços; via do contrato assinado entre a empresa e o Requerido; termo de aditamento assinado entre as par-
tes; carta da empresa L&A Comércio e Serviços Ltda – ME que encaminha o termo aditivo; extratos do Portal
de Transparência da Câmara dos Deputados e fotos de seu escritório político em Rio Branco/AC. É o relatório.
Passo a analisar o assunto. Nobres membros da Mesa, a questão que se apresenta à consideração de Vossas
Excelências resume-se em avaliar as alegações e os indícios levantados pelo Deputado Rocha -relativamente
ao eventual descumprimento do dever de exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à
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vontade popular e do dever de agir com boa-fé, zelo e probidade -, por parte do Deputado Leo de Brito. Para 
o Deputado Rocha, as ações do Deputado Leo de Brito seriam atentatórias contra o decoro parlamentar, vez 
que o Requerido teria utilizado verbas de gabinete em desacordo com os princípios 9xados pela Constituição 
Federal – vício esse que teria se con9gurado a partir de um inidôneo contrato de locação de bens móveis 9r-
mado entre o Deputado Leo de Brito e a empresa L&A Comércio e Serviços Ltda – ME. Portanto, a questão da 
liceidade do contrato e dos ressarcimentos feitos pela Câmara dos Deputados ao Requerido parece compor o 
mérito do Requerimento de Representação do Deputado Rocha. Tendo isso em mente e com fundamento no 
art. 8º, inc. III e sua alínea “b”, do Ato da Mesa nº 37, de 2009, determinei à Diretoria-Geral da Câmara dos De-
putados que se manifestasse, por meio do órgão especí9co, sobre a regularidade da utilização das verbas de 
gabinete por parte do Requerido. Dentro do prazo assinado por esta Corregedoria Parlamentar, esclareceu o 
Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade – De9n, que a Coordenação de Gestão da Cota Parla-
mentar “analisa as despesas tão somente no que diz respeito à regularidade �scal e contábil da documentação 
comprobatória apresentada para reembolso, cabendo exclusivamente ao deputado a responsabilidade pela com-
patibilidade do objeto do gasto com a legislação, fato que o parlamentar atesta expressamente mediante declara-
ção escrita (...)”; que o Deputado, “ao solicitar o reembolso da despesa, atesta também no requerimento que o 
serviço foi prestado e o material fornecido conforme especi�cado em cada documento”; e que, no caso em questão, 
“os reembolsos das despesas referentes aos serviços prestados pela empresa L&A Comércio e Serviços Ltda., em fa-
vor do Deputado Leo de Brito, foram processadas pelo Núcleo de Controle da CEAP após veri�cação da regularida-
de �scal e contábil da documentação comprobatória apresentada à época, bem como de sua conformidade com 
as disposições do Ato da Mesa nº 43/2009, em especial o art. 4º, acerca dos aspectos formais atinentes à solicitação 
de reembolso”(grifei). Sobre o documento com numeração dúplice, informou aquele Departamento que “cons-
tatamos, no presente momento, irregularidade no tocante à emissão de duas notas �scais faturas com a mesma 
numeração: 000.011, emitidas em 21/07/2015 e 26/07/2015, nos valores respectivos de R$ 2.925,00 e R$ 2.300,00. 
Analisando novamente os documentos, veri�camos que não há coincidência de itens na discriminação dos serviços. 
Uma nota trata de locação de equipamentos de informática e a outra de móveis e equipamentos, não tendo havido, 
portanto, o reembolso em duplicidade de despesa” (grifei). Finalmente, explicou o De9n que “o sistema de contro-
le da cota realiza crítica de dados que impede o reembolso de documento com numeração similar a de outro já re-
embolsado do mesmo fornecedor (CNPJ), em se tratando de documento �scal (nota �scal, cupom �scal e bilhete de 
passagem aérea). A restrição, contudo, não se aplica a Recibos e nem a Notas Fiscais Faturas (equivalentes a Recibos 
por não envolverem tributação na operação), uma vez que tais documentos, comumente, sequer apresentam nu-
meração”. (grifei). Data venia, creio cabíveis certas considerações sobre essas últimas explicações do Departa-
mento Financeiro, Orçamento e Contabilidade, haja vista tangenciarem o mérito do Requerimento de Repre-
sentação. Diferentemente do que informa o De9n, empresas que auferem receitas provenientes da locação de 
bens móveis – ainda que isentas da obrigação acessória de emitir nota 9scal – em virtude de eventual não 
incidência de ISS ou ICMS -, são tributadas pelo IRPJ, Co9ns, CSSL, INSS e PIS. Portanto, as receitas escrituradas 
por meio de recibos e notas 9scais faturas efetivamente envolvem tributação na operação² (²Segundo a Súmu-
la Vinculante nº 31, do Supremo Tribunal Federal, “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de 
qualquer natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis”. Veja-se, portanto, que esse Enunciado 
não isenta as empresas de seguir escriturando as receitas auferidas em consonância com as demais normas 
tributárias do País.), motivo pelo qual devem ser receber o mesmo tratamento rigoroso dispensado na análise 
de notas 9scais. Assim, incidentalmente, e considerando a aparente fragilidade dos meios de controle e a im-
portância estratégica do assunto para a imagem da Casa, sugere-se à douta Mesa Diretora da Câmara dos De-
putados que determine à Administração da Casa a promoção de estudos destinados a incrementar a higidez 
do sistema de controle da cota parlamentar, em face de sua importância para o desempenho dos mandatos e 
da necessidade de se observar com rigor os preceitos constitucionais relativos à matéria. Sobre a alegação de 
superfaturamento dos preços acordados entre o Requerido e a empresa L&A, deve-se ressaltar que, à seme-
lhança das normas que dispõem sobre a contratação de produtos e serviços pela Administração Pública, o 
Deputado Leo de Brito acostou aos autos cópias de propostas efetuadas por duas outras empresas, as quais 
seriam anteriores à assinatura da questionada avença, além da proposta relativa à empresa que viria a se tornar 
a vencedora, L&A Comércio e Serviços Ltda – sem data. Apesar disso, não se vislumbram má-fé ou irregulari-
dades nos procedimentos relativos à pré-contratação do objeto do contrato, mas somente inconformidade. 
Sobre o pedido do Deputado Rocha pelo afastamento do Deputado Leo de Brito de suas funções no Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar, não conheço do pleito em face da ausência de interesse processual, por ser o 
meio utilizado inútil ao 9m pretendido. Assim, após o regular processamento dos feitos e considerando que a) 
os valores relativos ao aluguel de bens móveis foram ressarcidos após veri9cação da regularidade 9scal e con-
tábil da documentação apresentada pelo Requerido, bem assim como sua conformidade com o Ato da Mesa 



Julho de 2016 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 553 

nº 43/2009, que “Instituiu a Cota para Desempenho do Mandato Parlamentar”; b) não houve o reembolso em 
duplicidade das despesas; c) não há nos autos provas capazes de tisnar o desempenho do mandato do Reque-
rido, o qual apresentou argumentação escrita necessária e su9ciente para desconstituir as notícias de eventu-
ais ilícitos denunciados pelo Requerente, manifesto-me pela improcedência do Requerimento de Repre-
sentação e, consequentemente, pelo seu arquivamento, nos termos do inc. I do art. 10 da Instrução 
Normativa nº 1, de 2015, da Corregedoria Parlamentar.”. Submetido a votos, foi aprovado o parecer supra 
por unanimidade. 6 – Processo nº 113.050/2016. Parecer do Corregedor, Deputado Carlos Manato, às \s. 33/36: 
“Brasília, 27 de junho de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata o Processo nº 2016/113.050 de Ofício sem número 
encaminhado à Presidência da Câmara dos Deputados e autuado pela Secretaria-Geral da Mesa em 4 de maio 
de 2016. 2. No expediente, consta a assinatura de Cleová Oliveira de Oliveira, com a indicação de que se trata-
ria do Prefeito de Morro do Chapéu/BA. 3. Nessa peça, há diversas acusações genéricas contra o Deputado José 
Carlos Araújo (PR/BA), o qual praticaria “situações ilícitas” de forma contumaz, incompatíveis com o exercício 
do mandato parlamentar. Além disso, a9rma-se na peça que o Deputado José Carlos Araújo utilizar-se-ia de 
interpostas pessoas para, indevidamente, ocultar patrimônio. 4. Sobre isso, a9rma-se na peça que determina-
do imóvel localizado no Município, registrado em nome de João Santos Carvalho, seria, na verdade, de pro-
priedade do Parlamentar. 5. O processo foi autuado com os seguintes anexos: a) relação de servidores do Ga-
binete do Deputado José Carlos Araújo, onde consta o nome de João Santos Carvalho (P_220182); b) cópia não 
autenticada de contrato de arrendamento de propriedade rural 9rmado entre João Santos Carvalho e Casa dos 
Ventos Energias Renováveis S/A; c) cópia não autenticada de certidão negativa da Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil; d) cópia não autenticada da Carteira de Habilitação de João Santos Carvalho; e) cópia não auten-
ticada de Certi9cado de Cadastro de Imóvel Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário; e f ) cópia não 
autenticada registro de imóveis da Comarca de Morro do Chapéu. 6. Os Autos foram encaminhados a esta 
Corregedoria Parlamentar em 19/5/2016, com despacho do Primeiro Vice-Presidente Deputado Waldir Mara-
nhão, pelo atendimento dos requisitos formais. 7. É o relatório. Passo a opinar. 8. Nobres Membros da Mesa, 
antes de analisar o mérito da denúncia, faz-se necessário considerar relevantes questões preliminares. 9. Veja-
-se que a Inicial foi assinada por Cleová de Oliveira de Oliveira, quando o correto nome do Prefeito de Morro
do Chapéu é Cleová Oliveira Barreto (fonte: Tribunal de Contas da Bahia¹) (¹http://www.tcm.ba.gov.br/index.
php/tcm-reprova-contas-do-prefeito-de-morro-do-chapeu/) 10. Não obstante, a Secretaria-Geral da Mesa au-
tuou o nome do interessado como sendo “Cleová Oliveira Barrteo”, discrepância que se atribui a mero erro ma-
terial, sanável de ofício, se for o caso. 11. Veja-se, contudo, que não con9gura erro material a aposição de assi-
natura sobre um nome que não corresponde ao do prefeito. 12. Sobre isso, deve-se ressaltar que, além dos
requisitos de admissibilidade intrínsecos de um requerimento de representação, previstos no art. 1º do Ato da
Mesa nº 37, de 2009, o qual determina que, será considerada inepta uma representação – lato sensu -, quando
o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar; o representado não for detentor de
mandato de Deputado Federal; e não houver indício da existência do fato indecoroso e sua \agrante correla-
ção como representado, há que se considerar também a adequada identi9cação do Requerente, nos termos
da legislação em vigor. 13. Isso se justi9ca em face da necessidade de se proteger os direitos dos cidadãos e ao
melhor cumprimento dos 9ns da Administração. 14. Nesse sentido, diante da evidente discrepância formal em
relação à identi9cação do Requerente, endente-se que a petição de \s. 2 não cumpre requisitos mínimos que
a habilitem veicular notícia de ilícito contra parlamentar.16. Nobres julgadores, de forma alguma se trata aqui
de defender excesso de formalismo. Além do interesse público que se personaliza com a apuração de todas as
notícias de ilícitos, deve-se ter em mente que há outro bem jurídico – o mandato popular -, que, por sua rele-
vância, também merece a necessária proteção contra ataques temerários que, à luz da insubsistência de indí-
cios, crê-se, devem ser arquivados. 17. Assim, pelo exposto, por entender que a petição inicial constante dos
Autos não cumpriu os requisitos formais de admissibilidade, opino pelo arquivamento do processo, com fun-
damento no art. 2º do Ato da Mesa nº 37, de 2009.”. Aprovado o parecer supra por unanimidade. 7 – Processo
nº 111.831/2016 (apenso: 112.079/2016). Parecer do Corregedor, Deputado Carlos Manato, às \s. 47/55: “Bra-
sília/DF, 28 de junho de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata-se de Requerimentos de Representação protocoli-
zados pelo Deputado Julio Lopes e por Alexandre Frota de Andrade, com solicitação de providências no sen-
tido de apurar fato envolvendo o Senhor Deputado Waldir Maranhão, com a 9nalidade de constatar a possível
prática de ato incompatível ou atentatório ao decoro parlamentar. 2. Os aludidos Requerimentos de Represen-
tação têm como base decisão proferida pelo Requerido no dia 9 de maio do ano em curso, na condição de
Presidente em Exercício da Câmara dos Deputados, por meio da qual, em sede de recurso, anulou a Sessão da
Câmara dos Deputados que deliberou, por 367 votos, sobre a aceitação do processo de impeachment contra a
Senhora Presidente da República. A seguir, transcrevemos trechos relevantes das iniciais dos Requerimentos,
in verbis: Requerimento de Representação do Deputado Julio Lopes: “Trata-se de fato de alta gravidade e irres-
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ponsabilidade que mexeu não só com todo o ambiente político, como também chegou a afetar fortemente a 
economia nacional, com a alta substancial do dólar e a queda expressiva da bolsa de valores, jogando a vida 
do país em um verdadeiro caos de incertezas. Essa decisão caiu como uma bomba no Brasil, visto que, vilipen-
diando uma decisão desta Casa, já transitada em julgado, com a preclusão de prazos , em decisão monocrática, 
resolveu, discricionariamente, anular o julgado pelo Plenário, tentando, inclusive, interromper a já adiantada 
tramitação do processo no Senado Federal. Desta forma, sem ouvir nenhum colegiado, nem mesmo os mem-
bros da Mesa Diretora, o Requerido, Presidente em exercício, atentou contra o dever fundamental de deputa-
do Federal, no que concerne ao respeito e cumprimento da Constituição federal e das normas internas desta 
Casa, bem como das decisões legítimas do Plenário da Casa. Os resultados desse desrespeito frontal e arbitrá-
rio foram a total perturbação de um processo delineado pela Constituição Federal e pelo Regimento Interno, 
inclusive com a chancela do Supremo Tribunal Federal. (...) Nota-se aqui que, deliberadamente, o Presidente 
em exercício feriu o princípio da colegialidade, desrespeitou a decisão tomada por mais de dois terços dos 
membros da Câmara dos Deputados e tentou obstruir, de forma espúria, o processo em curso no Senado.” Re-
querimento de Alexandre Frota de Andrade: “Em reunião com o comitê de seu movimento, resolveu a parte 
autora ingressar com o presente pedido de instauração de processo disciplinar contra o Deputado represen-
tado porquanto reconhecida a prática de infração ensejadora de quebra de decoro parlamentar. Com efeito, 
conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional e internacional, o representado perpetrou verdadei-
ra trapalhada por ignorância ou má-fé, ao anular na condição de Presidente Interino da Câmara dos Deputados 
a sessão da Câmara que aprovou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousse], doze 
horas depois, voltou atrás. Sentiu-se a parte autora profundamente ultrajada por tal atitude, eis que a mais im-
portante votação em décadas no Parlamento, com transmissão ao vivo através das principais redes de televisão 
do Brasil, foi motivo de jocosidade em todo o mundo em virtude de uma atitude destemperada! Por 9m, fun-
damentar este pedido os princípios de ordem pública de conduta exemplar que se espera ser adotada pelos 
políticos, representares eleitos de sua sociedade. (...) No dia 09 de maio de 2016, o país inteiro 9cou perplexo 
diante da postura temerária e até criminosa do representado! Neste dia, através de ‘aberração jurídica’ ou como 
sentenciou o Ministro do Supremo Tribunal Federal GILMAR MENDES, numa análise ‘circense’, DECLAROU NULA 
A SESSÃO DA Câmara onde 367 Deputados Federais votaram pela abertura do processo de impeachment. Tal 
atitude reprovável, estarreceu a todos os brasileiro e brasileiras de bem e prejudicaram enormemente a ima-
gem da Câmara dos Deputados perante o mundo todo e contrariam os padrões éticos exigidos dos membros 
desta Casa Legislativa. Agindo assim, o presentado demonstra que é indigno do mandato que exerce e não 
merece fazer parte desta Casa Legislativa, na medida em que desrespeita os padrões de ética exigíveis dos que 
exercem mandatos eletivos e afronta diretamente Código de Ética desta Casa e a própria Constituição Federal. 
Tal atitude gerou bilhões de dólares de prejuízos para o país, com queda signi9cativa da bolsa de valores e au-
mento do dólar (documentos anexos). Mais: tratava-se de ato tão viciado, que foi REVOGADO pelo próprio re-
presentado 12 horas após ser promulgado!!! Importante ainda destacar que a decretação de perda de manda-
to por procedimento incompatível com o decoro parlamentar não é dependente da estrita subsunção da con-
duta do parlamentar a infrações penais tipi9cadas em lei. É dever do parlamentar zelar pelo prestígio, aprimo-
ramento e valorização das instituições democráticas e representativas. E, certamente, isso não é o que se ob-
serva no procedimento do Deputado Waldir maranhão. Sua conduta afeta a dignidade da representação po-
pular que exerce e desprestigia o Poder Legislativo como instituição. Cumpre registrar ainda que o não reco-
nhecimento de que as ações do representado implicam grave ofensa ao decoro parlamentar signi9cará a ad-
missão irrestrita de que, doravante, é lícito aos deputados que ocuparem a presidência da Câmara fazerem o 
que bem entenderem, sem o aval de sua pares. Resumindo: a conduta do Deputado: 1) ofendeu aos princípios 
do estado democrático de direito, segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, do respeito à votação dos depu-
tados, ou seja, princípio da colegialidade, artigo 58, CF; pois não há previsão regimental e nem legal-constitu-
cional de anular votação em sessão solene. Aliás ele não poderia revogar o ato, mas deveria anular, o que de-
monstra que o ato de anulação das sessões se deu por conveniência e não por ilegalidade, implicando num 
agravamento da falta de decoro por desrespeito à Lei, nos termos da súmula 473 (impropriedade do termo 
jurídico e ofensa a legalidade). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivado de vícios que 
os tornam ilegais, porque deles não se originam direito; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou opor-
tunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Assim, ao 
revogar seu ato, CONFESSOU SEU CRIME: ‘Revogo a decisão por mim proferida em 9 de maio de 2016, por meio 
da qual foram anuladas as Sessões do Plenário da Câmara dos Deputados ocorridos nos dias 15, 16 e 17 de 
abril de 2016, nas quais se deliberou sobre Denúncia por Crime de Responsabilidade n, 1/2015.” 3. No bojo das 
peças iniciais dos Requerimentos de Representação há expressa menção a possível infringência ao artigo 55, 
II, § 1º da Constituição Federal, ao artigo 21-F, III do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ao artigo 4º, 
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incisos I e IV, e 5º, I, II e III do Código de Ética e Decoro Parlamentar – CÓDIGO DE ÉTICA. 4. O primeiro Reque-
rimento de Representação, de autoria do Deputado Julio Lopes, foi endereçado diretamente a esta Correge-
doria que, na forma do artigo 1º, § 2º do Ato da Mesa 37/2009, o encaminhou à Presidência da Casa. O Segun-
do Vice-Presidente, aos 25/5/2016, manifestou-se pela aptidão quanto aos requisitos formais do Requerimen-
to de Representação e, nos termos do caput do artigo 1º do Ato da Mesa nº 37/2009, encaminhou os autos à 
Corregedoria Parlamentar (\. 8). 5. O Requerimento de Representação, subscrito pelos advogados de Alexandre 
Frota de Andrade, da mesma forma que o primeiro, foi encaminhado à Presidência da Casa. O Segundo Vice-
-Presidente, aos 25/5/2016, manifestou-se pela aptidão quanto aos requisitos formais do Requerimento de
Representação e, nos termos do caput do artigo 1º do Ato da Mesa nº 37/2009, também encaminhou os autos
à Corregedoria Parlamentar (\. 28). 6. Ao veri9car que não havia nos autos a ciência expressa do Senhor Primei-
ro-Vice-Presidente, autoridade que está no exercício da presidência da Casa, e que 9gura como Requerido em
ambas as iniciais, o Corregedor Parlamentar restituiu os autos a 9m de que fosse saneado o feito com aposição
de expressa ciência do presidente em exercício (\. 32). 7. Em novo juízo de aptidão dos Requerimentos de Re-
presentação (\. 33), o Segundo-Vice-Presidente restituiu os autos a esta Corregedoria Parlamentar, para as
providências pertinentes. 8. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 3º do Ato da Mesa nº 37/2009, no dia 16
de junho de 2016, foi entregue cópia do inteiro teor do presente feito ao Deputado Waldir Maranhão (\. 35),
consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis para manifestação a respeito do Requerimento de Representação.
9. Aos 20 de junho de 2016, o Requerido apresentou, tempestivamente, seus esclarecimentos por escrito (\s.
37/45), alegando, em síntese, especi9camente em relação aos fatos, que, in verbis – Defesa no Requerimento
de Representação do Deputado Julio Lopes: “(...) as referidas representações não merecem prosperar por ma-
nifesta inépcia e ausência de justa causa para representação. (...) parece óbvio que qualquer representação ou
denúncia contra agente público calcada em desrespeito a normas constitucionais, legais ou infraconstitucio-
nais deve apontar precisamente os dispositivos violados, sob pena de se revelar um (sic) absoluta temeridade
contra o Representado, que não terá sequer os elementos mínimos e su9cientes para se defender, uma vez que
não saberá o real conteúdo do que lhe é imputado. (...) quanto à suposta violação ao dever insculpido no inci-
so IX ‘respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa’, é imperioso reconhecer a perda do objeto da decisão,
uma vez que a decisão de anular a sessão deliberativa foi revogada pelo Representado poucas horas depois.
Portanto, qualquer discussão quanto à legalidade da decisão se torna inócua na medida em que os efeitos
práticos daí decorrentes simplesmente inexistem. Ademais, cabe mencionar que a decisão tomada pelo Re-
presentado se deu por provocação da Advocacia Geral da União em sede de recurso. Portanto, o Representado
não agiu de ofício, motivado por má-fé, paixão política, revanche ou qualquer outro sentimento não republi-
cano. Ao contrário, atuou no estrito dever de decidir enquanto autoridade competente. (...) En9m, tendo em
conta esse quadro fático, é inepta e despida de justa causa a presente representação por quebra de decoro
parlamentar em razão de dupla imputação: não cumprir normas constitucionais ou regimentais e não respei-
tar ‘decisões legítimas dos órgãos da Casa’. – Defesa no Requerimento de Representação de Alexandre Frota de
Andrade (...) Em primeiro lugar, é preciso registrar que a peça de Representação incorrer (sic) em equívocos
graves do ponto de vista jurídico, apontamentos que saltam aos olhos até mesmo do mero iniciante nas letras
jurídicas. A começar pela referência ao inciso I do art. 4º do Código de Ética, o qual faz referência ao art. 55, §
1º, da Constituição Federal que, por sua vez, se remete às proibições constitucionais dirigidas aos parlamenta-
res. (...) Uma leitura meramente perfunctória dará conta de que a aplicação dos dispositivos supracitados não
guarda absolutamente nenhum (sic) pertinência temática com o assunto em comento nos processos em epí-
grafe é preferível crer que se trata de erro material na indicação do dispositivo legal. (...) Já no início do texto,
o Representante a9rma que o Representado perpetrou ‘verdadeira trapalhada por ignorância ou má-fé’. Desde
logo, já se veri9ca que o teor da peça é meramente de inconformismo com o mérito da decisão, e não propria-
mente violação de decoro parlamentar, o que são coisas totalmente distintas. Em seguida, o representante
a9rma que ‘as infrações denunciadas nesta representação encontram-se expressamente tipi9cadas no Código
de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, notadamente nos arts. 4º I e VI e art. 5º I e II’ (...) Ao
longo da peça, o Representante jamais aponta concretamente em que medida os dispositivos citados se apli-
cam ao caso concreto, se limitando a fazer a9rmações abstratas, genéricas e imprecisas do tipo ‘afronta direta-
mente Código de Ética desta Casa (sic), ‘atitude reprovável’, ‘contrariam padrões éticos exigidos’, ‘indigno do
mandato que exerce’, ‘não merece fazer parte desta Casa Legislativa’, ‘ sua conduta afeta a dignidade da repre-
sentação popular’, entre outros que não serão citados. En9m, não há qualquer argumento lógica e juridicamen-
te dirigido a impugnar os fundamentos adotados pelo Representado para anular a sessão que admitiu o pro-
cesso contra a Sra. Presidente da República. Nas raras passagens em que o Representante traz à baila argumen-
tos jurídicos, o faz mediante invocação de princípios gerais do Direito: Estado Democrático, Segurança Jurídica,
Ato Jurídico Perfeito, e por aí vai. (...) Isso posto, demonstrada a inépcia e ausência de justa causa da Represen-
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tação, o Representado, nos termos do art. 2º da Resolução (sic) nº 37, de 2009, requer o arquivamento do pro-
cesso nº 112.079/2016.” 7. Em continuidade às investigações, encerrei a fase instrutória, por considerar su9cien-
tes os elementos de prova constantes dos autos (\. 46). 8. É o relatório. 9. Trata-se, como aduzido no relatório, 
de Requerimentos de Representação acerca de conduta supostamente perpetrada pelo Senhor Deputado 
Waldir Maranhão possivelmente atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar consistente em exarar 
decisão, na condição de Presidente em Exercício da Câmara dos Deputados, por meio da qual, em sede de re-
curso interposto pela Advocacia-Geral da União, anulou a Sessão da Câmara dos Deputados que deliberou 
sobre a aceitação do processo de impeachment contra a Senhora Presidente da República. 10. Nessa esteira, 
depreende-se que, a partir da acurada análise do teor das petições iniciais dos Requerimentos, da manifesta-
ção escrita do Requerido, não se pode extrair os necessários e mínimos indícios de autoria de crime ou de fato 
que revele abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional, tam-
pouco outro ato incompatível ou atentatório ao decoro parlamentar. 11. Ressalte-se, por oportuno, que o art. 
18 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD – dispõe que aos Vice-Presidentes, segundo sua nu-
meração ordinal, incumbe substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos. Logo, diante da suspensão 
do Deputado Eduardo Cunha do exercício do mandato e da Presidência, patente e inequívoca se mostra a 
atuação do Requerido ao exarar as decisões que ora se analisam. 12. Nessa esteira, o mesmo RICD, ao dispor 
sobre as atribuições do Presidente da Câmara dos Deputados, em seu art. 17, II, d, de9ne como uma de suas 
competências a de despachar requerimentos. 13. Prosseguindo na análise da prova, em nosso sentir, veri9ca-se 
a estrita pertinência da prática dos aludidos atos com o espectro de atribuições conferidas pelo Regimento 
Interno ao Presidente da Câmara dos Deputados ou ao Deputado que se encontre no exercício de tal cargo. 
14. Conquanto notória a repercussão causada pela anulação da Sessão do Impeachment, a decisão tomada 
pelo Requerido deu-se na pendência de recurso interposto pela Advocacia-Geral da União, o que denota a 
atuação ex o+cio do Requerido, pautando-se pelo dever de decidir enquanto autoridade competente. 15. 
Destaque-se que, sob o ponto de vista formal, e de acordo com os parâmetros estabelecidos na Constituição 
Federal, no Regimento Interno da Câmara dos Deputados e no próprio Código de Ética e Decoro Parlamentar, 
não houve usurpação de função pública, eis que a assunção e exercício por parte do Requerido no cargo de 
Presidente da Câmara decorreu de normas previstas nos diplomas constitucional e legais acima referidos. A 
decisão também se revestiu da forma escrita, devidamente assinado pela autoridade da qual emanou, não 
havendo qualquer vício sob este aspecto. 16. Lado outro, não se pode reputar incompatível ou atentatório ao 
decoro parlamentar ato consistente em tomada de decisão prevista em lei, por autoridade competente para 
tanto, de maneira que não se veri9ca a necessária conformação da conduta com quaisquer os dispositivos le-
gais apontados nos Requerimentos de Representação, carentes, portanto, de tipicidade, seja sob o aspecto 
penal ou do decoro parlamentar. 17. Especi9camente no que concerne aos atos incompatíveis com o decoro 
parlamentar, a Constituição Federal, em seu artigo 55, II e § 1º, enuncia que perderá o mandato o deputado ou 
senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; e que é incompatível com o de-
coro parlamentar, além dos casos de�nidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a mem-
bro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. 18. Em que pese ambos os Requerimentos 
de Representação se referirem aos dispositivos citados, não se vislumbra, com a certeza que o caso requer, a 
perfeita adequação do comportamento às normas de9nidoras de atos incompatíveis ou atentatórios ao deco-
ro parlamentar, seja na Constituição ou mesmo no Regimento Interno. 19. Some-se a isso o fato de que, mate-
rialmente, tal decisão não produziu qualquer efeito jurídico, mormente pelo fato de o Requerido, segundo 
critérios de razoabilidade, tê-la revogado conforme \. 24. 20. Não obstante a previsão normativa dos artigos 
268 e 269 do RICD, e do artigo 8º, inciso III, alínea h do Ato da Mesa nº 37/2009 – que determina a instauração 
de inquérito ou de sindicância em casos de prática de delitos ou de atos que ensejem repressão disciplinar – a 
conclusão pela procedência e posterior julgamento pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contra o Re-
querido, salvo melhor juízo, dependeria da existência de elementos indiciários mais seguros e 9dedignos acer-
ca da prática dos delitos a ele imputados. 21. Ademais, a representação da Mesa para instauração de processo 
perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sem existência de substrato mínimo probatório que auto-
rize a de\agração da investigação contra o Deputado não se coaduna com o princípio da presunção de ino-
cência. Apesar de o processo também servir ao esclarecimento do fato, a própria existência deste, notadamen-
te no caso de parlamentar investigado, já é su9ciente a causar abalo na imagem deste perante a opinião pú-
blica e a gerar indevidos juízos de prejulgamento, que não se compensariam ante o juízo negativo no bojo do 
procedimento, decorrente da inexistência de indícios do ato contrário ao decoro parlamentar. 22. A propósito 
do tema, colacione-se esclarecedora ementa de acórdão proferido pelo e. Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
Inquérito. Direito Penal e Processo Penal. Denúncia por suposta prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288, CP) e de fraude a licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/1993). 2. Pedido de arquivamento da denúncia pela 
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Requerente da PGR em Plenário. Deferimento. 3. Invalidade dos elementos probatórios. 4. Falta de com-
provação mínima de materialidade e autoria. 5. Ausência de justa causa. 6. Denúncia arquivada. (Inq 2266, 
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DI-
VULG 12-03-2012 PUBLIC 13-03-2012) 23. Destarte, o arquivamento do feito é medida que se impõe por en-
tender inexistentes mínimos elementos indiciários da materialidade e de autoria de ato incompatível ou aten-
tatório ao decoro parlamentar por parte do Deputado Waldir Maranhão. 24. Assim, entendo que a conduta de 
Sua Excelência não se amolda a nenhum dos dispositivos legais que descrevem as condutas incompatíveis ou 
atentatórias ao decoro parlamentar, impondo-se a declaração de inépcia por atipicidade, nos termos do 
que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso I do Ato da Mesa nº 37 de 2009, in verbis: Art.1º.......................................................... 
§ 1º A representação será considerada inepta quando: I – o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de de-
coro parlamentar; 25. Por todo exposto, manifesto-me pelo arquivamento por inépcia da representação, ante
à inexistência de infração penal ou ao decoro parlamentar, reconhecida a inexistência de indícios su9cientes
de autoria de ato incompatível ou atentatório ao decoro parlamentar no caso em análise, com fulcro no artigo
1º, §º, I do Ato da Mesa nº 37/2009.”. Aprovado, por unanimidade, o parecer supracitado. 8 – Processo nº
149.615/2015. Parecer do Corregedor, Deputado Carlos Manato, às \s. 24/31: “Brasília, 26 de abril de 2016. À
MESA DIRETORA, Trata-se do Processo nº 2015/149.615 que veicula Requerimento de Representação de auto-
ria do Deputado NILTO TATTO (PT/SP) em desfavor do Deputado LAERTE BESSA (PR/DF), por suposta conduta
atentatória contra o decoro parlamentar, ocorrida na Sessão do Plenário realizada em 8/12/2015. A9rma o De-
putado NILTO TATTO que, durante o confuso processo de votação iniciado naquela Sessão, o Deputado LAER-
TE BESSA, de maneira injusti9cada, teria proferido xingamentos e agressões físicas contra sua pessoa, o que,
em seu entender, constituiria violação do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.
Ademais, alega o Requerente que as agressões recebidas teriam sido gravadas pelo sistema de segurança in-
terna da Casa, bem como pelos órgãos de imprensa presentes ao evento, cujas imagens teriam sido divulgadas
em âmbito nacional. Disse que, não obstante ter sofrido forte abalo emocional em decorrência da exposição
de sua imagem, não deixou de comparecer aos trabalhos legislativos. Antes, relatou ter recebido diversas ma-
nifestações de solidariedade da parte de outros parlamentares, servidores e eleitores, que o teriam estimulado
a buscar justa reparação. Na ótica do Deputado NILTO TATTO, a conduta do Requerido seria contrária ao deco-
ro e afetaria a dignidade do mandato parlamentar, o que o sujeitaria às penalidades e ao processo disciplinar
previstos no Código de Ética da Casa, nos termos do Artigo 244 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados. Além disso, o Requerido teria infringido, igualmente, o dever fundamental de a todos tratar com respei-
to no exercício da atividade parlamentar, descrito no inciso VII do Artigo 3º do Código de Ética e Decoro Parla-
mentar. Outrossim, seria o comportamento narrado atentatório contra o decoro parlamentar em face de o
Requerido ter praticado ofensas físicas e morais contra outro Parlamentar, tipo descrito no inciso III do Artigo
5º do Código de Ética da Câmara dos Deputados. Finalmente, a maneira de se comportar do Deputado LAER-
TE BESSA constituiria, na visão do Requerente, abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos mem-
bros do Congresso Nacional, o que seria incompatível com o decoro parlamentar, conforme o § 1º do Artigo
55 da Constituição Federal. Dessa forma, pugna o Requerente pela abertura do procedimento destinado a in-
vestigar os atos atentatórios contra o decoro parlamentar supostamente praticados pelo Requerido. Encami-
nhado à Presidência da Câmara dos Deputados em 17 de dezembro de 2015, para a análise de admissibilidade
prevista no Artigo 1º do Ato da Mesa nº 37, de 2009, retornaram os Autos a esta Corregedoria em 5/1/2016,
com despacho do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados pelo atendimento dos requisitos formais. Foi
então o Requerido regularmente noti9cado a apresentar defesa escrita em 01/3/2016, a qual foi tempestiva-
mente protocolizada neste Órgão em 08/3/2016. Na peça de defesa, o Requerido alega que, na referida Sessão,
Deputados do Partido dos Trabalhadores – inconformados com a votação e com o 9m de tumultuar os traba-
lhos -, teriam impedido o acesso dos demais Parlamentares às cabines de votação, conduta essa que teria cul-
minado com a destruição de três urnas eletrônicas. Rea9rma o Requerido que os Deputados NILTO TATTO e
VALMIR ASSUNÇÃO, ambos do Partido dos Trabalhadores, tentaram impedir sua entrada – e a de outros Depu-
tados -, às cabines de votação. Para o Requerido, esse comportamento caracterizaria fraude ao processo de
votação em curso, bem como eventual perturbação da ordem dos trabalhos legislativos. Alega o Deputado
LAERTE BESSA que o Requerente, numa clara tentativa de obstar o desempenho de seu mandato, agrediu-o
verbalmente com palavras agressivas, empurrou-o e o impediu de entrar na cabine de votação. Diz ainda que,
em face de xingamentos que teriam maculado a honra de sua genitora, o Requerido teria feito um “movimen-
to de cabeça” com o duplo 9m de afastar o Requerente da cabine e fazer cessar as agressões contra sua pessoa
e seus familiares. Alega que, apesar de ter executado tal movimento, não teria chegado a atingir o Requerente,
vez que não era essa a sua intenção. A embasar sua tese, o Requerido a9rma que não teria acertado o Reque-
rente, vez que não houve “qualquer lesão ou sangramento” que o comprovassem. A9rma ainda que, mesmo
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sendo a referida Sessão bastante atípica e marcada por discussões, provocações, agressões físicas e empurrões, 
não teria xingado ou agredido o Deputado TATTO, como alega o Requerente. Para o Deputado LAERTE BESSA, 
os eventos decorreram do comportamento dos Deputados NILTO TATTO e VALMIR ASSUNÇÃO, que impediam 
os regulares trabalhos daquela tarde. É o relatório. Passa-se à análise dos fatos e do Direito. Como dito, trata-se 
de Requerimento de Representação de autoria do Deputado NILTO TATTO (PT/SP) em desfavor do Deputado 
LAERTE BESSA, por suposta conduta atentatória contra o decoro parlamentar, ocorrida na Sessão do Plenário 
realizada em 8/12/2015. A9rma o Requerente que, sem causa justi9cada, teria sido agredido moral e 9sicamen-
te pelo Deputado LAERTE BESSA, que o teria insultado e agredido com um soco no abdome, além de uma ca-
beçada. Por sua vez, alega o Requerido que efetivamente fez um movimento de cabeça na direção do Reque-
rente, mas unicamente com o 9m de repelir agressões morais supostamente proferidas pelo Deputado NILTO 
TATTO contra sua genitora e para desimpedir o acesso à cabine de votação. Sobre isso, impende ressaltar que, 
além das alegações efetuadas com o objetivo de imputar ao ex-adverso a culpabilidade por insultos e agres-
sões, nem o Requerente nem o Requerido acostaram aos Autos indícios idôneos que levassem à de9nição so-
bre autoria ou materialidade de ilícitos cometidos na Sessão Plenária de 8/12/2015. Portanto, sobre a ótica da 
verdade formal, o caminho natural seria concluir-se pelo arquivamento do Requerimento de Representação 
em face da ausência de elementos comprobatórios. Crê-se, todavia, que essa abordagem rasa não se coaduna 
com os padrões éticos exigidos pela sociedade brasileira no que tange ao comportamento dos representantes 
populares. Urge, portanto, perquirir-se minudentemente sobre a verdade real. Assim, a 9m de apurar os fatos 
relacionados ao Requerimento de Representação e com fulcro na parte inicial do inciso III do art. 8º do Ato da 
Mesa nº 37, de 2009¹, (¹Art. 8º. Incumbe ao corregedor: (...) III – requerer ou promover diligências e investiga-
ções de sua alçada (...).) requisitou-se à Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados – Secom 
cópia das imagens relativas à Sessão supra referida, no bojo do Processo nº 2016/100.850, a ser analisado em 
ulterior oportunidade. Nas imagens, de lamentável lembrança, é possível observar-se parte do confronto es-
tabelecido entre o Requerente e o Requerido. Ainda que inaudíveis e ou incompreensíveis as manifestações 
orais, é possível avaliar-se o grau de belicosidade reinante entre os Parlamentares. Nesse contexto, observam-
-se gritos e empurrões de ambas as partes, não sendo possível averiguar o alegado soco no abdome do qual 
teria sido vítima o Requerente. É possível, contudo, comprovar-se que o Deputado LAERTE BESSA tentou acer-
tar uma cabeçada no Deputado NILTO TATTO, o que, aliás, foi reconhecido pelo primeiro, que a9rmou ter rea-
lizado um movimento de cabeça como forma de se defender e de afastar o Requerente das proximidades 
da urna e, assim, poder votar. Pelas imagens da TV Câmara, percebe-se que a cabeçada – ou movimento de 
cabeça, como quer o Requerido -, constitui ponto incontroverso da questão. Resta saber se a ilicitude do ato 
pode ser afastada pelos motivos alegados pelo Requerido. Sobre o primeiro motivo alegado – legítima defesa 
-, a qual se caracteriza quando alguém usa moderadamente de meios necessários para repelir injusta agressão, 
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, não há como descaracterizá-la, vez que são inaudíveis ou incom-
preensíveis as manifestações orais. Há, entretanto, outro elemento na conduta, reconhecida pelo próprio Re-
querido, que merece exame: o fato de o Parlamentar ter agido também com a intenção de afastar o Requeren-
te da entrada da cabine de votação. Este aspecto do movimento de cabeça, sim, é reprovável. A9nal, no Brasil, 
os tempos da autotutela foram há muito superados. Ora, se havia constrangimento no momento da votação, 
deveria o Parlamentar ter se utilizado dos dispositivos constitucionais e regimentais para assegurar seus direi-
tos. Ao agir como acima descrito, o Deputado LAERTE BESSA ofendeu 9sicamente outro Parlamentar, o que 
caracteriza a conduta descrita no inciso III do Art. 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 
Deputados. Nobres Membros da Mesa, em momento algum – e principalmente em tempos in\amados, como 
os que estamos a viver -, pode-se contemporizar com a violência ou qualquer tipo de agressão dentro do Par-
lamento. Ao contrário, há que se privilegiar a ética e a atuação parlamentar escorreita, razão pela qual, salvo 
melhor inteligência, opina-se pela aplicação ao Requerido da penalidade de censura escrita, prevista no 
Art. 12 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, em face de sua conduta atentatória ao decoro parlamentar.”. 
Discutido o processo, a Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o parecer supra, pela aplicação da penalida-
de de censura escrita. 9 – Processo nº 150.098/2015. Parecer do Corregedor, Deputado Carlos Manato, às \s. 
26/40: “Brasília, 27 de abril de 2016. À MESA DIRETORA, Tratam os autos do Processo nº 2015/150.098 de Re-
querimento de Representação de autoria do Deputado LAERTE BESSA (PR/DF) em desfavor do Deputado WAL-
MIR ASSUNÇÃO (PT/BA), por suposta conduta contra o decoro parlamentar, ocorrida na Sessão do Plenário 
realizada em 8/12/2015. A9rma o Requerente que, após o inicio da votação referente à eleição dos membros 
da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre denúncia contra a Presidente da República, Deputados do 
Partido dos Trabalhadores tentaram tumultuar os trabalhos, impedindo o acesso dos demais parlamentares às 
urnas, o que teria, inclusive, causado a destruição de três delas. Em seguida, alega o Requerente que o Depu-
tado Walmir Assunção tentou impedi-lo de votar, o que caracterizaria conduta passível de ser enquadrada como 
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tentativa de fraude ao regular andamento dos trabalhos legislativos, além de perturbar a ordem da Sessão. 
Alerta que outra conduta reprovável do Deputado Walmir Assunção teria se con9gurado no momento em que 
proferiu ofensas morais ao Requerente, dizendo que: “ – Ele vota, você não entra! Você vai votar na hora que eu 
quiser agora! Seu babaca, otário!”. Para o Deputado Bessa, além de tentar fraudar o regular andamento dos tra-
balhos legislativos, houve também perturbação da ordem da Sessão, o que, em tese, con9guraria as condutas 
previstas nos incisos I e IV do art. 4º e incisos I e II do art. 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Além 
disso, à conta das eventuais ofensas morais, as quais teriam sido amplamente divulgadas pela imprensa, teria 
o Requerido incorrido na conduta prevista no inciso III do Art. 5º do Código de Ética. Por 9m, pugna o Reque-
rente pelo recebimento do requerimento de representação e pelo enquadramento do Deputado Walmir As-
sunção em diversos dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Código de Ética, reque-
rendo, ao 9nal, a aplicação de penalidades. O Requerente anexou Procuração, cópia da carteira da Ordem dos
Advogados do Brasil do Procurador e mídia de CD contendo imagens de matérias jornalísticas veiculadas pela
imprensa. Regularmente recebidos, foram os autos ao Presidente da Câmara dos Deputados em 01/2/2016,
para a análise de admissibilidade prevista no art. 1º do Ato da Mesa nº 37, de 2009. Após estudar o processo,
determinou Sua Excelência seu retorno a esta Corregedoria Parlamentar em 8/3/2016, com despacho pelo
atendimento dos requisitos formais. Intimado, recebeu a noti9cação o Requerido em 29/3/2016 e, em 5/4/2016,
protocolizou tempestivamente sua manifestação escrita, a qual se passa a analisar. Diz o Requerido que as ale-
gações do Deputado Laerte Bessa não procedem e que estava dentro da cabine de votação para votar quando
teria sido agredido moral e 9sicamente pelo Requerente. A9rma que, em face das ofensas recebidas, teria rea-
gido “a altura e dentro dos padrões aceitáveis de um homem e Parlamentar que está sendo injustamente
agredido, por palavras e gestos, por um ex-Delegado furioso e sem controle de suas emoções”. Segundo o Reque-
rido, o Deputado Laerte Bessa, “sem justi�cativa aparente, passou a proferir diversos xingamentos em relação a 
mim e ao Deputado Nilto Tatto”, que, segundo o Deputado Walmir Assunção, teria sido agredido 9sicamente
com um soco na região abdominal e uma cabeçada. Ademais, diz o Requerido – repetindo o Requerente -, que
os fatos teriam sido amplamente reproduzidos pela imprensa. Assevera o Deputado Walmir Assunção que as
condutas a ele atribuídas são incompatíveis com seu desempenho parlamentar e que, por isso, teria recebido
a solidariedade de servidores da Casa, de colegas parlamentares e de diversas outras pessoas, que o teriam
elogiado pelo fato de não ter revidado eventuais agressões recebidas. Ressalta o Requerido que não agiu para
impedir ou criar di9culdades ao regular andamento dos trabalhos legislativos e que jamais teria abusado de
suas prerrogativas como parlamentar. Após salientar que entende como naturais os embates surgidos em face
da diversidade de inclinações políticas, os quais, para ele, devem ser encaminhados de maneira “respeitosa e
republicana”, a9rma que protocolizará requerimento de representação em desfavor do Deputado Laerte Bessa.
A9rma o Requerido, ainda, que não há sustentação probatória no requerimento contra ele protocolizado, que
ao se conduzir de “forma raivosa e antidemocrática o relevante cargo de Representante Popular, o Requerente
não se desincumbiu da observância dos preceitos éticos que regem a atividade parlamentar e [que], ao abusar
dessas prerrogativas, indubitavelmente”, incidiu na hipótese do § 1º do art. 55 da Constituição Federal de 1988
e do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Ademais, para o Deputado Walmir As-
sunção, o Requerente não teria colacionado provas que sustentassem suas alegações e, portanto, nada haveria
contra ele. Mais adiante, em sua manifestação escrita, o Requerido reconhece ter pronunciado as palavras
a ele imputadas pelo Requerente, mas, segundo o Deputado Walmir Assunção, seriam palavras “duras” ditas
“no calor das emoções”. Sobre isso, no entanto, não haveria provas de que teriam sido dirigidas contra o Re-
querente. Ademais, o Requerido reputa-se abrigado pela imunidade material a que todos os Membros do Con-
gresso Nacional fazem jus, de acordo com o art. 53 da Lei Maior. Outrossim, insurge-se o Deputado Walmir
Assunção contra as alegações do Deputado Laerte Bessa por julgá-las irônicas, infundadas e injustas, manipu-
ladas de forma conveniente pelo Requerente para desviar a atenção de seus próprios atos indecorosos e des-
tinadas a induzir o Corregedor Parlamentar ao erro. A9rma o Deputado Walmir Assunção que não se veri9ca
falta de decoro na hipótese do presente Requerimento de Representação, vez que não teria agido com falta
de decência nem de respeito à dignidade do Poder Legislativo. Finaliza pugnando pela declaração de inépcia
do Requerimento de Representação por entender que não haveria indícios da existência de fato indecoroso
relativo a sua conduta, sugerindo, ao 9nal, o arquivamento dos feitos e requerendo, alternativamente, que,
caso não seja acatado seu pedido de arquivamento por inépcia, sejam realizadas diligências para buscar ima-
gens dos fatos em momento posterior. É o Relatório. Passo a opinar. Como dito, trata-se de Requerimento de
Representação de autoria do Deputado Laerte Bessa em desfavor do Deputado Walmir Assunção, por suposta
conduta contra o decoro parlamentar ocorrida na Sessão de 8/12/2015. A9rma o Requerente que o Deputado
Walmir Assunção teria tentado fraudar o regular andamento dos trabalhos legislativos, promovido a perturba-
ção da ordem da Sessão e proferido ofensas morais contra Parlamentares. A seu tempo, diz o Requerido que
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as alegações do Deputado Laerte Bessa não procedem e que estava dentro da cabine da urna eletrônica para 
votar quando teria sido agredido moral e 9sicamente pelo Requerente. Certo é, portanto, que as a9rmações 
de ambos são antagônicas e, por si, insu9cientes para aclarar os fatos. Por consequência, há que se buscar a 
verdade nas imagens gravadas no evento. De antemão, esclarece-se que não há câmeras de segurança no re-
cinto do Plenário Ulisses Guimarães, conforme consta de Relatório do Departamento de Polícia Legislativa às 
folhas 24 e 25 do Processo nº 2016/100.850 (Anexo I), cujo objeto é investigar a autoria de possível crime con-
tra o patrimônio da União, ocorrido naquela Sessão. Em face disso, além de analisar as imagens produzidas 
pela Rede Globo, anexadas pelo Requerido, recorreu-se igualmente às imagens encaminhadas a este Órgão 
pela Secretaria de Comunicação – Secom, no bojo do citado processo 2016/100.850. Segundo essas imagens, 
não é possível concluir que o Requerido tenha sido injustamente agredido por palavras e gestos pelo Deputa-
do Laerte Bessa. Tampouco o Requerido ofereceu provas dessas alegações. Sobre eventual agressão da qual 
teria sido vítima o Deputado Nilto Tatto, esclareço que tramitam nesta Corregedoria dois outros requerimentos 
de representação: um do Deputado Nilto Tatto em desfavor do Deputado Laerte Bessa (Processo nº 2015/149615) 
e outro oposto, do Deputado Laerte Bessa contra o Deputado Nilto Tatto (Processo nº 2015/150100). Portanto, 
em relação a isso, manifestar-me-ei ulteriormente. Em relação às alegações do Requerido de que teria recebi-
do a solidariedade de servidores da Casa, de colegas parlamentares e de diversas outras pessoas, que o teriam 
elogiado pelo fato de não ter revidado eventuais agressões recebidas, também não cabem comentários, por 
irrelevantes à solução da querela. Veja-se, contudo, que o Requerido a9rma jamais ter agido para impedir ou 
criar di9culdade para o regular andamento dos trabalhos, o que, salvo melhor inteligência, contraria as ima-
gens gravadas no evento. De fato, o que nelas se observa é que, em parte do tempo, o Deputado Walmir As-
sunção aparece bloqueando o acesso à cabine de votação aos demais parlamentares, conforme demonstram 
as gravações do evento. Some-se a isso a constatação de que parece haver grande distanciamento entre o que 
o Requerido argumenta em sua manifestação escrita – quando descreve como deveria ser respeitoso e repu-
blicano o encaminhamento de discussões sobre ideias antagônicas -, e o que mostram as imagens daquela
Sessão, onde pode-se ver e ouvir o Deputado Walmir Assunção pronunciando as seguintes palavras: – Ele vota,
você não entra! – Você vai votar na hora que eu quiser agora! – Seu babaca, otário! Data venia, conforme
imagens em anexo, extraídas das provas colacionadas pelo Requerente (Anexo 2), essa não parece uma for-
ma respeitosa ou republicana de se dirigir a outro Parlamentar, ainda que de grupo político antagônico.
Veja-se que o Requerido reconhece ter pronunciado tais palavras, mas a9rma que as teria proferido “no
calor das emoções”, que elas não teriam sido proferidas contra o Requerente e que, em razão de estar no de-
sempenho de mandato de Deputado Federal, estaria abrigado pela imunidade material, descrita no art. 53 da
Constituição Federal. Nobres julgadores, ao oferecer esse raciocínio, pretende o Requerido, por certo, minimi-
zar o efeito de suas palavras. Entretanto, crê-se que é justamente no calor das emoções o momento em se re-
velam os grandes estadistas que, com apuro técnico e boa educação, superam divergências e compõem acor-
dos com base nas leis e no diálogo. Além disso, em nosso sentir, essa tese de defesa não deveria prosperar. É
que a imunidade material de que trata o art. 53 da Lei Maior representa uma prerrogativa inerente à função
parlamentar a qual se presta para garantir o exercício do mandato outorgado pelo povo com liberdade e rela-
tivamente a suas opiniões, palavras e votos. Ressalta-se, ainda, que, segundo o Texto Constitucional, a imuni-
dade material abrange somente as esferas da responsabilidade penal e civil, não se elidindo, portanto, a pos-
sibilidade de o próprio Poder Legislativo analisar a questão sob o ponto de vista do decoro parlamentar, na-
queles casos onde houver inegáveis excessos que atinjam a dignidade e o decoro da Câmara dos Deputados.
Esse entendimento já foi, inclusive, referendado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme voto do Ministro
Celso de Mello em sede de questão de ordem no Inquérito 1024-3. Disse o eminente Relator que: Cabe assina-
lar que a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da Repú-
blica revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao congressista, em ordem a permi-
tir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício parlamentar, o amplo exercício da liber-
dade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90),
ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde
que – cumpre insistir – as a&rmações e os pronunciamentos emanados do membro do Poder Legislativo
da União guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in o>cio”) ou tenham sido profe-
ridos em razão dele (prática “propter o>cium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas
decisões. (nosso grifo) Nessa esteira, crê-se que a conduta do Requerido, amplamente divulgada pela impren-
sa, causou sérios prejuízos à imagem da Casa, na medida em que passou à sociedade a falsa impressão de que,
no Plenário da Câmara dos Deputados, eventuais con\itos são resolvidos com ofensas morais e intimidação.
Por outro lado, em outros pontos da defesa, a9rma o Requerido que o Deputado Laerte Bessa não teria cola-
cionado aos autos provas capazes de sustentar suas a9rmações. Novamente, entende-se que a a9rmação não
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procede, vez que o Requerente anexou ao Requerimento de Representação cópias de imagens gravadas no 
evento, as quais foram analisadas para a elaboração deste Parecer, juntamente com as imagens fornecidas pela 
Secom. Sobre o pensamento do Requerido relativo à possibilidade de o Deputado Laerte Bessa ter baseado 
seus argumentos em a9rmações infundadas e injustas, cuja 9nalidade seria desviar a atenção de seus próprios 
atos indecorosos e induzir o Corregedor Parlamentar ao erro, cabe dizer que, de plano, afasta-se essa possibi-
lidade, pois, de acordo com o múnus atribuído pela Mesa Diretora, cabe à Corregedoria Parlamentar buscar a 
verdade real, aquela que de\ui da acurada análise dos fatos, da exata valoração das provas e do conteúdo da 
matéria defensiva. Deve-se discordar, igualmente, do pedido de declaração de inépcia do Requerimento de 
Representação, haja vista a inocorrência das condições descritas nos incisos I, II e III do § 1º do art. 1º do Ato da 
Mesa nº 37, de 2009, à luz do conjunto de provas acostadas aos autos. Sobre o pedido do Requerido, voltado 
à realização de diligências para buscar imagens dos eventos da fatídica Sessão, esclarece-se que este Órgão, 
com fundamento no princípio da economia processual e da instrumentalidade do processo, utilizou imagens 
gravadas pela Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, disponibilizadas no bojo do Pro-
cesso nº 2016/100.850 – cujo escopo é investigar a autoria de eventual crime de dano contra o patrimônio da 
União -, além das imagens gravadas pela Rede Globo e acostadas aos autos pelo Requerente. Ainda sobre a 
produção de provas, impende ressaltar que a Instrução Normativa nº1, de 2015, da Corregedoria Parlamentar 
– em privilégio do princípio constitucional da ampla defesa -, não prevê preclusão consumativa em relação à
possibilidade de o Requerido acostar aos autos matéria de defesa após o decurso do prazo para apresentação
da manifestação escrita, faculdade essa que, contudo, não foi utilizada pelo Deputado Walmir Assunção. Assim,
considerando-se que o Requerido reconheceu ter sido o autor do palavreado chulo acima descrito, com o qual
se dirigiu a outro Parlamentar, crê-se perfeitamente caracterizada a ofensa moral e o desacato, o que, sem dú-
vida, causou inegável estrago à imagem e honra da Câmara dos Deputados. Assim, além do que prevê o art.
244 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a conduta descrita amolda-se também ao tipo descrito
como atentatório ao decoro parlamentar previsto no art. 5º, inc. III, do Código de Ética e Decoro Parlamentar:
“praticar ofensa físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar, por atos ou palavras, 
outro Parlamentar, a Mesa ou Comissão ou os respectivos presidentes;”. De fato, ao ofender moralmente e desa-
catar outro Parlamentar, praticou o Requerido conduta contrária ao decoro parlamentar. Senhores: decoro é
comportamento, é imagem pública, é honra, é dignidade. Decoro parlamentar é obrigação de conteúdo moral
e ético que não se confunde com aspectos criminais, embora possa deles decorrer. A falta de decoro é o pro-
cedimento humano que contraria os normais padrões ético-jurídicos, vigentes em determinado lugar e época.
Nobres Membros da Mesa, em tempos tormentosos como os que vivemos, urgem medidas corajosas, destina-
das a promover a manutenção do decoro e a reprimenda dos atos que lhe forem contrários. Portanto, por todo
o exposto e após o regular processamento dos feitos, manifesto-me pela aplicação, pela Mesa, da penali-
dade de censura escrita em desfavor do Deputado Walmir Assunção, com base no inciso III do art. 5º do
Código de Ética e Decoro Parlamentar e art. 244 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.”. Ana-
lisado o processo, a Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o parecer supra, pela aplicação da penalidade
de censura escrita. Retiraram-se da sala de reuniões, nesse momento, os Senhores Deputados Giacobo, Segun-
do-Vice-Presidente, e Carlos Manato, Corregedor Parlamentar. V – PAUTA DA SENHORA TERCEIRA-SECRETÁ-
RIA. Expostos os processos referentes às justi9cativas de ausência, conforme o art. 5º do Ato da Mesa nº 66, de
2010, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, após discussão item a item: 1 – considerar justi9cadas as au-
sências, devidamente comprovadas, citadas nos processos n.s, de 2016: 106.018, 106.060, 106.561, 109.200,
106.704, 106.707, 111.611, 113.146, 113.673, 113.832, 113.604, 115.751 e 116.389; 2 – indeferir as justi-
9cativas de ausências requeridas nos processos n.s, de 2016: 106.985, 108.152, 112.828, 107.245, 107.979,
113.494, 107.622, 108.236, 107.683, 108.054, 102.903, 106.598, 106.709, 106.543, 107.032, 107.959,
106.588, 109.443, 108.258, 110.326, 110.331, 110.332, 110.329, 110.761, 111.089, 111.069, 113.556,
113.539, 114.021, 114.226, 114.705 e 116.468; 3 – autorizar as solicitações de ressarcimento de despesas
com passagens aéreas adquiridas para viagem em missão o9cial, por meio da Cota para Exercício da Atividade
Parlamentar do interessado, condicionado à existência de saldo, conforme instrução nos Processos ns.
119.364/2015 e 112.408/2015; e 4 – rati9car os despachos favoráveis exarados pela Deputada Mara Gabrilli,
Terceira-Secretária, nos seguintes processos n.s, de 2016: 105.873, 106.050, 106.562, 106.609, 107.247 e
107.057. VI – PAUTA DO SENHOR QUARTO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Alex Canziani rea9rmou a de-
cisão da Mesa Diretora, de 15/junho/2016, no Processo nº 112.223/2016, referente à cobrança de multa por
extrapolação do prazo para devolução de imóvel funcional por parte do Deputado Sandes Júnior, nos termos
de seu despacho à \. 15: “Acolho o entendimento exarado no despacho do senhor Chefe de Gabinete desta
Quarta-Secretaria e submeto a matéria à consideração da Mesa, opinando no sentido de que, em caráter ex-
cepcional, seja dispensada a cobrança de indenização que caberia ao Deputado Sandes Junior (PP/GO), con-
siderando sua boa-fé no episódio e com fulcro no princípio da razoabilidade.”. Decisão da Mesa Diretora: “De
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acordo com o entendimento 9rmado pelo senhor Quarto-Secretário, para deferir seja o Deputado Sandes Jú-
nior (PP/GO) dispensado do pagamento da indenização relativa à extrapolação do prazo para devolução do 
imóvel, em consonância com o princípio da razoabilidade e destacado o caráter excepcional da decisão ora 
9rmada.”. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas, o Senhor Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Pre-
sidente no exercício da Presidência, declarou encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, , Sílvio Avelino 
da Silva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publi-
cação no Diário da Câmara dos Deputados.

WALDIR MARANHÃO, Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência 
SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa

ANEXO À ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 28/6/2016 

ATO DA MESA Nº , DE 2016

Dispõe sobre a extinção e criação de cargos de natureza especial e funções comissionadas na 
estrutura da Liderança do Partido Social Democrático.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o dis-
posto no art. 4º da Resolução nº 46, de 2006, e no §13 do art. 5º da Resolução nº 1, de 2007, resolve:

Art. 1º Ficam extintos, na Liderança do Partido Social Democrático, os cargos em comissão de natureza 
especial e as funções comissionadas constantes do Anexo I.

Art. 2º Ficam criados, na Liderança do Partido Social Democrático, os cargos em comissão de natureza 
especial e a função comissionada constantes do Anexo II. 

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO

O §13 do art. 5º da Resolução nº 1, de 2007, acrescentado pela Resolução nº 61, de 2014, previu a possi-
bilidade de o líder ou representante partidário solicitar modi9cações na estrutura de funções comissionadas e 
de cargos de natureza especial do seu partido, vedado o acréscimo da despesa de pessoal.

O Líder do Partido Social Democrático solicitou, por intermédio do Processo nº 113.410/2016, a alteração 
da estrutura de cargos em comissão de natureza especial e funções comissionadas da Liderança do Partido, 
com vistas a aperfeiçoar o funcionamento do referido órgão.

Conforme levantamento efetuado pelos órgãos técnicos da Casa, a proposta não acarreta aumento de despesa.
Assim, pelo presente Ato, a Mesa extingue e cria cargos em comissão de natureza especial e funções co-

missionadas, a 9m de efetivar as modi9cações solicitadas, em consonância com o disposto no citado §13 do 
art. 5º da Resolução nº 1, de 2007.

Sala das Reuniões, em de de 2016.
SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa

ANEXO À ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 28/6/2016 

ATO DA MESA Nº , DE 2016

Revoga o Ato da Mesa nº 13, de 26 de março de 2015, que constituiu a Comissão Especial de 
Parceria Público-Privada da Câmara dos Deputados.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:
Art. 1º Fica revogado o Ato da Mesa nº 13, de 26 de março de 2015, que constituiu a Comissão Especial 

de Parceria Público-Privada da Câmara dos Deputados.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Tendo em vista a revogação do Procedimento de Manifestação de Interesse nº 001/2015-CD, esta Ato 
objetiva o desfazimento da Comissão Especial de Parceria Público-Privada da Câmara dos Deputados, consti-
tuída pelo Ato da Mesa nº 13, de 26 de março de 2015.

Sala de Reuniões, em de de 2016.
SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa
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ANEXO À ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 28/6/2016 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No , DE 2016 
(Da Mesa Diretora)

Acrescenta §1º-A e §1º-B ao art. 235 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:
Art. 1º O art. 235 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar acrescido dos seguin-

tes § 1º-A e § 1º-B:

“Art. 235. ...............................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................
§ 1º-A A licença-gestante poderá ser prorrogada por 60 (sessenta) dias, mediante requerimento for-
mulado pela Deputada interessada até 5 (cinco) dias antes do esgotamento do prazo inicialmente
previsto para o afastamento.
§ 1º-B A licença-paternidade poderá ser prorrogada por 15 (quinze) dias, mediante requerimento
formulado pelo Deputado até 1 (um) dia antes do esgotamento do prazo inicialmente previsto para
o afastamento.
............................................................................................................................................................................................” (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Mesa da Câmara dos Deputados, instada pela Secretaria da Mulher e pela Diretoria-Geral, apresenta este 
Projeto de Resolução com o propósito de conceder, respectivamente, às Deputadas Federais o direito de prorro-
gar por sessenta dias a licença-gestante prevista no art. 235, §1º, do Regimento Interno, e aos Deputados Federais 
o direito de prorrogar por quinze dias a licença-paternidade também prevista no referido dispositivo regimental.

É cediço que a proteção à maternidade e à paternidade e a convivência familiar são direitos assegurados 
aos indivíduos e às crianças pelos arts. 7º, XVIII e XIX, e 227, da Constituição de 1988. O presente projeto visa a es-
tender aos senhores parlamentares tratamento já assegurado aos empregados de empresas que tenham aderido 
ao Programa Empresa Cidadã, nos termos da Lei nº 11.770/2008, e aos servidores da administração pública direta, 
indireta e fundacional dos entes que tenham instituído o programa na forma do art. 2º daquele diploma legal.

Sala das Sessões, em de de 2016.
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Ata da 13ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 6 de 
julho de 2016.

Em 7/julho/2016.
Publique-se. 
Sílvio Avelino da Silva
Secretário-Geral da Mesa
Segunda Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura
Ata da décima terceira reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada 

em 6 de julho de 2016

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta e cinco minutos, no Gabine-
te da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Waldir Maranhão, Primei-
ro-Vice-Presidente. Presentes os Senhores Deputados Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; Beto Mansur, Primei-
ro-Secretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-Secretária; Alex Canziani, Quarto-Se-
cretário; Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário; Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário; 
Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário; Carlos Manato, Corregedor Parlamentar; e Cláudio Cajado, 
Procurador Parlamentar. Havendo número legal, o Senhor Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidên-
cia, Deputado Waldir Maranhão, declarou abertos os trabalhos. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. Inicial-
mente, o Senhor Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência, apresentou 
esclarecimentos quanto ao solicitado no Processo nº 112.539/2016, matéria aprovada na reunião do dia 28 
de junho de 2016, pendente de redação >nal, que trata da inclusão do cargo da Coordenadora dos Direitos da 
Mulher na ordem geral de precedência no âmbito da Câmara dos Deputados, disposto no Ato da Mesa nº 70, 
de 2013, de normas de cerimonial e de protocolo na Casa. Conforme explicação de que a Procuradora da Mu-
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lher já estava contemplada no referido Ato da Mesa, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, aprovar a in-
clusão da Coordenadora dos Direitos da Mulher logo após a posição da Procuradora, baixando Ato da Mesa 
que “Altera os anexos I e II do Ato da Mesa nº 70, de 2013.”, cujo teor segue publicado ao >nal da ata. Em segui-
da, expôs seu parecer exarado no Projeto de Resolução nº 148, de 2016, de autoria da Deputada Dâmina 
Pereira, que “Institui a Medalha Mietta Santiago.”. Retirou-se, nesse momento, da sala de reuniões o Senhor 
Deputado Carlos Manato, Corregedor Parlamentar. Discutida a matéria, a Mesa Diretora resolveu, por unani-
midade, retirar de pauta o referido projeto de resolução e determinar a Diretoria-Geral estudo para elaboração 
de ato da Mesa que estabeleça regras de procedimentos, critérios, exigências e condições para concessão de 
condecorações. Por último, a Mesa Diretora rati>cou, por unanimidade, os despachos exarados, ad referendum 
da Mesa Diretora, nos seguintes expedientes referentes a Requerimento de Informação, missão o>cial, Ato da 
Mesa, justi>cativa de falta e nomeação de servidor: 1 – Relatório de Requerimentos de Informações (RIC), 
despachados ad referendum da Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos termos dos pareceres do Relator, 
Primeiro-Vice-Presidente: 1 – RIC Nº 1.540/16 – do Sr. Chico Alencar – que “requer ao Sr. Ministro de Estado de 
Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, informações sobre gastos da Superintendência Regional do Depar-
tamento de Polícia Federal do Paraná”; 2 – RIC Nº 1.654/16 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações 
ao Ministro de Estado da Educação e Cultura sobre livros didáticos de história indicados para o terceiro ano do 
Ensino Médio em escolas públicas”; 3 – RIC Nº 1.662/16 – do Sr. Alceu Moreira – que “solicita ao Ministério do 
Meio Ambiente informações sobre aplicação de multas por infração ambiental”; 4 – RIC Nº 1.667/16 – do Sr. 
Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro da Justiça sobre o pedido de demissão do chefe da For-
ça Nacional, coronel Adilson Moreira; 5 – RIC Nº 1.679/16 – do Sr. Betinho Gomes – que “requer, nos Termos 
Constitucionais e Regimentais informações ao Ministro das Relações Exteriores sobre encontros bilaterais com 
o Governo brasileiro”; 6 – RIC Nº 1.687/16 – do Sr. Leônidas Cristino – que “requer ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado de Minas e Energia informações sobre a Matriz Energética Brasileira e suas projeções”; 7 –
RIC Nº 1.688/16 – do Sr. Leônidas Cristino – que “requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos
Transportes, Portos e Aviação Civil informações sobre a Matriz de Transportes Brasileira e suas projeções”; 8 –
RIC Nº 1.695/16 – do Sr. Betinho Gomes – que “solicita informações ao Sr. Ministro do Trabalho sobre o bene-
fício de prestação continuada para as crianças com microcefalia em virtude da infecção do vírus Zica”; 9 – RIC
Nº 1.700/16 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Ministro da Fazenda acerca dos atos funcio-
nais relativos aos cargos de Auxiliar de Controle de Carga, de Auxiliar de Vigilância e Repressão, e de Auxiliar
de Vistoria e Bagagem, criados em 1979”; 10 – RIC Nº 1.722/16 – do Sr. Victor Mendes – que “requeiro a Vossa
Excelência, com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116, ambos do
Regimento Interno desta Casa, que, ouvida a Mesa, seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Esta-
do da Indústria, Comércio e Serviços que informe a listagem de obras >nanciadas, total ou parcialmente, com
recursos do BNDES no estado do Maranhão e seus municípios, discriminando, para cada obra:”; 11 – RIC Nº
1.723/16 – do Sr. Victor Mendes – que “requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116, ambos do Regimento Interno desta Casa, que, ouvida a Mesa,
seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Indústria, Comércio e Serviços que informe os
montantes, discriminados, por ente federado, de eventuais repasses de recursos ocorridos, a quaisquer títulos,
no mês de abril de 2016 direcionados ao estado do Maranhão e a seus municípios”; 12 – RIC Nº 1.751/16 – do
Sr. Marcio Alvino – que “solicita ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações informações
quanto às ações desse Ministério e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no que diz respeito à
imposição de franquia de dados para acesso à Internet >xa e ao Despacho nº 1/2016/SEI/SRC, de 15 de abril de
2016, editado pela Anatel”; 13 – RIC Nº 1.754/16 – da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro da Justiça e Cidadania, Senhor Alexandre
de Moraes, sobre os repasses de recursos ao Estado do Rio de Janeiro para a realização dos Jogos Olímpicos”;
14 – RIC Nº 1.755/16 – da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado – que “solicita in-
formações ao Excelentíssimo Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Senhor Dyogo
Henrique de Oliveira, sobre os repasses de recursos ao Estado do Rio de Janeiro para a realização dos Jogos
Olímpicos”; 15 – RIC Nº 1.756/16 – da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado – que
“solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Casa Civil, Eliseu Padilha, sobre os repasses de
recursos ao Estado do Rio de Janeiro para a realização dos Jogos Olímpicos”; 16 – RIC Nº 1.757/16 – da Comis-
são de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado – que “solicita informações ao Excelentíssimo Mi-
nistro de Estado da Justiça e Cidadania, Senhor Alexandre de Moraes, sobre os repasses de recursos aos Estados
para a área de segurança pública”; 17 – RIC Nº 1.758/16 – da Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, Senhor Dyogo Henrique de Oliveira, sobre os repasses de recursos aos Estados para a área de segu-
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rança pública”; 18 – RIC Nº 1.759/16 – da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado – 
que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Casa Civil, Senhor Eliseu Padilha, sobre os 
repasses de recursos aos Estados para a área de segurança pública”; 19 – RIC Nº 1.761/16 – da Comissão Ex-
terna destinada a fazer o acompanhamento “in loco” e >scalizar os planos de trabalho, obras realizadas, inter-
venções futuras, investimentos, obrigações e direitos adquiridos pela Concessionária ECO 101 que administra 
o trecho da BR 101 que corta o Estado do Espírito Santo – que “solicita o envio de requerimento de informações
ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil sobre o contrato de concessão da BR-101/ES”; 20 – RIC
Nº 1.762/16 – do Sr. Diego Garcia – que “requer informações ao Ministro de Estado do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações sobre a limitação pelas empresas operadoras do acesso à internet >xa
banda larga”; 21 – RIC Nº 1.763/16 – do Sr. Alex Manente – que “requer informações ao Sr. Ministro do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão sobre a decisão da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX) que negou
>nanciamento necessário para a construão do monotrilho Linha 18 – Bronze que ligará a capital paulista à re-
gião do Grande ABC”; 22 – RIC Nº 1.765/16 – do Sr. Lucio Mosquini – que “requer informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado das Cidades Bruno Araújo, sobre os Convênios >rmados com o Estado de Rondônia que des-
tinaram recursos para construção de 219 e 399 moradias, pelo Programa Minha Casa Minha Vida no Município
de Jaru, no Estado de Rondônia”; 23 – RIC Nº 1.766/16 – do Sr. Alexandre Baldy – que “solicita informações
relativas a radares meteorológicos de auxílio à navegação aérea”; 24 – RIC Nº 1.767/16 – do Sr. Weliton Prado
– que “solicita informações do Ministro de Estado da Saúde sobre o cronograma de repasse de recursos, con-
clusão das obras e início do funcionamento da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro Pacaembu, na
zona norte de Uberlândia/MG”; 25 – RIC Nº 1.768/16 – do Sr. Max Filho – que “requer ao Ministério do Meio
Ambiente cópia do Acordo >rmado com as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, referente ao desastre
ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG)”; 26 – RIC Nº 1.770/16 –
do Sr. Jean Wyllys – que “solicita informações ao Ministro interino das Relações Exteriores”; 27 – RIC Nº 1.771/16
– do Sr. Antônio Jácome – que “requer de acordo com o regimento interno desta casa, informações do Exce-
lentíssimo Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, sobre limite na internet >xa no
Brasil”; 28 – RIC Nº 1.772/16 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e
Energia, informações quanto à venda de participação da Petrobras na Pesa”; 29 – RIC Nº 1.773/16 – da Sra.
Leandre – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Justiça sobre o Plano de Ação para Enfrenta-
mento à Violência Contra a Pessoa Idosa”; 30 – RIC Nº 1.774/16 – da Sra. Leandre – que “requer ao Ministério
da Justiça, RIC para prestar esclarecimentos sobre a utilização dos recursos que especi>ca”; 31 – RIC Nº 1.775/16
– da Sra. Leandre – que “requer informações do Ministério da Justiça sobre resultados da atuação da Comissão
Interministerial do Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo”; 32 – RIC Nº 1.776/16 – da Sra. Lean-
dre – que “solicita ao Sr. Ministro de Estado da Saúde informações sobre o Programa Saúde na Escola – PSE”;
33 – RIC Nº 1.777/16 – da Sra. Leandre – que “solicita ao Sr. Ministro de Estado da Educação e Cultura informa-
ções sobre o Programa Saúde na Escola – PSE”; 34 – RIC Nº 1.778/16 – do Sr. João Paulo Papa – que “requer
esclarecimentos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre o reajuste aplicado em 2016,
pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), na taxa de ocupação dos terrenos da União localizados em área
de marinha”; 35 – RIC Nº 1.779/16 – da Sra. Leandre – que “solicita informações ao Ministro da Fazenda acerca
de estudos em desenvolvimento naquele órgão a respeito de possíveis modi>cações nas cédulas do Real com
a >nalidade de permitir a identi>cação por pessoas com de>ciência visual de>nitiva (cegos) ou com de>ciên-
cias visuais severas”; 36 – RIC Nº 1.780/16 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “requer informações ao Ministério
da Cultura”; 37 – RIC Nº 1.781/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro
de Estado da Cultura acerca dos projetos culturais incentivados pela Lei Rouanet em todo o país”; 38 – RIC Nº
1.782/16 – do Sr. Dr. Jorge Silva – (RIC 1555/2016) – que “solicita informações acerca do motivo do atraso da
Gerência Técnica do Sistema de Informações de Agravos de Noti>cação (SINAN) na inserção no Sistema e no
emprego das novas Fichas de Noti>cação/Investigação do HIV/AIDS, Sí>lis Adquirida e Hepatites Virais”; 39 –
RIC Nº 1.783/16 – da Sra. Luiza Erundina – que “requer informação do Ministro de Estado do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão sobre despesas federais e respectivas destinações”; 40 – RIC Nº 1.784/16 – do Sr.
Jair Bolsonaro – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Defesa sobre voos realizados em
aeronaves o>ciais, nos trajetos entre Brasil, Cuba, Venezuela e Uruguai, nos últimos 5 anos”; 41 – RIC Nº 1.785/16
– da Comissão de Educação – que “requer seja encaminhado RIC ao Ministério da Educação sobre quais insti-
tuições aderiram ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino
Superior (Proies) e qual o número de estudantes bolsistas bene>ciados”; 42 – RIC Nº 1.786/16 – da Sra. Laura
Carneiro – que “requer ao Ministro de Estado da Fazenda um estudo com a estimativa do impacto orçamentá-
rio e >nanceiro decorrente da eventual aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 187, de 2015”; 43 – RIC
Nº 1.787/16 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – que “requer, nos termos constitucio-
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nais e regimentais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao 
Excelentíssimo Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, Senhor Alexandre de Moraes, sobre a necessária 
harmonização entre as tabelas de Dotação de Armamento, Munição e Coletes à Prova de Balas constante da 
portaria nª 11-res, de 24/10/2008, do Comandante do Exército, para as guardas municipais e a Matriz Curricu-
lar Nacional de Formação em Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública”; 44 – RIC Nº 
1.788/16 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – que “requer, nos termos constitucionais 
e regimentais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao Exce-
lentíssimo Ministro de Estado da Defesa, Senhor Raul Jungmann, sobre a necessária harmonização entre as 
tabelas de Dotação de Armamento, Munição e Coletes à Prova de Balas constante da portaria nª 11-res, de 
24/10/2008, do Comandante do Exército, para as guardas municipais e a Matriz Curricular Nacional de Forma-
ção em Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública”; 45 – RIC Nº 1.789/16 – da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole, informações quanto aos valores gastos para transporte da tocha olímpica no território nacional”; 46 – RIC 
Nº 1.790/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fis-
calização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil quanto aos valores 
gastos para transporte da tocha olímpica no território nacional”; 47 – RIC Nº 1.791/16 – da Comissão de Fis-
calização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
informações ao Exmo. Senhor Ministro da Fazenda, a respeito das modi>cações promovidas pelo Projeto de 
Lei do Congresso Nacional, PLN nº 01/2016”; 48 – RIC Nº 1.792/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. 
Senhor Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a respeito das modi>cações promovidas pelo 
Projeto de Lei do Congresso Nacional, PLN nº 01/2016”; 49 – RIC Nº 1.793/16 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto 
– que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, informações quanto à necessidade de aporte do 
Tesouro para a Petrobras e Eletrobras”; 50 – RIC Nº 1.794/16 – do Sr. Ivan Valente – que “solicita do Senhor Mi-
nistro de Estado Interino Chefe do Gabinete de Segurança Institucional informações quanto ao monitoramen-
to de movimentos sociais”; 51 – RIC Nº 1.795/16 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “requer informações ao Senhor 
Ministro de Estado da Saúde quanto ao número de leitos de Unidade Neonatal disponiveis para o estado de 
Mato Grosso do Sul, no ano de 2015”; 52 – RIC Nº 1.796/16 – da Sra. Angela Albino – que “requer informações 
ao Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações sobre outdoors recentemente instalados em 
inúmeras cidades brasileiras”; 53 – RIC Nº 1.797/16 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “requer informação, ao Mi-
nistro da Saúde, quanto aos gastos com a saúde indígena no Estado da Bahia”; 54 – RIC Nº 1.798/16 – do Sr. 
Júlio Delgado – que “solicita ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações informações 
quanto à utilização de franquias em serviços de acesso à internet >xa”; 55 – RIC Nº 1.799/16 – do Sr. Miguel 
Lombardi – que “requer Informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, para que, através da Agência Nacional de Correios e Telégrafos, se manifeste sobre o 
fechamento de agências próprias no estado de São Paulo”; 56 – RIC Nº 1.800/16 – do Sr. Arthur Virgílio Bisne-
to – que “solicita do Sr. Ministro de Estado da Indústria Comércio e Serviços, informações quanto à péssima 
situação da competitividade da economia brasileira”; 57 – RIC Nº 1.801/16 – da Comissão de Minas e Energia 
– que “requer ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia informações sobre a concessão e a permissão 
de exploração de Nióbio no Brasil, o volume da exploração e os valores, bem como quais empresas são tercei-
rizadas pela Valle S.A. para explorar esse mineral”; 58 – RIC Nº 1.802/16 – da Comissão de Minas e Energia – 
que “requer ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia informações sobre as localizações e respectivas 
quanti>cações das jazidas de Nióbio no Brasil”; 59 – RIC Nº 1.804/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle – que “requer informações, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ao Senhor 
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, senhor Eliseu Padilha, sobre as bases técnica e orga-
nizacional que embasaram a edição da Medida Provisória nº 726/2016 e a projeção de seu impacto >scal”; 60 
– RIC Nº 1.805/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer informações, no âmbito 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, senhor Eliseu Padilha, sobre a restrição do uso de aeronaves pela Presidenta Dilma Roussef”; 61 – 
RIC Nº 1.806/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer informações, no âmbito da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ao Senhor Ministro de Estado do Gabinete de Segurança Ins-
titucional, General de Exército Sérgio Etchegoyen, quanto ao possível monitoramento dos movimentos sociais 
ligados ao Partido dos Trabalhadores”; 62 – RIC Nº 1.807/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole – que “requer informações, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ao Senhor Mi-
nistro de Estado do Turismo, quanto à liberação de recursos para o Projeto de Requali>cação da Orla do Rio 
Acre”; 63 – RIC Nº 1.808/16 – do Sr. Ivan Valente – que “solicita ao Ministério da Educação informações sobre 
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autorização e reconhecimento de cursos em instituições de ensino superior no Estado da Paraíba”; 64 – RIC Nº 
1.809/16 – do Sr. Diego Garcia – que “solicita ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Defesa informações 
concernentes ao Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) nos termos que especi>ca”; 65 – RIC 
Nº 1.810/16 – do Sr. Domingos Sávio – que “requer informações ao Ministério da Saúde sobre o Programa Far-
mácia Popular”; 66 – RIC Nº 1.811/16 – da Sra. Brunny – que “requer Informações ao Senhor Ministro da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que através da ANATEL esclareça o fato de que as operadoras pre-
tendem oferecer internet >xa com franquia limitada, em que o serviço pode ser suspenso quando o usuário 
atinge uma determinada quantidade de arquivos e dados baixados”; 67 – RIC Nº 1.812/16 – do Sr. Professor 
Victório Galli – que “solicita ao Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações informações 
sobre a prestação dos serviços de telefonia e de banda larga nas áreas rurais do país”; 68 – RIC Nº 1.813/16 – 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – que “solicita informações ao 
Sr. Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, sobre a situação dos imóveis rurais em faixa de fronteiras, objeto da 
Lei 13.178/2015, e sobre os procedimentos adotados e o número de imóveis acompanhados pelo INCRA”; 69 
– RIC Nº 1.814/16 – do Sr. Nilson Leitão – que “solicita ao Ministro das Cidades, informações acerca do paga-
mento da proposta do município de Sinop, no Estado do Mato Grosso, sob o contrato de nº 761390, referente 
a Emenda Individual de minha autoria na LOA 2011”; 70 – RIC Nº 1.815/16 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “so-
licita informações ao Ministro da Fazenda sobre os agentes Lotéricos junto à Caixa Econômica Federal”; 71 – RIC 
Nº 1.816/16 – do Sr. Eduardo Bolsonaro – que “solicita ao Ministro de Estado da Justiça informações sobre in-
cidentes envolvendo armas de fogo, no que se refere a disparos acidentais, por falha mecânica, que tenham 
sido registrados no âmbito do Departamento de Polícia Federal – DPF ou do Departamento de Polícia Rodo-
viária Federal – DPRF, bem como informações eventualmente disponibilizadas àquele Ministério por parte de 
outros órgãos de segurança pública estaduais ou municipais”; 72 – RIC Nº 1.817/16 – do Sr. Eduardo Bolsona-
ro – que “solicita ao Ministro de Estado da Justiça informações sobre concessão de porte de armas de fogo nas 
condições em que especi>ca”; 73 – RIC Nº 1.818/16 – do Sr. Eduardo Bolsonaro – que “solicita ao Ministro de 
Estado da Justiça informações sobre autorização para aquisição de arma de fogo de uso permitido, nas condi-
ções em que especi>ca”; 74 – RIC Nº 1.819/16 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro dos 
Transportes, informações quanto à forte queda de repasses para a BR-319”; 75 – RIC Nº 1.820/16 – do Sr. Glau-
ber Braga – que “solicita informações ao Ministério da Saúde sobre leitos de UTI relacionados ao Sistema Único 
de Saúde”; 76 – RIC Nº 1.821/16 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “solicita informações ao Ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento sobre o desabastecimento do feijão no mercado interno”; 77 – RIC Nº 1.822/16 
– do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “solicita informações ao Ministro de Estado da Educação sobre o custeio do 
Hospital das Clínicas e Maternidade Victor Ferreira do Amaral da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba 
– PR”; 78 – RIC Nº 1.823/16 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “solicita informações ao Ministro de Estado da Edu-
cação sobre os contratos do Hospital das Clínicas e Maternidade Victor Ferreira do Amaral da Universidade 
Federal do Paraná, em Curitiba – PR, com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares”; 79 – RIC Nº 1.824/16 
– do Sr. Rodrigo Maia – que “solicita informações ao Ministro da Educação, Sr. José Mendonça Bezerra Filho, 
sobre a oferta de vagas, contratos >rmados e Instituições de Ensino credenciadas ao Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies)”; 80 – RIC Nº 1.825/16 – da Sra. Laura Carneiro – que “solicita informação ao Ministro-Chefe 
da Casa Civil acerca do impacto decorrente da publicação da Lei nº 10.741, de 2003, que cria o Estatuto do Ido-
so”; 81 – RIC Nº 1.826/16 – da Sra. Laura Carneiro – que “solicita ao Ministério da Justiça e Cidadania informa-
ções acerca do Programa Disque Idoso”. 2 – Rati>cado o Relatório de Missão Autorizada nº 4, de 2016, da 
Presidência. Missões o>ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2016: 8 a 10, 49, 95, 217, 553, 555, 
560, 564 a 571, 597, 599 a 601, 604, 605, 607 a 609, 617, 619 a 621, 626 a 631, 642, 643, 647 a 649, 652, 654, 662, 
665 a 671, 684, 685, 687 a 690, 692 a 694, 697, 699, 702 a 706, 709, 711 a 715, 717, 718, 722 a 724, 726 a 728, 
733, 739 a 742, 744, 745, 750, 752 a 762, 773, 774, 777, 785 a 787, 790 a 792, 795 a 800, 809, 811 a 816, 820 a 
824, 829, 836, 846 a 848, 850 a 856, 864, 866, 876 a 878, 895, 899 e 902. O Senhor Deputado Mandetta, Primei-
ro-Suplente de Secretário, solicitou consolidação dos relatórios de missão autorizada deste ano, mês a mês, 
bem como, maior detalhamento dos que vierem à deliberação da Mesa. 3 – Rati>cados os Atos da Mesa nºs: 
3.1 – 103, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na es-
trutura da Liderança do Governo na Câmara dos Deputados.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 30/
junho/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 1/julho/2016; 3.2 – 104, de 2016, que “Dispõe sobre a ex-
tinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na estrutura da Comissão de Desenvolvimento 
Urbano.”, instruído no Processo nº 114.877/2016. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 5/julho/2016 e 
publicado no Suplemento ao DCD de 6/julho/2016; 3.3 – 105, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e criação 
de cargos em comissão de natureza especial nos órgãos que especi>ca.”, instruído no Processo nº 115.429/2016. 
Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 5/julho/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 6/julho/2016; 
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e 3.4 – 106, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na 
estrutura da Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.”, instruído no Processo nº 
115.532/2016. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 5/julho/2016 e publicado no Suplemento ao DCD 
de 6/julho/2016. 4 – Justi>cativa de faltas: Processo nº 118.234/2016. Rati>cado o relatório de justi>cativa de 
faltas, autorizadas ad referendum, referentes à Bancada da Região do Nordeste nas sessões plenárias, delibera-
tivas, realizadas nos dias 20 e 21 de junho de 2016. 5 – Nomeação de servidor: Rati>cado o despacho favorá-
vel à Y. 2: “Trata-se de indicação do Secretário de Relações Internacionais, Deputado Átila Lins, no sentido de 
que Sharlimar Sousa Silva de Oliveira seja nomeada para o cargo de natureza especial de Assessor Técnico, 
CNE-07, naquela secretaria. A Resolução nº 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta Casa 
a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios de con>ança, e>ciência e oportunidade, a 
escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos internos, para a designação de acesso às funções 
comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, conforme processo nº 2007/122698, aos cargos 
de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento do cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-07, pela referida indicada, na Secretaria de Relações Internacionais. Encaminhe-se ao Departa-
mento de Pessoal para providências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da 
próxima reunião do colegiado.”. Retornou à reunião, nesse momento, o Senhor Deputado Carlos Manato, Cor-
regedor Parlamentar. II – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Beto Mansur 
apresentou, extrapauta, as seguintes questões: 1 – reexame da solicitação da Mesa, em reunião do dia 9 de 
dezembro de 2015, em decorrência da análise do processo nº 101.094/2015, referente a ressarcimento de des-
pesas de assistência à saúde, para o entendimento que, em situações similares, a Mesa deva analisar caso a 
caso, o que >cou acordado pelo colegiado. 2 – Processo nº 4.420/2013. Matéria deliberada na reunião anterior, 
em 28 de junho de 2016, referente minuta de Ato da Mesa com a >nalidade de aprimorar as normas relativas 
ao uso da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), de modo a permitir o custeio de despesas 
com produtos postais, tendo em vista a já existente autorização para realização de serviços postais à conta da 
cota (inciso III do art. 2º, do Ato da Mesa nº 43/2009). Aprovada, por unanimidade, a redação >nal do citado Ato 
da Mesa que “Altera o inciso III do art. 2o, o caput e o § 7o do art. 5o do Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 2009, 
que institui a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, para tratar de serviços postais.”, cujo teor segue 
publicado ao >nal da ata. Nesse instante, retiraram-se da sala de reuniões os Senhores Deputados Giacobo, 
Segundo-Vice-Presidente, e Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário. 3 – Emendas ao Projeto de Lei nº 
2/2016-CN, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO 2017), acordadas, por unanimidade, pela Mesa 
Diretora, assim distribuídas: Emenda 1 – Tipo de Emenda: Modi>cativa. Ementa: Altera a redação do § 9º do 
art. 40. Justi>cativa: A presente emenda visa não deixar dúvida de que o prazo de 30 dias para o Poder Execu-
tivo encaminhar os projetos de abertura de créditos adicionais de interesse dos demais Poderes, ao Congresso 
Nacional, alcança não apenas o Poder Judiciário e o Ministério Público, mas, também, o Poder Legislativo. Res-
gata-se, assim, o espírito de LDOs anteriores; Emenda 2 – Tipo de Emenda: Supressiva. Ementa: Suprime o in-
ciso II do § 3º do art. 41. Justi>cativa: A presente emenda visa suprimir o dispositivo que veda o remanejamen-
to de recursos orçamentários dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defen-
soria Pública da União, por ato próprio dos Presidentes das respectivas Casas daqueles Poderes, bem como do 
Procurador-Geral do Ministério Público e do Defensor Público-Geral Federal da Defensoria Pública da União, 
mediante cancelamento de despesas obrigatórias para a suplementação de despesas discricionárias. Essa 
emenda busca e>ciência na gestão orçamentária pelas autoridades máximas daqueles Poderes, bem como do 
Procurador-Geral do Ministério Público e do Defensor Público-Geral Federal da Defensoria Pública da União, 
na medida em que se valem de atos próprios para remanejarem as dotações dos órgãos que representam, 
dentro dos limites da Lei Orçamentária Anual – LOA, sem qualquer aumento de despesa, ao invés de depen-
derem de decreto do Chefe do Poder Executivo para tanto; Emenda 3 – Tipo de Emenda: Supressiva. Ementa: 
Suprime o inciso III do § 3º do art. 41. Justi>cativa: A presente emenda visa suprimir o dispositivo que veda o 
remanejamento de recursos orçamentários dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União 
e da Defensoria Pública da União, por ato próprio dos Presidentes das respectivas Casas daqueles Poderes, bem 
como do Procurador-Geral do Ministério Público e do Defensor Público-Geral Federal da Defensoria Pública da 
União, mediante cancelamento de despesas discricionárias para a suplementação de despesas obrigatórias. 
Do ponto de vista da autonomia daqueles órgãos, reconhecida pela própria Constituição, a regra se revela in-
gerência indevida na gestão orçamentária dos demais Poderes. Essa emenda visa assegurar prerrogativa fun-
damental das referidas autoridades na gestão dos recursos dos órgãos que representam; Emenda 4 – Tipo de 
Emenda: Aditiva. Ementa: Inclui o § 5º no art. 41. Justi>cativa: O que se pretende com a inclusão do § 5º é es-
tender aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União a 
mesma prerrogativa já conferida ao Poder Executivo para abrir créditos suplementares provenientes de exces-
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so de arrecadação de receitas próprias e de superávit >nanceiro, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei 
nº 4.320/64; Emenda 5 – Tipo de Emenda: Modi>cativa. Ementa: Altera a redação do caput do art. 54. Justi>ca-
tiva: A presente emenda visa alterar o prazo constante do PLDO (vigésimo segundo dia) para até o vigésimo 
dia após o encerramento do bimestre para que o Poder Executivo, se for necessário efetuar a limitação de em-
penho e movimentação >nanceira, apure e informe o montante necessário do contingenciamento a cada ór-
gão orçamentário dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública 
da União, segundo o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal; Emenda 6 – Tipo de Emenda: Supressiva. Emen-
ta: Suprime o § 12 do art. 54. Justi>cativa: O art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe sobre o prazo de 
30 dias, após avaliação bimestral, para os Poderes efetuarem, se for o caso, a devida limitação de empenho e 
movimentação >nanceira, mas não impõe prazo para o restabelecimento dos limites. A exigência de limitação 
de empenho e movimentação >nanceira faz-se necessária em função da compatibilização entre receitas e des-
pesas, com vistas ao atingimento do resultado >scal previsto para o exercício. Já o ato de restabelecimento de 
limites pode ser realizado sem necessidade de prazo para fazê-lo, pois, além de em nada inYuenciar na forma-
ção do resultado >scal que terá sido alcançado, ainda obriga o cumprimento de mais um prazo desnecessário 
pelos gestores. Além disso, entende-se que a LDO, ao de>nir prazo para os órgãos restabelecerem os limites já 
contingenciados, impõe exigências não previstas na LRF; Emenda 7 – Tipo de Emenda: Supressiva. Ementa: 
Suprime o art. 55. Justi>cativa: o texto proposto condiciona a execução de despesas primárias decorrentes da 
abertura de créditos suplementares abertos e créditos especiais abertos ou reabertos aos limites de empenho 
e movimentação >nanceira estabelecidos nos termos do artigo, quando, na verdade, devem ser liberados aos 
Poderes os recursos correspondentes aos créditos abertos. Tal vedação vai de encontro ao disposto no art. 168 
da Constituição Federal. Ademais, em caso de abertura de crédito a partir de recursos novos, haverá aumento 
da dotação dos órgãos, que deverá ser reYetido nos limites de empenho e movimentação >nanceira; Emenda 
8 – Tipo de Emenda: Supressiva. Ementa: Suprime o § 1º do art. 84. Justi>cativa: O referido parágrafo propõe 
distribuição proporcional entre os poderes para aumento das despesas de pessoal. Entende-se que o disposi-
tivo viola a autonomia dos Poderes e pode prejudicar os órgãos que obtiveram menores reajustes nos últimos 
exercícios ou que possuam maior carência de servidores. A proposta cria limitações futuras ao Legislativo na 
apreciação de projetos de lei ou proposições que reestruturem carreiras, criem cargos, empregos e funções e 
alterem subsídios, inclusive parlamentares. Além disso, há que se ressaltar que as demandas sociais não se dis-
tribuem proporcionalmente entre os órgãos e Poderes, de modo que justi>cassem a regra de proporcionali-
dade; Emenda 9 – Tipo de Emenda: Modi>cativa. Ementa: Altera a redação do § 2º do art. 84. Justi>cativa: A 
presente emenda visa alterar a data de início de tramitação de proposição que conceda vantagens, aumentos 
de remuneração, crie cargos, empregos ou funções, ou que altere a estrutura de carreiras para que possa cons-
tar do Anexo V da LOA, passando a data de 21 de agosto para 30 de outubro de 2016; Emenda 10 – Tipo de 
Emenda: Modi>cativa. Ementa: Altera a redação do § 11 do art. 84. Justi>cativa: A presente emenda visa à in-
clusão do montante das despesas derivadas de concessão de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, 
criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contra-
tações a qualquer título, de civis ou militares, nas ações orçamentárias especí>cas, sem que se dependa da 
concessão de créditos adicionais abertos por decreto do Poder Executivo para implementar as despesas cor-
respondentes; Emenda 11 – Tipo de Emenda: Supressiva. Ementa: Suprime o § 12 do art. 84. Justi>cativa: A 
presente emenda visa suprimir dispositivo que traz restrições desnecessárias para admissão de candidatos 
aprovados em concursos públicos, uma vez que o Anexo V da Lei Orçamentária já estabelece os limites para 
essas despesas; Emenda 12 – Tipo de Emenda: Modi>cativa. Ementa: Altera a redação do caput do art. 95. Jus-
ti>cativa: A presente emenda visa permitir aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público da União 
e à Defensoria Pública da União propor reajuste dos benefícios auxílio-alimentação ou refeição e assistência 
pré-escolar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE, possibilitando, ao menos, a 
correção monetária desses benefícios; Emenda 13 – Tipo de Emenda: Modi>cativa. Ementa: Altera a redação 
do art. 120. Justi>cativa: A presente emenda visa modi>car dispositivo que determina a publicação do RGF no 
SICONFI pelos titulares dos órgãos para que tal publicação >que a cargo das unidades operacionais. Em segui-
da, o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, comentou a respeito da sondagem do terreno a 
constar do projeto do Anexo IV-B, conforme mencionado em reunião anterior, realizada no dia 28 de junho de 
2016, esclarecendo que, com a aprovação do projeto pelo Governo do Distrito Federal, poderiam dar início aos 
procedimentos para execução da obra, com previsão de longo prazo. Dando início a sua pauta, relatou os se-
guintes processos, nos termos de seus pareceres: 1 – Processo nº 103.470/2016. Parecer do Relator, à Y . 9: 
“Trata-se de minuta de Ato da Mesa com a >nalidade de compatibilizar a normatização interna sobre a comer-
cialização, distribuição e reciclagem das publicações editadas pela Câmara à nova realidade que será inaugu-
rada com o início das atividades da livraria virtual, visando a aumentar o acesso da população aos materiais 
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produzidos por esta Casa. A justi>cação ressalta que somente será cobrada a disponibilização da versão im-
pressa e que os conteúdos das publicações o>ciais continuam livres e gratuitos por meio da internet. Essa me-
dida tende a diminuir as despesas da Casa com a impressão de publicações o>ciais. Tal aspecto assume eleva-
da relevância no atual contexto de restrição orçamentária. Ressalte-se, ainda, que a proposta mantém a possi-
bilidade de distribuição gratuita de publicações impressas a deputados, a unidades internas da Casa que es-
peci>ca, e a órgãos e entidades externas, de acordo com o já previsto na norma então vigente, entretanto, li-
mitado o fornecimento a 10 (dez) exemplares por edição de cada título, a cada sessão legislativa ordinária, 
condicionado o atendimento à análise de oportunidade, conveniência e disponibilidade de estoque. Ante o 
exposto, submeto a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável na forma da ane-
xa minuta de Ato da Mesa, e conforme a instrução.”. Submetido a votos, o parecer supracitado foi aprovado por 
unanimidade e, em decorrência, baixado Ato da Mesa que “Dispõe sobre a comercialização, distribuição e re-
ciclagem das publicações editadas pela Câmara dos Deputados.”, cujo teor segue publicado ao >nal da ata. 2 
– Processo 116.763/2016. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à Y. 16: “Trata-se de proposta de altera-
ção da estrutura de cargos em comissão de natureza especial e de funções comissionadas da Liderança do
Democratas – DEM, que consiste na extinção de 2 (duas) funções de Assistente de Gabinete, FC-1, 1 (um) cargo
de Assessor Técnico adjunto D, CNE-14, e 1 (um) cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13,
e na criação 2 (duas) funções de Assessor Técnico, FC-3, e de 1 (um) cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15. Segundo a instrução processual, o pedido está embasado no § 13 do art. 5º da Resolução
nº 1, de 2007, dispositivo inserido pela Resolução nº 61, de 2014, estabelecendo que o Líder ou o Representan-
te Partidário poderá solicitar modi#cações na estrutura de funções comissionadas e de cargos de natureza especial 
do seu Partido, vedado o acréscimo da despesa de pessoal. Ademais, a instrução do processo revela que a medi-
da não acarreta aumento de despesas, razão por que poderá ser promovida com base na delegação do art. 4º
da Resolução nº 46, de 2006, verbis: Art. 4º Desde que não acarrete acréscimo de despesas a Mesa poderá dispor 
sobre requisitos, atribuições, criação, transformação, extinção e lotação de cargos efetivos, funções e cargos comis-
sionados, bem como sobre a estrutura dos órgãos da Câmara dos Deputados, com vistas na racionalização e na 
modernização administrativa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da
douta Mesa, com parecer favorável, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.”. Aprovado o parecer supra
por unanimidade e baixado Ato da Mesa que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos de natureza especial
e funções comissionadas na estrutura da Liderança do Democratas.”, cujo teor segue publicado ao >nal da ata.
Retirou-se da reunião, nesse instante, o Senhor Deputado Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário. Por úl-
timo, a Mesa Diretora rati>cou, por unanimidade, os despachos exarados nos seguintes processos referentes
à cessão de servidor: 1 – Processo nº 109.626/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à
Y. 15: “Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara dos De-
putados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de
10 de julho de 2016, do servidor Marcus Antonio Amorim dos Santos, ponto nº 2.813, Técnico Legislativo –
atribuição Agente de Serviços Legislativos – Serviços de Atendimento, para continuar exercendo, no Senado
Federal, o cargo de provimento em comissão de Ajudante Parlamentar Intermediário, Símbolo AP-02, com lo-
tação na Diretoria-Geral e exercício no Gabinete do Senador Renan Calheiros, com ônus para o órgão cedente.
A prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4º-A
e parágrafo único do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta
Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência à rati>cação da
douta Mesa.”. Rati>cado o despacho do Presidente em exercício, Deputado Waldir Maranhão: “Atendendo à
solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a pror-
rogação da cessão do servidor Marcus Antonio Amorim dos Santos, ponto nº 2.813, Técnico Legislativo – atri-
buição Agente de Serviços Legislativos – Serviços de Atendimento para continuar a ocupar o cargo de provi-
mento em comissão de Ajudante Parlamentar Intermediário, AP-02, com lotação na Diretoria-Geral e exercício
em seu gabinete parlamentar, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano,
a conar de 10/7/16, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (Ys. 3 a 7) e
do Diretor-Geral (Ys. 9 e 10), nos termos do art. 93 da Lei nº 8112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regi-
mento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 2 – Processo nº 113.487/2016. Encaminha-
mento do Relator, Deputado Beto Mansur, à Y. 67: “Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no
exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorro-
gação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de 18 de junho de 2016, do servidor Sérgio Sampaio Contreiras de
Almeida, ponto nº 4.501, Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, para continuar exercendo,
no Governo do Distrito Federal, o cargo de natureza especial de Secretário de Estado, Símbolo CNP-03, na Se-
cretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal, com ônus para o órgão
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cessionário, mediante ressarcimento integral à origem. A prorrogação em tela tem amparo no artigo 93, inciso 
I, § 1º da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, inciso III, e 4º, Parágrafo Único, do Ato da Mesa 57, 
de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Se-
nhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência à rati>cação da douta Mesa.”. Rati>cado o despacho 
do Presidente em exercício, Deputado Waldir Maranhão, à Y. 62: “Atendendo à solicitação do Senhor Governa-
dor do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão 
do servidor Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, ponto nº 4.501, Técnico Legislativo – atribuição Assistente 
Administraitvo, para que continue a exercer naquele órgão o cargo de natureza especial de Secretário de Es-
tado, símbolo CNP-03, na Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Fede-
ral, pelo período de 1 (um) ano, com ônus para o órgão cessionário, mediante ressarcimento integral à origem, 
nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990, do parágrafo úncido do art. 2º do Decreto nº 4.050/2001 e do pa-
rágrafo único do art. 15 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Encaminhe-se à Diretoria de Recur-
sos Humanos, para as providências decorrentes.” 3 – Processo nº 113.500/2016. Encaminhamento do Relator, 
Deputado Beto Mansur, à Y. 17: “Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presi-
dência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, da 
servidora Ana Márcia de Andrade Petriz, ponto nº 4.522, Técnico Legislativo – atribuição Assistente Adminis-
trativo, para ocupar, no Senado Federal, o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, Símbo-
lo SF-02, no Gabinete da Senadora Rose de Freitas, com ônus para o órgão cedente. A cessão em tela tem am-
paro no art. 93, inciso I, § 1º da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4º-A, parágrafo único, do Ato da 
Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão 
do Senhor Primeiro Vice-Presidente à rati>cação da douta Mesa.”. Rati>cado o despacho do Presidente em exer-
cício, Deputado Waldir Maranhão, à Y. 11: “Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan 
Calheiros, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Márcia de Andrade 
Petriz, ponto nº 4.522, Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, lotada na Liderança do Go-
verno no Congresso, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, SF-2, no Ga-
binete da Senadora Rose de Freitas, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 
(um) ano, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (Ys. 4 a 8) e do Diretor-
Geral (Ys. 9 e 10), nos termos do art. 93 da Lei nº 8112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. 
Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 4 – Processo nº 113.159/2016. Encaminhamento do Relator, 
Deputado Beto Mansur, à Y. 17: “Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presi-
dência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, da 
servidora Ivani dos Santos, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, ponto nº 1.920, para ocupar o 
cargo de provimento em comissão de Secretária-Executiva da Secretaria de Governo da Presidência da Repú-
blica, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no artigo 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 
8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, inciso I, 2º e 4º, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, al-
terado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro 
Vice-Presidente no exercício da Presidência à rati>cação da douta Mesa.”. Rati>cado o despacho do Presidente 
em exercício, Deputado Waldir Maranhão, à Y. 10: “Atendendo à solicitação do Ministro de Estado Chefe da Casa 
Civil, da Presidência da República, Eliseu Lemos Padilha, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão da 
servidora Ivani dos Santos, ponto nº 1.920, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, lotada na Li-
derança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, para ocupar o cargo de provimento em comissão 
de Secretária-Executiva da Secretaria de Governo, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo 
período de 1 (um) ano, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (Ys. 4 a 6) 
e do Diretor-Geral (Y. 9), nos termos do art. 93 da Lei nº 8112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento 
Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 5 – Processo nº 114.079/2016. Encaminhamento do 
Relator, Deputado Beto Mansur, à Y. 19: “Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício 
da Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) 
ano, do servidor Roberto Rondon Correa, Analista Legislativo – atribuição Recursos Humanos, ponto nº 7.065, 
para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial, Código DAS 102.5, na Secretaria de Go-
verno da Presidência da República, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no 
artigo 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, inciso I, 2º e 4º, parágrafo único, 
do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria subme-
te a decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência à rati>cação da douta Mesa. Rati-
>cado o despacho do Presidente em exercício, Deputado Waldir Maranhão, à Y. 11: “Atendendo à solicitação 
do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, da Presidência da República, Eliseu Lemos Padilha, autorizo, ad refe-
rendum da Mesa Diretora, a cessão do servidor Roberto Rondon Correa, ponto nº 7.065, Analista Legislativo 
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– atribuição Recursos Humanos, lotado na Liderança do Democratas, para ocupar o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Especial, código DAS 102.5, na Secretaria de Governo, com ônus para o órgão cedente, 
e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, de acordo com as informações e manifestações do Departa-
mento de Pessoal (Ys. 4 a 8) e do Diretor-Geral (Y. 9), nos termos do art. 93 da Lei nº 8112/1990 e do art. 15, 
parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 6 – Processo nº 
114.080/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à Y. 15: “Trata-se de decisão do Senhor 
Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum 
da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, do servidor Eduardo Fernandez Silva, Analista Legislativo – atri-
buição Consultoria, ponto nº 6.707, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial, 
Código DAS 102.5, no Gabinete-Adjunto de Informações em Apoio à Decisão do Gabinete Pessoal do Presiden-
te da República, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no artigo 93, inciso I, § 
1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, inciso I, 2º e 4º, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, 
de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Se-
nhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência à rati>cação da douta Mesa.”. Rati>cado o despacho 
do Presidente em exercício, Deputado Waldir Maranhão, à Y. 11: “Atendendo à solicitação do Ministro de Esta-
do Chefe da Casa Civil, da Presidência da República, Eliseu Lemos Padilha, autorizo, ad referendum da Mesa 
Diretora, a cessão do servidor Eduardo Fernandez Silva, ponto nº 6.707, Analista Legislativo – atribuição Con-
sultoria, Diretor da Consultoria Legislativa, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Espe-
cial, código DAS 102.5, no Gabinete-Adjunto de Informações em Apoio à Decisão do Gabinete Pessoal do Pre-
sidente da República, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, de 
acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (Ys. 4 a 8) e do Diretor-Geral (Y. 9), 
nos termos do art. 93 da Lei nº 8112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à 
Diretoria-Geral para providências.”; 7 – Processo nº 114.081/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado 
Beto Mansur, à Y. 16: “Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência da 
Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, do servidor 
Hélio Martins Tollini, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, ponto nº 5.119, para ocupar o cargo de 
provimento em comissão de Assessor, Código DAS 102.4, no Gabinete-Adjunto de Informações em Apoio à 
Decisão do Gabinete Pessoal do Presidente da República, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em 
tela tem amparo no artigo 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, inciso I, 2º e 
4º, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta 
Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência à rati>cação da 
douta Mesa.”. Rati>cado o despacho do Presidente em exercício, Deputado Waldir Maranhão, à Y. 10: “Atenden-
do à solicitação do Ministro-Chefe da Casa Civil, da Presidência da República, Eliseu Lemos Padilha, autorizo, 
ad referendum da Mesa Diretora, a cessão do servidor Hélio Martins Tollini, ponto nº 5.119, Analista Legislati-
vo – atribuição Consultoria, lotado na Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, para ocupar o cargo 
de provimento em comissão de Assessor, código DAS 102.4, no Gabinete-Adjunto de Informações em Apoio 
à Decisão do Gabinete Pessoal do Presidente da República, com ônus para o órgão cedente, e com afastamen-
to pelo período de 1 (um) ano, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal 
(Ys. 3 a 7) e do Diretor-Geral (Ys. 8 e 9), nos termos do art. 93 da Lei nº 8112/1990 e do art. 15, parágrafo único, 
do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 8 – Processo nº 112.293/2016. Enca-
minhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à Y. 15: “Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presi-
dente no exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, 
a cessão, por 1 (um) ano, da servidora Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima, ponto nº 6.661, Analista 
Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, para ocupar, no Ministério do Turismo, o cargo de Chefe de Gabi-
nete do Ministro, Código DAS 101.5, com ônus para o órgão cedente. A cessão em tela tem amparo no art. 93, 
inciso I, § 1º da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 1º, II, “b”, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo 
Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro Vice-Presi-
dente no exercício da Presidência à rati>cação da douta Mesa.”. Rati>cado o despacho do Presidente em exer-
cício, Deputado Waldir Maranhão: “Atendendo à solicitação do Ministro de Estado do Turismo, Henrique Eduar-
do Alves, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão da servidora Ana Paula de Magalhães Albuquer-
que Lima, ponto nº 6.661, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, lotada na Liderança do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabine-
te do Ministro, código DAS 101.5, no Ministério do Turismo, com ônus para o órgão cedente, e com afastamen-
to pelo período de 1 (um) ano, de acordo com as informações e manifestações do Diretor-Geral (Y. 10), nos 
termos do art. 93 da Lei nº 8112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Dire-
toria-Geral para providências.”; 9 – Processo nº 112.998/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto 



Julho de 2016 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 573 

Mansur, à Y. 17: “Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câma-
ra dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, da servidora Sue-
ly Mara Vaz Guimarães de Araújo, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, ponto nº 5.099, para ocupar 
o cargo de provimento em comissão de Presidente, Código DAS 101.6, no Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no 
artigo 93, I, § 1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, II, “b”, 2º e 4º, parágrafo único, do Ato 
da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a de-
cisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência à rati>cação da douta Mesa.”. Rati>cado 
o despacho do Presidente em exercício, Deputado Waldir Maranhão, à Y. 10: “Atendendo à solicitação do Mi-
nistro de Estado do Meio Ambiente, Sarney Filho, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão da servi-
dora Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo, ponto nº 5.099, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, lo-
tada na Consultoria Legislativa, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Presidente, código DAS 
101.6, no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com ônus para o órgão 
cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, de acordo com as informações e manifestações do 
Departamento de Pessoal (Ys. 4 a 8) e do Diretor-Geral (Y. 9), nos termos do art. 93 da Lei nº 8112/1990 e do 
art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 10 – Processo 
nº 113.211/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à Y. 19: “Trata-se de decisão do Senhor 
Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum 
da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, da servidora Rose Mirian Hofmann, Analista Legislativo – atribui-
ção Consultoria, ponto nº 8.033, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor, Código DAS 101.5, 
na Diretoria de Licenciamento Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no artigo 93, I, § 1º, da Lei nº 
8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, II, “b”, 2º e 4º, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alte-
rado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro 
Vice-Presidente no exercício da Presidência à rati>cação da douta Mesa.”. Rati>cado o despacho do Presidente 
em exercício, Deputado Waldir Maranhão, à Y. 10: “Atendendo à solicitação do Ministro de Estado do Meio Am-
biente, Sarney Filho, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão da servidora Rose Mirian Hofmann, 
ponto nº 8.033, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, lotada na Consultoria Legislativa, para ocupar o 
cargo de provimento em comissão de Diretor, código DAS 101.5, na Diretoria de Licenciamento Ambiental do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com ônus para o órgão cedente, e 
com afastamento pelo período de 1 (um) ano, de acordo com as informações e manifestações do Departamen-
to de Pessoal (Ys. 4 a 8) e do Diretor-Geral (Y. 9), nos termos do art. 93 da Lei nº 8112/1990 e do art. 15, pará-
grafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 11 – Processo nº 
109.259/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à Y. 27: “Trata-se de decisão do Senhor 
Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum 
da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, do servidor Jorge Vaz Pinto Neto, Analista Legislativo – atribuição 
Médico, ponto nº 6.037, para ocupar o cargo de natureza especial, Símbolo CNE-3, de Diretor Executivo da Fun-
dação Hemocentro de Brasília, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com ônus para o órgão 
cessionário mediante ressarcimento mensal da remuneração e encargos sociais. A prorrogação em tela tem 
amparo no artigo 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, inciso III, 2º e 4º, pa-
rágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Se-
cretaria submete a decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência à rati>cação da 
douta Mesa.”. Rati>cado o despacho do Presidente em exercício, Deputado Waldir Maranhão, à Y. 19: “Atenden-
do à solicitação do Governo do Distrito Federal, autorizo, em caráter excepcional, ad referendum da Mesa Dire-
tora, a cessão do servidor Jorge Vaz Pinto Neto, ponto nº 6.037, Analista Legislativo – atribuição Médico, lo-
tado Departamento Médico, para ocupar o cargo de natureza especial, símbolo CNE-3, de Diretor Executivo da 
Fundação Hemocentro de Brasília, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com ônus para o órgão 
cessionário mediante ressarcimento mensal da remuneração e encargos sociais, e com afastamento pelo pe-
ríodo de 1 (um) ano, com base nas informações do Departamento de Pessoal (Ys. 13 a 15) e nos termos dos 
despachos do Diretor-Geral (Y. 17) e do Primeiro-Secretário (Y. 18), do art. 93 da Lei nº 8112/1990 e do art. 15, 
parágrafo único, do Regimento Interno. Encaminhe-se à Diretoria-Geral para providências.”; 12 – Processo nº 
113.279/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à Y. 22: “Trata-se de decisão do Senhor 
Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum 
da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, da servidora Miriam Lucia de Azevedo, Analista Legislativo – atri-
buição Contador, ponto nº 7.586, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Nível VI, CC-6, 
na Assessoria Especial do Gabinete do Procurador-Geral da República, com ônus para o órgão cedente. A ser-
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vidora já esteve cedida ao Ministério Público Federal no período de 27/1/2015 a 31/3/2016. A prorrogação em 
tela tem amparo no artigo 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, inciso II, “b”, 
e 2º, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Revela a instrução processual que 
não houve a observância do cumprimento do prazo de permanência nesta Casa antes de uma nova cessão, a 
teor das disposições do parágrafo único do art. 4º do Ato da Mesa nº 57, de 2013. Todavia, entendeu-se por 
superar tal exigência, ante a ponderação do Diretor-Geral, à Y. 13-v dos autos, de que a servidora já foi cedida 
para o mesmo órgão solicitante pelo período de um ano, prorrogado por mais seis meses, entre 2014 e 2016, 
e que a nova cessão se daria para dar continuidade aos relevantes serviços que já estavam sendo prestados à 
respectiva Assessoria. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente 
no exercício da Presidência à rati>cação da douta Mesa.”. Rati>cado o despacho do Presidente em exercício, 
Deputado Waldir Maranhão, à Y. 16: “Atendendo à solicitação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão da servidora Miriam Lucia de Azeve-
do, ponto nº 7.586, Analista Legislativo – atribuição Contador, lotada no Departamento de Finanças, Orçamen-
to e Contabilidade, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Nível VI, CC-6, na Assessoria 
Especial do Gabinete do Procurador-Geral da República, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento 
pelo período de 1 (um) ano, com base nas informações do Departamento de Pessoal (Ys. 7 a 12) e de acordo 
com as manifestações do Diretor-Geral (Y. 13), nos termos do art. 93 da Lei nº 8112/1990 e do art. 15, parágra-
fo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 13 – Processo nº 112.598/2016. 
Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à Y. 17: “Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Di-
retora, a cessão, por 1 (um) ano, do servidor Jair Vieira Tannus Júnior, ponto nº 4.615, Técnico Legislativo –
atribuição Adjunto Parlamentar, para ocupar, no Ministério do Meio Ambiente, o cargo de Assessor Especial,
Código DAS 102.5, no Gabinete do Ministro, com ônus para o órgão cedente. A cessão em tela tem amparo no
art. 93, inciso I, § 1º da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 1º, II, “b”, do Ato da Mesa 57, de 2013, alte-
rado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro
Vice-Presidente no exercício da Presidência à rati>cação da douta Mesa.”. Rati>cado o despacho do Presidente
em exercício, Deputado Waldir Maranhão, à Y. 11: “Atendendo à solicitação do Ministro de Estado do Meio Am-
biente, Sarney Filho, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão do servidor Jair Vieira Tannus Júnior,
ponto nº 4.615, Técnico Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar – Secretaria, lotado na Liderança do Par-
tido Verde, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial, código DAS 102.5, no Ga-
biente do Ministro, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, de acordo
com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (Ys. 4 a 8) e do Diretor-Geral (Y. 9), nos ter-
mos do art. 93 da Lei nº 8112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-
Geral para providências.”; 14 – Processo nº 112.871/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Man-
sur, à Y. 13: “Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara dos
Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, do servidor Adriano de
Aquino Oliveira e Silva, ponto nº 5.958, Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, para ocu-
par, no Ministério das Cidades, o cargo de provimento em comissão, Código DAS 101.5, de Chefe de Gabinete
do Ministro, com ônus para o órgão cedente. A cessão em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º da Lei nº
8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 1º, II, “b”, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73,
de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício
da Presidência à rati>cação da douta Mesa.”. Rati>cado o despacho do Presidente em exercício, Deputado Wal-
dir Maranhão, à Y. 10: “Atendendo à solicitação do Ministro das Cidades, Bruno Araújo, autorizo, ad referendum
da Mesa Diretora, a cessão do servidor Adriano de Aquino Oliveira e Silva, ponto nº 5.958, Técnico Legislati-
vo – atribuição Assistente Administrativo, lotado na Liderança do Partido da Social Democracia Brasileira, para
ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial, código DAS 101.5, no Gabiente do Ministro,
com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, de acordo com as informa-
ções e manifestações do Departamento de Pessoal (Ys. 4 a 8) e do Diretor-Geral (Y. 9), nos termos do art. 93 da
Lei nº 8112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para provi-
dências.”. Com a palavra, o Senhor Deputado Felipe Bornier, Segundo-Secretário, reclamou sobre a qualidade
da internet nas dependências da Câmara dos Deputados, questão a ser veri>cada pela Primeira-Secretaria. III
– PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-SECRETÁRIO. Com a palavra, o Senhor Deputado Felipe Bornier apresentou
panorama geral sobre o programa de Estágio-Universitário, disciplinado pelo Ato da Mesa nº 81, de 2013. In-
formou que existem 244 vagas de estágio na Casa, atendidas entre convênios com 8 instituições de Ensino
Superior e distribuídas entre os setores da Casa de forma desequilibrada. Assim, sugeriu a criação de grupo de
trabalho para análise da situação do programa, com prazo de cento e oitenta dias para o término, devendo ser
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apresentado relatório inicial em trinta dias, composto por representantes da Segunda-Secretaria, CEFOR, DRH, 
ATEC/DG e servidores de outros setores para eventualmente colaborarem com os trabalhos. E que, durante as 
atividades do grupo, >cariam suspensas as contratações. IV – PAUTA DA SENHORA TERCEIRA-SECRETÁRIA. 
Expostos os processos referentes às justi>cativas de ausência, conforme o art. 5º do Ato da Mesa nº 66, de 2010, 
a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, após discussão item a item: 1 – considerar justi>cadas as ausências, 
devidamente comprovadas, citadas nos processos n.s, de 2016: 106.917, 110.483, 110.419, 114.965, 116.052; 
e de 2015: 144.018; 2 – indeferir a justi>cativa de ausência requerida no processo nº 117.209/2016. Com a 
palavra, o Senhor Deputado Alex Canziani, Quarto-Secretário, apresentou, extrapauta, as seguintes propostas 
para posterior deliberação: 1 – anteprojeto de resolução que constitui Coordenação de Sustentabilidade na 
estrutura administrativa da Diretoria-Geral. Proposta entregue ao Senhor Primeiro-Secretário; e 2 – minuta de 
Ato da Mesa dispondo sobre a ocupação, por Deputados Federais, dos imóveis funcionais administrados pela 
Câmara dos Deputados. Cópia distribuída aos seus pares para conhecimento prévio. V – PAUTA DO SENHOR 
CORREGEDOR. Com a palavra, o Senhor Deputado Carlos Manato expôs os seguintes processos, nos termos 
de seus pareceres: 1 – Processo nº 7.319/2015 (apenso o de nº 7.411/2015). Parecer do Corregedor às Ys. 92/96: 
“Brasília, 1º de julho de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata-se do Processo nº 2015/007.319 de iniciativa do Mi-
nistério Público Federal no qual o parquet encaminha à Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados 
dossiê contendo documentos cujo conteúdo poderia constituir notícia de ilícito relacionada ao desempenho 
do mandato parlamentar do Deputado Luiz Sérgio (PT/RJ). 2. Dentre o conjunto de documentos, constam a 
cópia de uma representação assinada pelo procurador Rodrigo Timoteo da Costa e Silva e a cópia da petição 
de Ação Civil Pública eventualmente ajuizada na 1ª Vara Federal de Barra do Piraí/RJ. 3. Posteriormente, em 
novo expediente endereçado à mesma Procuradoria da Casa – o qual deu origem ao Processo nº 2015/007.411 
-, >rmado pelos mesmos signatários, o MPF veiculou documentos de idêntico conteúdo, motivo pelo qual foi 
esse Processo apensado ao mais antigo, por economia e lógica processual. 4. Encaminhado à Mesa Diretora da 
Câmara para análise, foram os Processos encaminhados à Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados para pro-
nunciamento relativo às questões administrativas, conforme despacho de Ys. 60. 5. Antecipando-se ao resul-
tado da análise, o Diretor-Geral da Casa devolveu os Autos à Secretaria-Geral da Mesa, que os submeteu ao 
Primeiro Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, no exercício da Presidência. 6. Entendendo que haviam 
sido cumpridos os requisitos formais, Sua Excelência determinou o encaminhamento dos processos a este Ór-
gão Técnico, nos termos do art. 1º do Ato da Mesa nº 37, de 2009. 7. Noti>cado da superior decisão, apresentou 
o Deputado Luiz Sérgio sua defesa escrita em 28/6/2016, a qual passo a relatar. 8. Em seu prol, alega inicial-
mente o Parlamentar que haveria ilegitimidade ativa, vez que somente cidadãos – pessoas físicas -, poderiam 
protocolizar requerimentos de representação junto à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 9. Em primeira 
leitura, dever-se-ia, de fato, concordar com o Parlamentar, vez que, de acordo com a norma vigente, nem o Mi-
nistério Público Federal tem legitimidade para representar, nem o destinatário do requerimento – a Procura-
doria Parlamentar -, tem competência para analisar a questão. 10. Entretanto, sobre isso e considerando o in-
teresse público envolvido, urge abrandar-se o rigor formal, razão pela qual a Corregedoria Parlamentar passa 
a entender que o verdadeiro autor do Requerimento de Representação é o Senhor Peterson de Paula Ferreira, 
signatário do expediente que originou o Processo 2015/007.319, afastando-se, assim, a preliminar de ilegitimi-
dade ativa. 11. Com o mesmo intuito, a>rma o Deputado Luiz Sérgio que, em face do ajuizamento pelo Minis-
tério Público de Ação Civil Pública em seu desfavor, não poderia ser o Parlamentar alvo de nova investigação 
no âmbito do poder correicional, por violação ao princípio do ne bis in idem. 12. Data venia, tal alegação não 
merece guarida, vez que o Supremo Tribunal Federal entende que, mesmo em questões que envolvam a imu-
nidade material é possível a imposição de penalidades – no âmbito do poder disciplinar -, a parlamentares que 
cometam excessos ou abusos de prerrogativas. 13. A>rma ainda o Parlamentar que haveria ausência de espe-
ci>cação de provas no bojo do dossiê, haja vista que, além da peça denominada representação haveria somen-
te a cópia da petição inicial de uma Ação Civil Pública. 14. Nobres Membros da Mesa, salvo melhor inteligência, 
crê-se que essa tese da defesa apresenta-se em conformidade com o disposto no Código de Ética e Decoro 
Parlamentar, que, em seu art. 5º, inc. VII e parágrafo único, prevê que a apreciação em sede de procedimento 
correicional/disciplinar da conduta descrita como usar verbas de gabinete ou qualquer outra inerente ao exercício 
do cargo em desacordo como os princípios #xados no caput do art. 37 da Constituição Federal somente se dará 
mediante provas, as quais, em realidade, não foram anexadas aos Autos. 15. Ao discorrer sobre o mérito do 
Requerimento de Representação, a>rma o Parlamentar que não haveria liame de autoria con>gurado, vez que 
os atos administrativos de seu Gabinete seriam de responsabilidade de seu Chefe de Gabinete. 16. Diz o De-
putado Luiz Sérgio que essa práxis teria fundamento no direito consuetudinário, em face de ser procedimento 
administrativo há muito utilizado pela Casa. 17. De fato, há que se concordar com o argumento, vez que, con-
forme prevê o art. 3º do Ato da Mesa nº 72, de 1997, que “Dispõe sobre os cargos em comissão de Secretariado 
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Parlamentar do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados”, “A indicação para os cargos em comissão de 
secretariado parlamentar e a >xação dos respectivos níveis de retribuição serão feitas pelo titular do gabinete 
(...).” Ora, quem pode o mais, pode o menos. Portanto, entende-se regular a atestação de frequência dos secre-
tários parlamentares pelo titular do gabinete. 18. Ademais, a>rma o Deputado Luiz Sérgio que não haveria 
conduta contrária ao decoro parlamentar, vez que o Ato da Mesa nº 90, de 2013 – vigente à época -, previa a 
possibilidade de Yexibilização do horário de trabalho dos secretários parlamentares, o que, de fato, procede. 
19. Assim, considerando-se o interesse público envolvido e a despeito da existência de vícios formais na pro-
tocolização do requerimento de representação, entende-se que deve ser utilizado o princípio da instrumenta-
lidade do processo, a>m de que seja conhecido como apto. 20. Em relação ao mérito, contudo, opina-se pelo
arquivamento dos presentes Autos por improcedentes, vez que não foram anexadas provas que corroborassem
o alegado, conditio sine qua non imposta pelo parágrafo único do art. 5º do Código de Ética e Decoro Parlamen-
tar, bem como pelo fato de haver previsão regulamentar hígida a dar cobertura à prestação de serviços da re-
ferida secretária parlamentar.”. Analisado o processo, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, arquivá-lo, nos
termos do parecer supracitado. 2 – Processo nº 144.644/2015. Parecer do Corregedor, Deputado Carlos Ma-
nato, às Ys. 106/112: “Brasília/DF, 6 de julho de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata-se de Requerimento de Re-
presentação protocolizado por Ronaldo Jorge de Brito de Alcântara, Secretário de Estado de Defesa Civil e
Comandante-Geral do CBMERJ, com solicitação de providências no sentido de apurar fato envolvendo o Senhor
Deputado Cabo Daciolo, com a >nalidade de constatar a possível prática de ato atentatório ao decoro parla-
mentar. 2. O aludido Requerimento de Representação tem como base o Ofício nº 135/2015-GS/DC, acompa-
nhado de cópias de matérias jornalísticas e de uma mídia eletrônica (CD), nos quais o Requerente comunica
que o Requerido entrou nas dependências do 5º GBM contrariando ordem do O>cial de Dia, quando aquele
Bombeiro Militar cumpria determinação legal do comando da Unidade Militar. A seguir, transcrevemos o in-
teiro teor do aludido ofício, in verbis: “Exmo. Sr. Presidente, Com os cumprimentos de estilo, encaminho a V. Exa.
Os documentos, em anexo, para REPRESENTAR acerca dos fatos ocorridos, no último dia 14 de junho de 2015,
no 5º Grupamento de Bombeiros Militar – Campos dos Goytacazes (5º GM=BM), envolvendo conduta de par-
lamentar Federal. Cabe mencionar que, conforme relatado nos documentos, o Deputado Federal Cabo Dacio-
lo, oriundo do Estado do Rio de janeiro, adentrou no 5º GBM contrariando ordem do O>cial de Dia, quando
aquele O>cial BM cumpria determinação legal do comando da Unidade militar. Ressalto que o aludido Parla-
mentar ao ser indagado sobre o motivo da sua visita, informou que se tratava tão somente de uma visita aos
militares de serviço em agradecimento aos votos que o elegeram na última eleição. Sem mais para o momen-
to, apresento protestos de consideração e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.” 3. No bojo
da peça inicial do Requerimento de Representação não há qualquer menção aos dispositivos de>nidores de
normas disciplinares previstas seja na Constituição Federal, no Regimento Interno da Câmara dos Deputados
ou no Código de Ética e Decoro Parlamentar. 4. O Requerimento de Representação foi endereçado, no dia 25
de junho de 2015, diretamente à Presidência da Câmara dos Deputados que, por sua vez, a partir de delegação
em reunião da Mesa Diretora, o encaminhou à Senhora Deputada Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secre-
tário, para análise nos termos do artigo 1º, do Ato da Mesa 37/2009 (Y. 27). 5. Em análise percuciente, a Exma.
Deputada Luiza Erundina concluiu que “a documentação apresentada não traz elementos que possam instruir
processo por quebra do decoro parlamentar, em desfavor do Deputado Federal Cabo Daciolo. Dessa forma
sugere-se o seu arquivamento.” (Ys. 33/42). 6. Em novo juízo de aptidão do Requerimento de Representação, o
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados exarou a seguinte decisão: “Atendidos os requisitos formais, en-
caminhe-se ao Senhor Corregedor, nos termos do art. 1º do Ato da Mesa nº 37, de 2009.” (Y. 43) 7. Em cumpri-
mento ao que dispõe o artigo 3º do Ato da Mesa nº 37/2009, no dia 18 de fevereiro de 2016, foi entregue cópia
do inteiro teor do presente feito ao Deputado Cabo Daciolo, consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis para
manifestação a respeito do Requerimento de Representação (Y. 61). 8. Aos 24 de fevereiro de 2016, o Requeri-
do apresentou, tempestivamente, seus esclarecimentos por escrito (Ys. 62/103), alegando, em síntese, especi-
>camente em relação aos fatos, que, in verbis “(...) A visita em epígrafe não foi clandestina, do contrário foi pre-
viamente comunicada por sua assessoria à Corporação Militar e a entrada foi requerida pessoalmente ao O>cial
do Dia (fato igualmente registrado pela >lmagem), sendo a entrada na referida Unidade Militar garantida e
acompanhada por Delegado de Polícia, presente no local dos fatos a pedido do parlamentar. O portão da Uni-
dade Militar em referência estava destravado, sendo que a suposta ‘invasão’ consistiu no fato de cumprimentar
alguns militares que estavam próximos à entrada da unidade militar (mais especi>camente a alguns passos da
entrada), o que se deu em ín>mo intervalo de tempo. (..) A jurisprudência uníssona do C Pretório Excelso, bem
como o próprio Regulamento Militar facultam a entrada de autoridades no quartel sobretudo quando a visita
possui caráter de >scalização. Neste sentido, observe-se que a entrada foi permitida em vários outros quartéis
que estavam sendo visitados naquele mesmo dia. (...) Ou seja, na verdade houve uma tentativa de desquali>car
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a atividade de >scalização e investigação levada a efeito pelo parlamentar, subsidiada por elementos forneci-
dos pela tropa, bem como as denúncias de improbidade administrativa perpetradas contra o Comando do 
CBMERJ. (...) Reconhecendo a legitimidade da argumentação deste Deputado Federal, a Procuradoria Parla-
mentar da Câmara dos Deputados também efetuou representação ao Ministério Público Estadual do Rio de 
Janeiro contra o Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de janeiro, referendando a argu-
mentação deste Deputado Federal, censurando o impedimento de sua entrada no quartel e pedindo apuração 
de responsabilidade.” 9. Quanto aos argumentos jurídicos, a manifestação escrita rati>ca a necessidade de de-
cretação de inépcia da representação, ou, eventualmente, reconheça-se a improcedência da representação, 
com o consequente arquivamento desta. 10. Em continuidade às investigações, encerrei a fase instrutória, por 
considerar su>cientes os elementos de prova constantes dos autos (Y. 105). 11. É o relatório. 12. Trata-se, como 
aduzido no relatório, de Requerimentos de Representação acerca de conduta supostamente perpetrada pelo 
Senhor Deputado Cabo Daciolo possivelmente atentatória ao decoro parlamentar consistente em ter adentra-
do nas dependências do 5º GBM contrariando ordem do O>cial de Dia, quando aquele Bombeiro Militar cum-
pria determinação legal do comando da Unidade Militar. 13. Nessa esteira, depreende-se que, a partir da acu-
rada análise do teor da petição inicial do Requerimento, da manifestação escrita do Requerido, não é possível 
extrair os necessários e mínimos indícios de autoria de crime ou de fato que revele abuso das prerrogativas 
constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional, tampouco de outro ato incompatível ou 
atentatório ao decoro parlamentar. 14. Ressalte-se, por oportuno, notadamente quanto às gravações (Y. 56) 
em mídia (CD) da suposta “invasão” às Unidades Militares do 5º GBM perpetrada pelo Requerido, percebe-se, 
desde logo, que o portão encontrava-se aberto no momento que este adentrou por poucos metros na Unida-
de Militar sendo que, ao ser comunicado da determinação superior, aparentemente ilegal, de não permanecer 
naquelas dependências, não oferece qualquer resistência e imediatamente se retira do local, passando a ques-
tionar o ato do lado de fora. 15. Sem adentrar no mérito acerca de quem, na ocasião, teria praticado alguma 
irregularidade, a análise dos fatos, sob o ponto de vista da prática de quebra de decoro, revela, sem sombra 
de dúvidas, a ocorrência de conduta atípica seja penal, administrativa ou disciplinar por parte do Requerido. 
16. Ainda sob tal análise, veri>ca-se que houve um desentendimento entre o Deputado Requerido e autorida-
des do CBMERJ, não se veri>cando qualquer agressão física ou verbal, tratamento descortês, ameaça de mal
injusto e grave por parte deste, não passando de mero constrangimento imposto às partes envolvidas, cujas
responsabilidades – tal como informado pelo Requerido – estão sendo apuradas pelo Ministério Público do
Rio de Janeiro. (Y. 103) 17. Assim como consignado no r. Parecer da Deputada Luiza Erundina (Y. 39), “o desen-
tendimento entre o Deputado Cabo Daciolo e autoridades militares Yuminenses, parece fundar-se em um
conYito pontual de interpretações acerca do disposto em regulamentos militares, especi>camente no tocante
ao franqueamento do acesso a unidade militar.” 18. Ademais, por se tratar de militar daquela corporação, por
ora na reserva em decorrência da assunção do mandato parlamentar, a entrada do Requerido em Unidade Mi-
litar não ofereceria qualquer risco à segurança ou à regularidade das atividades ali desenvolvidas. Veja-se, por
exemplo, o tratamento dispensado aos ex-Deputados ou Senadores neste recinto do Congresso Nacional, onde
não há qualquer restrição ou constrangimento para ingresso ou permanência destes. Pelo contrário, o trata-
mento a ser dispensado aos ex-membros de corporações institucionais deve ser o mais cortês possível! 19.
Conquanto notória a repercussão causada pelos fatos, o enfoque dado pela mídia foi o de que o Requerido
não teria praticado qualquer irregularidade ou qualquer ato que vá de encontro ao comportamento a ser ado-
tado por parlamentar, não sendo mencionada a possível prática de quebra de decoro. Pelo contrário, explorou-
-se o fato de um Deputado ter sido “barrado” na Unidade Militar, o que já foi objeto de análise da Procuradoria
Parlamentar acerca de possível prejuízo à imagem da Casa ou de seus Membros, com pedido expresso de apu-
ração perante o Ministério Público do Rio de Janeiro. (Ys. 81/85) 20. Destaque-se que, sob o ponto de vista for-
mal, e de acordo com os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal, no Regimento Interno da Câmara
dos Deputados e no próprio Código de Ética e Decoro Parlamentar, em que pese a inicial do Requerimento de
Representação não ter apontado os possíveis dispositivos violados pelo Requerido, a nosso sentir, não houve
infrigência a qualquer norma disciplinar prevista nos diplomas acima citados, ou seja, não se vislumbra, com
a certeza que o caso requer, a perfeita adequação do comportamento às normas de>nidoras de atos incom-
patíveis ou atentatórios ao decoro parlamentar. 21. Não obstante a previsão normativa dos artigos 268 e 269
do RICD, e do artigo 8º, inciso III, alínea h do Ato da Mesa nº 37/2009 – que determina a instauração de inqué-
rito ou de sindicância em casos de prática de delitos ou de atos que ensejem repressão disciplinar – a conclu-
são pela procedência e posterior julgamento pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contra o Requerido,
salvo melhor juízo, dependeria da existência de elementos indiciários mais seguros e >dedignos acerca da
prática dos delitos a ele imputados. 22. Ademais, a representação da Mesa para instauração de processo pe-
rante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sem existência de substrato mínimo probatório que autorize
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a deYagração da investigação contra o Deputado não se coaduna com o princípio da presunção de inocência. 
Apesar de o processo também servir ao esclarecimento do fato, a própria existência deste, notadamente no 
caso de parlamentar investigado, já é su>ciente a causar abalo na imagem deste perante a opinião pública e a 
gerar indevidos juízos de prejulgamento, que não se compensariam ante o juízo negativo no bojo do proce-
dimento, decorrente da inexistência de indícios do ato contrário ao decoro parlamentar. 23. A propósito do 
tema, colacione-se esclarecedora ementa de acórdão proferido pelo e. Supremo Tribunal Federal, in verbis: In-
quérito. Direito Penal e Processo Penal. Denúncia por suposta prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288, CP) e de fraude a licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/1993). 2. Pedido de arquivamento da denúncia pela Re-
querente da PGR em Plenário. Deferimento. 3. Invalidade dos elementos probatórios. 4. Falta de compro-
vação mínima de materialidade e autoria. 5. Ausência de justa causa. 6. Denúncia arquivada. (Inq 2266, 
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 
DIVULG 12-03-2012 PUBLIC 13-03-2012) 24. Destarte, o arquivamento do feito é medida que se impõe por en-
tender inexistentes mínimos elementos indiciários da materialidade e de autoria de ato incompatível ou aten-
tatório ao decoro parlamentar por parte do Deputado Cabo Daciolo. 25. Assim, entendo que a conduta de Sua 
Excelência não se amolda a nenhum dos dispositivos legais que descrevem as condutas incompatíveis ou 
atentatórias ao decoro parlamentar, impondo-se a declaração de inépcia por atipicidade, nos termos do 
que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso I do Ato da Mesa nº 37 de 2009, in verbis: Art.1º.................................................. 
§1º A representação será considerada inepta quando: I – o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de de-
coro parlamentar; 26. Por todo exposto, manifesto-me pelo arquivamento por inépcia do Requerimento de 
Representação, ante à inexistência de infração penal ou ao decoro parlamentar, reconhecida a inexistência de 
indícios su>cientes de autoria de ato incompatível ou atentatório ao decoro parlamentar no caso em análise, 
com fulcro no artigo 1º, §º, I do Ato da Mesa nº 37/2009.”. Esclarecido o processo, a Mesa Diretora decidiu, por 
unanimidade, arquivá-lo, nos termos do parecer supracitado. 3 – Processo nº 110.995/2016. Parecer do Cor-
regedor, Deputado Carlos Manato, às Ys. 50/57: “Brasília, 4 de julho de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata-se do 
Processo nº 2016/110.995 de iniciativa do Deputado Federal Manoel Júnior (PMDB/PB) no qual esse Parlamen-
tar requer apuração de eventual conduta atentatória contra o decoro parlamentar a qual, em seu entender, 
teria sido praticada pelo Deputado Zé Geraldo (PT/PA). 2. Alega o Requerente que, em Reunião do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar realizada em 1º de março de 2016, teria o Requerido a>rmado que “o Presidente 
Eduardo Cunha tem mecanismos, tem ferramentas, tem poder para pagar tudo isso. Eu podia (sic) citar vários exem-
plos, mas eu vou citar apenas um. O Deputado Manoel Júnior agora vai presidir uma Comissão Especial poderosa: 
a Comissão especial de regulamentação de contratos de seguro privado. O Deputado Manoel Júnior ganhou isso à 
toa? Ele chegou aonde chegou à toa? Não. Ele chegou aonde chegou porque é um dos defensores do Deputado 
Eduardo Cunha aqui. Ele ganhou porque o Presidente Eduardo Cunha tem que pagar por toda essa defesa. Para-
béns! É um time organizado.” 3. Ademais, a>rma o Requerente que, mesmo alertado por outros parlamentares 
sobre a possibilidade de se tornar o polo passivo de um processo disciplinar, teria o Requerido dito que “É pa-
gamento mesmo! É pagamento”. E “Se isto aqui não for pagamento, eu não sei o que é pagamento. Quem quiser 
usar outra palavra pega (sic) o dicionário e vai traduzindo. Se eu fosse cigano, eu ia (sic) falar de outra forma. É uma 
troca, uma recompensa. Então, é uma recompensa, Deputado Wladimir.” 4. Para o Requerente, o Deputado Zé 
Geraldo teria rea>rmado o conteúdo de seu discurso em outra oportunidade, vez que, após ser questionado 
pelo Deputado Wladimir Costa sobre a possibilidade de o Requerido retirar a palavra pagamento, disse o De-
putado Zé Geraldo: “Uma recompensa. Pagamento. Eu vou #car com a palavra pagamento – muito bem pago. O 
Deputado Manoel Júnior vira...Presidente da Comissão Especial de seguro privado. É por isso que o Presidente Edu-
ardo Cunha tem todo esse poder”. 5. Mais à frente, diz o Deputado Manoel Júnior que, ao proferir tal discurso, 
teria >cado claro que a intenção do Deputado Zé Geraldo seria imputar-lhe “a conduta de receber vantagens 
do Deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ), na condição de Presidente da Câmara, para patrocinar, de modo ile-
gítimo, seus interesses junto ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a ponto de, nas palavras do ora Re-
querido, tratar-se de “pagamento””. 6. Ad argumentandum tantum, ressalta o Requerente que, ao assim proceder, 
teria o Requerido praticado o crime de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal¹ (¹Código Penal, Art. 138  
– Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato de>nido como crime:), em face de ter imputado ao Depu-
tado Manoel Júnior a prática dos crimes de corrupção passiva² (²Art. 317  – Solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: (...).) e de advocacia administrativa³ (³Art. 321  – Patrocinar, di-
reta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcio-
nário (...).). 7. Não obstante, reconhece o Requerente a inutilidade de buscar-se a persecução penal de tal com-
portamento, haja vista amoldar-se ao instituto da imunidade material, prevista no art. 53, caput, da Constitui-
ção Federal. 8. Entretanto, para o Deputado Manoel Júnior, haveria a possibilidade de se atribuir punição ao 
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Requerido, desde que fundamentada no Poder Disciplinar atribuído à Casa pelo Código de Ética e Decoro 
Parlamentar, notadamente em face de eventual violação do art. 3º, incisos II e VII. 9. Assim, requer o Deputado 
Manoel Júnior juízo positivo de prelibação e encaminhamento de Representação ao Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar, para apuração e investigação dos eventuais fatos relatados. Anexou à Inicial as Notas Taqui-
grá>cas da Reunião nº 52/16 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar realizada em 1/3/2016, às 14h25, no 
Plenário 11 do Anexo II. 10. Em 3/5/2016, vieram os Autos da Presidência da Câmara dos Deputados, com des-
pacho pelo atendimento dos requisitos formais. Após regular noti>cação em 17/5, o Requerido pleiteou pror-
rogação do prazo para apresentar manifestação escrita, o que foi deferido nos termos do § 4º do art. 4º da 
Instrução Normativa nº 1, de 2015, da Corregedoria Parlamentar. 11. Em 1º de junho de 2016, apresentou o 
Requerido seus argumentos de defesa, os quais passo a relatar. 12. Segundo a manifestação escrita do Depu-
tado Zé Geraldo, o Requerente teria se sentido ofendido com o conteúdo do pronunciamento no qual o Re-
querido a>rmou que a nomeação do Deputado Manoel Júnior para a Comissão Especial relativa a seguros 
privados seria um pagamento dado pelo então Presidente da Câmara dos Deputados, em face de sua postura 
contrária à imputação de penalidades ao Presidente da Câmara dos Deputados em processo no âmbito do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. 13. Diz o Requerido que o sentido da palavra pagamento, por ele em-
pregado, seria aquele ligado à troca de favores políticos inerentes às democracias modernas, os quais nem 
sempre estariam em sintonia com os anseios da sociedade, sem ligação, portanto, com o sentido pecuniário, 
propriamente dito. 14. Nesse sentido, para o Requerido, a referência seria uma crítica contundente à atuação 
do Requerente, efetuada “dentro da quadra política e democrática”. 15. Alega que, assim como o Requerente, 
outros parlamentares que apoiam o Deputado Eduardo Cunha agem da mesma forma e obtêm posições de 
destaque na Casa, em detrimento dos parlamentares que lhe fazem oposição. 16. A>rma que a expressão foi 
utilizada em momento de “extrema tensão e ânimos acirrados”, “sem desbordar dos postulados da razoabilida-
de e da proporcionalidade.” 17. Reitera o Requerido que a expressão utilizada “não ultrapassa, em nenhum mi-
límetro, a liberdade que tem (sic) os Parlamentares Federais, notadamente dentro das Casas Legislativas, de 
expressar suas críticas, inclusive a seus pares”. 18. Pondera que, desde que não descambem “para a violência 
física ou acusações pessoais, individualizadas, indevidas, não provocadas, devem ser recepcionadas apenas 
como instrumentais dos debates de ideias e de projetos políticos, inerentes a um Parlamento plural, de inte-
resses díspares e com objetivos, (sic) individuais ou coletivos diversos. 19. Ressalta que, se assim não fosse, “ter-
-se-ia, com a censura da fala, ainda que verbalizando posições contundentes, mas sem amparo constitucional
(imunidade material) a abertura de processo ético todos os dias (...)”. 20. Para o requerido, o conteúdo de seu
pronunciamento estaria acobertado pelo instituto da imunidade material e sua atuação política seria “irrepre-
ensível e inatacável”. 21. Finaliza, pugnando pelo arquivamento do presente Requerimento de Representação,
nos termos do art. 3º, § 2º, I e § 3º, da IN nº 1, de 2015, da Corregedoria Parlamentar. 22. É o relatório. Passo a
opinar. 23. Nobres Membros da Mesa, salvo melhor inteligência, o caso que se apresenta à apreciação de Vos-
sas Excelências amolda-se à previsão do art. 53, caput, da Constituição Federal, que estabelece a inviolabilida-
de civil e penal de Deputados e Senadores em relação as suas palavras, opiniões e votos. 24. Nesse sentido,
descaberia buscar-se qualquer imputação à eventual conduta caluniosa por parte do Requerido, em face da
vedação constitucional. 25. A possibilidade de punição do Requerido somente seria possível no âmbito do Po-
der Correcional, atribuído pela Lei Maior e pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados ao Parlamento
nos casos onde houver excessos, o que, em nosso sentir, não se con>gurou. 26. Entretanto, não se pode aceitar
como normal ou deixar de censurar a conduta de parlamentares que, utilizando-se do instituto da imunidade
material, discursam de forma inconsequente, desferindo acusações genéricas de forma leviana e temerária. 27.
Da mesma forma, não é possível compactuar com a ideia de que, em face de estarem os ânimos exaltados pela
defesa de posições políticas antagônicas, venha o Parlamento conformar-se com a utilização de linguagem
incompatível com o decoro parlamentar. 28. Ao oferecer o raciocínio inverso, por certo pretende o Requerido
minimizar o efeito e a repercussão de suas palavras. Entretanto, crê-se que é justamente no calor das emoções
o momento em que se revelam os grandes estadistas que, com apuro técnico e boa educação, superam diver-
gências e compõem acordos com base nas leis e no diálogo. 29. Assim, apesar de o Requerido ter faltado com
a devida cortesia para com seus Pares e entendendo que o caso sub judice amolda-se ao instituto da imunida-
de material constitucional, opina-se pelo arquivamento do processo em face da improcedência do Requeri-
mento de Representação, nos termos do inc. I do Art. 10 da Instrução Normativa nº 1, de 2015, da Corregedo-
ria Parlamentar.”. Posto em votação, o parecer supracitado foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo
a tratar, às quinze horas, o Senhor Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presi-
dência, declarou encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, , Sílvio Avelino da Silva, Secretário-Geral da
Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados. WALDIR MARANHÃO, Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência
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SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 6/7/2016 

ATO DA MESA Nº         , DE 2016 

Altera os anexos I e II do Ato da Mesa nº 70, de 2013. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve:  

Art. 1º O art. 1º do Anexo I do Ato da Mesa nº 70, de 2013, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

�Art. 1º ................................................................................................................
............................................................................................................................ 
IX - Procuradora da Mulher; 
IX-A - Coordenadora dos Direitos da Mulher;
................................................................................................................! (NR)

Art. 2º A ordem de precedência discriminada no Grupo 2 do Anexo II do Ato da 
Mesa nº 70, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

�Grupo 2
.......................................................................................................................... 
14 - Procuradora da Mulher, 
14-A - Coordenadora dos Direitos da Mulher,
...............................................................................................................! (NR)

 Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala de Reuniões, em         de julho de 2016. 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 6/7/2016 

ATO DA MESA Nº  , DE 2016 

Altera o inciso III do art. 2o, o caput e o § 7o do 
art. 5o do Ato da Mesa n. 43, de 21 de maio de 
2009, que institui a Cota para o Exercício da 
Atividade Parlamentar, para tratar de serviços 
postais.  

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve:

Art. 1o O inciso III do art. 2o, o caput e o § 7o do art. 5o, todos do Ato da Mesa nº 
43, de 21 de maio de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação: 

�Art. 2o ......................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

III " serviços e produtos postais previstos nos contratos firmados pela Câmara dos 
Deputados, vedada a aquisição de selos e a aquisição e remessa de cartões 
postais. 
........................................................................................................... ! (NR) 

�Art. 5o A critério do Deputado, o fornecimento de transporte aéreo e de serviços 
e produtos postais previstos nos contratos firmados pela Câmara dos Deputados 
poderá se dar na forma do inciso I do art. 3o, mediante emissão de Requisição de 
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Passagem Aérea (RPA) e de Requisição de Serviços Postais (RSP), 
respectivamente. 
....................................................................................................................... 

§ 7o A utilização de serviços e produtos postais, quando solicitada mediante RSP,
dar-se-á na forma especificada nos contratos firmados pela Câmara dos
Deputados.! (NR)

Art. 2o Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
JUSTIFICAÇÃO 

Este Ato busca aprimorar as normas relativas ao uso da Cota para o Exercício 
da Atividade Parlamentar (CEAP), para permitir o custeio de despesas com produtos 
postais, tendo em vista a já existente autorização para realização de serviços postais 
à conta da cota (inciso III do art. 2o, do Ato da Mesa n. 43/2009). 

Registre-se que a alteração proposta permitirá a aquisição de envelopes e 
embalagens para envio de correspondências e encomendas, o que, 
consequentemente, evitará o uso de invólucros inadequados, bem como conferirá 
maior confiabilidade, integridade e segurança aos serviços postais prestados.  

Ademais, vale destacar que caixas e envelopes são essenciais aos setores 
administrativos, legislativos e aos gabinetes parlamentares. No entanto, na atual 
sistemática, apenas os dois primeiros são contemplados com esses produtos por meio 
do contrato firmado entre esta Casa e os Correios. 

Por fim, ressalte-se que a proposta não acarretará o aumento dos valores da 
cota parlamentar. 

Sala de Reuniões, em               de julho de 2016. 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 6/7/2016 

ATO DA MESA Nº  , DE 2016 

Dispõe sobre a comercialização, distribuição e 
reciclagem das publicações editadas pela 
Câmara dos Deputados. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve:

Art. 1º A comercialização, distribuição e reciclagem das publicações editadas 
pela Câmara dos Deputados obedecerão às normas contidas neste Ato. 

§ 1º Compete à Coordenação Edições Câmara dos Deputados " Edições
Câmara, do Centro de Documentação e Informação, a seleção das obras para fins do 
disposto no caput deste artigo. 

§ 2º As disposições deste Ato não se aplicam à conversão de cota gráfica em
publicação oficial da Câmara dos Deputados de que trata o § 6° do art. 3°do Ato da 
Mesa nº 74, de 3/2/2016.  

Art. 2º É permitido à Administração da Câmara dos Deputados comercializar e 
distribuir suas publicações em feiras de livros, pontos físicos de venda, lojas virtuais e 
outros canais, bem como ressarcir-se dos custos de fornecimento de cópias de 
documentos, páginas de livros e coleções.

§ 1º Compete à Edições Câmara estipular os preços de venda, utilizando-se
como parâmetro o valor de custo de confecção do primeiro milheiro, nos termos do 
orçamento fornecido pela Coordenação de Serviços Gráficos do Departamento de Apoio 
Parlamentar. 
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§ 2º O Diretor-Geral poderá regulamentar os procedimentos de comercialização
e ressarcimento previstos neste artigo. 

Art. 3º A Edições Câmara poderá distribuir de forma proativa exemplares das 
obras editadas pela Casa a Deputados, unidades administrativas e políticas da 
instituição, órgãos e entidades da Administração Pública, bibliotecas, instituições de 
ensino, outras entidades sem fins lucrativos disseminadoras de informação e pessoas 
jurídicas de direito privado representativas da sociedade civil.  

Art. 4º Órgãos da Mesa Diretora; Deputados; Centro de Estudos e Debates 
Estratégicos; Ouvidoria Parlamentar; Procuradoria Parlamentar; Corregedoria 
Parlamentar; Secretaria da Mulher; comissões; lideranças; Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar; Secretaria-Geral da Mesa; Diretoria-Geral; Diretorias de Recursos 
Humanos, Administrativa e Legislativa; Secretarias de Controle Interno, de 
Comunicação Social e de Relações Internacionais; Consultorias Legislativa e de 
Orçamento e Fiscalização Financeira; Departamentos e Centros poderão solicitar à 
Edições Câmara o fornecimento de publicações, sem ônus de aquisição, no limite de 10 
(dez) exemplares por edição de cada título, a cada sessão legislativa ordinária, 
condicionado o atendimento à análise de oportunidade, conveniência e disponibilidade 
de estoque. 

Parágrafo único. Serão excepcionados do limite previsto no caput:
I " a Presidência da Câmara dos Deputados; 
II " a Secretaria-Geral da Mesa, para fornecimento de publicações cujo tema 

mantenha estreita relação com suas atividades; 
III " o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, para atender 

cursos e programas institucionais, de acordo com planejamento anual previamente 
apresentado à Edições Câmara. 

Art. 5º Órgãos e entidades da Administração Pública, bibliotecas, instituições de 
ensino, outras entidades sem fins lucrativos disseminadoras de informação e pessoas 
jurídicas de direito privado representativas da sociedade civil poderão solicitar à Edições 
Câmara o fornecimento de publicações, sem ônus de aquisição, no limite de 10 (dez) 
exemplares por edição de cada título, a cada sessão legislativa ordinária, condicionado 
o atendimento à análise de oportunidade, conveniência e disponibilidade de estoque.

Art. 6º Compete à Edições Câmara providenciar a remessa de exemplares de 
cada obra editada pela Câmara dos Deputados às Coordenações de Arquivo e de 
Biblioteca do Centro de Documentação e Informação e à Biblioteca Nacional. 

Art. 7º A Edições Câmara poderá fornecer gratuitamente até 10 (dez) exemplares 
das publicações editadas pela Câmara dos Deputados para cada autor, organizador, 
compilador e colaborador da obra. 

Art. 8º Por ocasião da cerimônia de lançamento de obra publicada pela Edições 
Câmara, poderão ser cedidos, gratuitamente, até 100 (cem) exemplares da publicação 
para distribuição no evento. 

Art. 9º Serão indicados os canais de venda para todas as solicitações que não 
se enquadram nas hipóteses de distribuição previstas neste Ato. 

Art. 10. Nos casos em que couber o envio postal, o encaminhamento das 
publicações comercializadas e distribuídas pela Edições Câmara será feito na 
modalidade de envio com menor custo para a Câmara dos Deputados.  

Art. 11. Os interessados em publicar com a Edições Câmara deverão apresentar 
plano de distribuição que justifique a tiragem proposta. 

§ 1º A Edições Câmara poderá propor, com base em critérios de oportunidade,
conveniência e custo, acréscimo ou redução de tiragem em relação ao plano de 
distribuição apresentado, com o objetivo de contemplar: 

I " a comercialização de exemplares;  
II " as hipóteses de distribuição previstas neste Ato; 
III " a racionalização dos estoques. 
§ 2º O plano de distribuição será submetido à aprovação do Diretor-Geral.
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Art.12. Compete à Edições Câmara destinar a reciclagem de material obsoleto 
ou inservível, em conformidade com as diretrizes do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 34, de 
19/6/2015. 

Art.13. Os casos omissos serão decididos pelo Diretor-Geral. 
Art.14. Revoga-se o Ato da Mesa n. 30, de 18/12/2008. 
Art.15. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 
No bojo do Processo-CD n. 116.534/2011, foi adquirida solução e-commerce com 

vista à implantação da livraria virtual da Câmara dos Deputados " Livraria da Câmara, 
a qual, a exemplo do que já acontece no Senado Federal e no Supremo Tribunal 
Federal, visa a possibilitar a comercialização das publicações bibliográficas oficiais 
editadas pela Câmara dos Deputados, possibilitando o fornecimento de seus produtos 
bibliográficos para pessoas físicas por meio de um canal de venda. 

Assim, o presente Ato compatibiliza a normatização interna sobre a 
comercialização, distribuição e reciclagem das publicações editadas pela Câmara dos 
Deputados à nova realidade que será inaugurada com o início das atividades da Livraria 
da Câmara. 

Hoje o cidadão não tem como adquirir as publicações impressas produzidas pela 
Editora da Câmara, a não ser por meio de bibliotecas, universidades e outras instituições 
disseminadoras de informação. A Livraria da Câmara tem como principal objetivo 
possibilitar a um maior número de cidadãos conhecer as legislações vigentes por meio 
das publicações bibliográficas oficiais da Câmara dos Deputados. 

Nesse ponto, registre-se que somente será cobrada a disponibilização da versão 
impressa. Os formatos digitais com os conteúdos das publicações oficiais continuam 
livres e gratuitos por meio da internet. O cidadão permanecerá podendo realizar 
download diretamente do site da Livraria da Câmara, sem custos, como acontece hoje 
por meio da página da Edições Câmara e da Biblioteca Digital da Câmara dos 
Deputados. 

A proposta tende a diminuir as despesas desta Casa com a impressão de 
publicações oficiais. Tal aspecto assume elevada relevância no atual contexto de 
restrição orçamentária evidenciado pela redução de 11,44% nas dotações voltadas ao 
custeio administrativo desta Casa, índice que corresponde à redução real de 24,96%, 
tendo em vista a inflação de 10,67% em 2015. 

Ressalte-se, por fim, que permanece a possibilidade de distribuição gratuita de 
publicações impressas para suprir os trabalhos legislativos e administrativos por 
solicitação de Deputados, unidades administrativas e políticas da Casa, órgãos e 
entidades da Administração Pública, bibliotecas, instituições de ensino, entidades sem 
fins lucrativos disseminadoras de informação e pessoas jurídicas de direito privado 
representativas da sociedade, nos limites estipulados neste Ato. 

Sala de Reuniões, em       de julho de 2016. 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 6/7/2016 

ATO DA MESA Nº  , DE 2016 

Dispõe sobre a extinção e criação de cargos 
de natureza especial e funções comissionadas 
na estrutura da Liderança do Democratas. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 
regimentais e considerando o disposto no art. 4º da Resolução nº 46, de 2006, e no §13 
do art. 5º da Resolução nº 1, de 2007, resolve: 
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Art. 1º Ficam extintos, na Liderança do Democratas, os cargos em comissão de 
natureza especial e as funções comissionadas constantes do Anexo I. 

Art. 2º Ficam criados, na Liderança do Democratas, os cargos em comissão de 
natureza especial e as funções comissionadas constantes do Anexo II.  

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
JUSTIFICAÇÃO 

O §13 do art. 5º da Resolução nº 1, de 2007, acrescentado pela Resolução nº 
61, de 2014, previu a possibilidade de o líder ou representante partidário solicitar 
modificações na estrutura de funções comissionadas e de cargos de natureza especial 
do seu partido, vedado o acréscimo da despesa de pessoal. 

O Líder do Democratas solicitou, por intermédio do Processo n. 116.763/2016, a 
alteração da estrutura de cargos em comissão de natureza especial e funções 
comissionadas da Liderança do Partido, com vistas a aperfeiçoar o funcionamento do 
referido órgão. 

Conforme levantamento efetuado pelos órgãos técnicos da Casa, a proposta não 
acarreta aumento de despesa. 

Assim, pelo presente Ato, a Mesa extingue e cria cargos em comissão de 
natureza especial e funções comissionadas, a fim de efetivar as modificações 
solicitadas, em consonância com o disposto no citado §13 do art. 5º da Resolução nº 1, 
de 2007. 

Sala das Reuniões, em  de julho de 2016. 

ANEXO I 
(Art. 1º) 

Cargos de natureza especial e funções comissionadas extintas 

ANEXO II 
(Art. 2º) 

Cargos de natureza especial e funções comissionadas criadas 

Código Denominação Nível Lotação 

 C2230058 Assistente de Gabinete FC-1

Liderança do 
Democratas 

C2230257 Assistente de Gabinete FC-1

N141161 Assessor Técnico Adjunto D CNE-14 

N134294 
Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto C 

CNE-13 

Quantidade Denominação Nível Lotação 

02 Assessor Técnico FC-3
Liderança do 
Democratas 

01
Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D 

CNE-15
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ATAS DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA

Ata da 6ª Reunião Extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 11 de ju-
lho de 2016.

Publique-se
Em 13-7-16. – Waldir Maranhão, primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 

Ata da sexta reunião extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 11 
de julho de 2016

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta minutos, por ato convo-
catório de reunião extraordinária da Mesa, publicado ao �nal da ata, reuniu-se a Mesa Diretora, no Gabinete 
da Presidência, sob a presidência do Senhor Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente. Presentes 
os Senhores Deputados Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-Secretário; Felipe Bornier, 
Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-Secretária; Alex Canziani, Quarto-Secretário; Gilberto Nascimento, 
Segundo-Suplente de Secretário; Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário; e Carlos Manato, Corregedor 
Parlamentar. Havendo número legal, o Senhor Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência, Deputado 
Waldir Maranhão, declarou abertos os trabalhos. Inicialmente, expôs solicitação, encaminhada pela Senhora 
Denise Marisa Santos, Chefe de Gabiente do Senhor Deputado Eduardo Cunha, de escolta e segurança do re-
ferido parlamentar em todo o território nacional, em virtude de o mesmo estar sofrendo ameaças ostensivas, 
inclusive que atentam contra a vida dele. O Senhor Deputado Waldir Maranhão comentou que, a exemplos de 
situações análogas, para proteção policial nos Estados, recorrem ao Ministro da Justiça e ao Governador do 
Estado da representação do parlamentar. Após manifestações, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, dar 
encaminhamento ao pedido após documentação processual. Por último, apresentou minuta de Ato da Presi-
dência referente ao regramento para nortear o processo eleitoral destinado à eleição para o cargo de Presidente 
da Câmara dos Deputados para o período remanescente do atual mandato da Mesa, em virtude de vacância 
ocorrida aos 7 de julho de 2016. Nesse instante, retirou-se da sala de reuniões o Senhor Deputado Giacobo, 
Segundo-Vice-Presidente, manifestando-se favoravelmente à referida minuta. Lidas as regras pelo Senhor De-
putado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, a Mesa Diretora concordou, por unanimidade, com os termos a se-
guir, que seriam levados ao conhecimento do Colégio de Líderes: “- serão admitidas candidaturas oriundas de 
qualquer bancada e candidaturas individuais; – o registro de candidaturas poderá ser feito na Secretaria-Geral 
da Mesa até às 12h do dia 13 de julho de 2016, �cando sob a responsabilidade da Presidência; – os membros 
da Mesa e Presidentes de Comissão não necessitam desincompatibilizar-se previamente dos cargos que ocu-
pam; – a retirada de candidatura poderá ser feita até uma hora antes do início da sessão de eleição; – os nomes 
dos candidatos aparecerão nas urnas eletrônicas em ordem de�nida por sorteio a ser realizado às 13h do dia 
da eleição; – a mesma ordem será obedecida para o uso da palavra, durante dez minutos improrrogáveis, pe-
los candidatos, que se apresentarão aos seus pares e formularão suas propostas para a conclusão do mandato 
relativo ao biênio de mandato da Mesa 2015-2017, da 55ª Legislatura. Os candidatos poderão se utilizar de 
quaisquer das tribunas para os seus pronunciamentos; – aquele que for chamado e não comparecer à tribu-
na perderá a possibilidade de fazer uso da palavra em momento posterior; – não serão permitidos apartes ou 
interpelações aos candidatos. Estarão desligados os microfones de apartes; – o segundo turno, caso houver, 
será realizado uma hora após o encerramento do primeiro e os dois candidatos mais votados terão novos dez 
minutos para apresentar as suas propostas, sendo que a chamada, nesse caso, será pela ordem alfabética. As 
demais regras acima descritas se aplicam ao segundo turno; – em caso de empate, será considerado eleito o 
candidato mais idoso dentre os de maior número de Legislaturas. Havendo empate na segunda colocação em 
primeiro escrutínio, será considerado classi�cado para o segundo escrutínio o candidato mais idoso dentre os 
de maior número de Legislaturas.”. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quinze minutos, o Senhor 
Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência, declarou encerrada a pre-
sente reunião. E, para constar, eu, , Wagner Soares Padilha, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, 
após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. – Waldir Mara-
nhão, primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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ATAS DA MESA DIRETORA

Ata da 14ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 20 e 21 de julho de 2016

Publique-se

Em 3-8-16. – Rodrigo Maia,  presidente.
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Segunda Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

Ata da décima quarta reunião da Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados, realizada nos dias 20 e 21 de julho de 2016 
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ATO DA MESA Nº , DE 2016

Dispõe sobre as prerrogativas do Deputado Eduardo Cunha durante o período de suspensão 
do exercício do mandato, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Cautelar 
nº 4.070/DF.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve: 
Art. 1º Ficam garantidas ao Deputado Eduardo Cunha, durante a suspensão do exercício de seu mandato 

determinada nos autos da Ação Cautelar n. 4.070/DF, as seguintes prerrogativas:
I – subsídio integral; 
II – assistência à saúde;
III – equipe a serviço do gabinete parlamentar;
IV – imóvel funcional.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Ato da Mesa nº 88, de 2016.
Sala de Reuniões, em 21 de julho de 2016.

Justi*cação

O presente Ato da Mesa tem como objetivo continuidade à regulamentação da situação sui generis do 
Deputado Eduardo Cunha, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação 
Cautelar n. 4.070- DF, e após sua renúncia ao cargo de Presidente desta Casa no último dia 7 de julho.

Nesse contexto, a Mesa Diretora deve 8xar os parâmetros da consequência dessa decisão, enquanto per-
durar o mandato do Deputado Eduardo Cunha. Frise-se que, até o momento, a situação estava regulamentada 
pelo Ato da Mesa nº 88, de 2016, ora revogado.

É importante o registro de que se trata de hipótese excepcional, pontual e extraordinária, em que o De-
putado não foi afastado do seu cargo para, eventualmente, ocupar outro cargo público, muito menos houve 
seu afastamento de8nitivo. O afastamento foi apenas temporário, o que signi8ca dizer que o Deputado Eduar-
do Cunha ainda é detentor de mandato parlamentar, encontrando-se apenas afastado temporariamente das 
suas funções por decisão cautelar e, por consequência, sujeita a alteração a qualquer momento.
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ATAS DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA

Ata da 15ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 13 de 
setembro de 2016.

Publique-se. 
Em 7/novembro/2016. – RODRIGO MAIA, Presidente.

Segunda Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura

Ata da décima quinta reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 
13 de setembro de 2016

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e quarenta e cinco mi-
nutos, no Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodri-
go Maia. Presentes os Senhores Deputados Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; Mara Gabrilli, Terceira-Secre-
tária; Alex Canziani, Quarto-Secretário; Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário; Gilberto Nascimento, 
Segundo-Suplente de Secretário; Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário; Ricardo Izar, Quarto-Su-
plente de Secretário; e Carlos Manato, Corregedor Parlamentar. Ausentes justi(cadamente os Senhores De-
putados Waldir Maranhão; Primeiro-Vice-Presidente; Beto Mansur, Primeiro-Secretário; e Felipe Bornier, Se-
gundo-Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou abertos os trabalhos. 
I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. O Senhor Presidente Rodrigo Maia expôs os seguintes expedientes: 1 
– Solicitações de Informação ao Tribunal de Contas da União (SIT): 1.1 – SIT Nº 23, de 2016, de autoria
da Deputada Laura Carneiro, que “Requer à Presidência da Câmara dos Deputados seja solicitado ao Tribunal
de Contas da União, informações sobre processos existentes naquela Corte que tratam das operações de
(nanciamento do BNDES para a realização de obras por empresas brasileiras em outros Países.”. Aprovado,
por unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União; e 1.2 – SIT Nº 24, de 2016, de autoria
do Deputado Arnaldo Jordy, que “Solicita informações ao Tribunal de Contas da União, Ministro Augusto
Nardes, acerca do uso de recursos públicos na Olimpíada 2016.”. Aprovado, por unanimidade, o encaminha-
mento ao Tribunal de Contas da União. Em seguida, a Mesa Diretora rati(cou, por unanimidade, os despa-
chos exarados, ad referendum da Mesa Diretora, nos seguintes expedientes referentes a Requerimento de
Informação, missão o(cial, Ato da Mesa, justi(cativa de faltas, Decisão da Presidência e nomeação de servi-
dor: 1 – Relatório de Requerimentos de Informações (RIC), despachados ad referendum da Mesa Diretora,
pelo encaminhamento, nos termos dos pareceres do Relator, Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-
-Presidente: 1 – RIC Nº 1.717/16 – do Sr. Alceu Moreira – que “requer solicitação de informações ao Srs. Mi-
nistro de Estado da Justiça e Cidadania, Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
Ministro de Estado da Fazenda”; 2 – RIC Nº 1.718/16 – do Sr. Alceu Moreira – que “requer solicitação de in-
formações ao Srs. Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, Ministro de Estado do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão, Ministro de Estado da Fazenda”; 3 – RIC Nº 1.803/16 – da Comissão de Desenvolvimento
Urbano – que “requeiro o envio de Requerimento de Informações ao Ministério das Cidades acerca do cum-
primento das especi(cações mínimas das unidades habitacionais entregues no Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV), conforme as Portarias do Ministério das Cidades que regulamentam o Programa”; 4 – RIC Nº
1.827/16 – da Sra. Erika Kokay – que “requer o encaminhamento de pedido de informações ao Senhor Mi-
nistro da Justiça acerca do Processo de Demarcação da Terra Indígena Dourados-Amambaí – MS, conforme
especi(ca”; 5 – RIC Nº 1.828/16 – do Sr. Pauderney Avelino – que “solicita informações ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, sobre todos os contratos (rmados
pela empresa Pool Engenharia Serviços e Comércio Ltda., de propriedade do empresário Efraim Braga Be-
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zerra, com a Eletrobrás Distribuição Amazonas, entre os anos de 2003 e 2016”; 6 – RIC Nº 1.829/16 – da Co-
missão de Desenvolvimento Urbano – que “requer o envio de Requerimento de Informações ao Ministério 
da Cultura acerca da participação do IPHAN nos processos de Licenciamento Ambiental em empreendimen-
tos imobiliários habitacionais públicos e privados”; 7 – RIC Nº 1.830/16 – do Sr. Bruno Covas – que “solicita 
informação ao Sr. Ministro da Saúde sobre fornecimento de medicamentos e outras ações para o tratamen-
to da Fibrose Cística”; 8 – RIC Nº 1.831/16 – do Sr. Chico Alencar – que “requer informações ao Ministro de 
Estado chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, sobre a reunião entre o Presidente interino Michel 
Temer e Eduardo Cosentino da Cunha, ocorrida na residência o(cial do Sr. Presidente da República interino”; 
9 – RIC Nº 1.832/16 – do Sr. Guilherme Coelho – que “requer informações ao Ministro de Estado da Integra-
ção Nacional sobre a implantação do Projeto de Irrigação Pontal, pela Codevasf”; 10 – RIC Nº 1.833/16 – da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro do Esporte, a respeito do cancelamento do edital 
que prevê investimentos no esporte de alto rendimento especi(camente em modalidades olímpicas”; 11 – 
RIC Nº 1.834/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro da Casa Civil, a respeito da mu-
dança da logomarca da Presidência da República pelo Governo Interino”; 12 – RIC Nº 1.835/16 – da Comis-
são de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro da Saúde, a respeito dos recursos que foram aplicados no 
Programa Mais Médicos, esclarecendo, ainda, quantos médicos foram contratados pelo Programa, o critério 
de contratação e o custo unitário dos médicos”; 13 – RIC Nº 1.836/16 – da Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao 
Exmo. Senhor Ministro do Planejamento, a respeito dos recursos que foram aplicados no Programa Mais 
Médicos, esclarecendo, ainda, quantos médicos foram contratados pelo Programa, o critério de contratação 
e o custo unitário dos médicos”; 14 – RIC Nº 1.837/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
– que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor
Ministro das Cidades, a respeito dos recursos que foram aplicados no Movimento Sem Terra e Movimento
Sem Teto, esclarecendo, ainda, o que foi feito no âmbito destes Movimentos durante os últimos 13 anos”; 15
– RIC Nº 1.838/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro do Desenvolvimento Agrário,
a respeito dos recursos que foram aplicados no Movimento Sem Terra e Movimento Sem Teto, esclarecendo,
ainda, o que foi feito no âmbito destes Movimentos durante os últimos 13 anos”; 16 – RIC Nº 1.839/16 – do
Sr. Fábio Faria – que “requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal,
e nos arts. 115, inciso I, e 116, ambos do Regimento Interno desta Casa, que, ouvida a Mesa, seja solicitado
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda que informe o motivo, apresentando planilha de
custos de manutenção da Agência em referência e benefícios e impactos sociais esperados com o fecha-
mento da Agência da Receita Federal localizada no município de Macau/RN”; 17 – RIC Nº 1.840/16 – do Sr.
Alceu Moreira – que “solicita ao Ministro de Estado da Defesa informações a respeito dos contratos de arren-
damento de imóveis rurais da União, jurisdicionados ao Exército Nacional e administrados pelo Comando
Militar do Sul e pelo Comando da 3ª Região Militar – 3ª RM, localizados no Campo de Instrução denominado
Barão do São Borja – CIBSB, em Rosário do Sul e Cacequi (RS), atualmente objeto de litígio entre as partes”;
18 – RIC Nº 1.841/16 – do Sr. Jean Wyllys – que “solicita informações à Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca sobre os impactos da extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre as políticas públicas que
especi(ca”; 19 – RIC Nº 1.842/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âm-
bito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro da Justiça e
Cidadania, para esclarecimentos a Edição da Portaria nº 611, de 10 de Junho de 2016, que paralisa o funcio-
namento de diversas áreas por 90 dias”; 20 – RIC Nº 1.843/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo.
Senhor Ministro da Casa Civil, para esclarecer acerca da “intenção manifesta do Governo Interino de extin-
guir a Empresa Brasil de Comunicação.””; 21 – RIC Nº 1.844/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo.
Senhor Ministro do Gabinete de Segurança Institucional, para esclarecer se há ações da pasta referente à
denúncia de monitoramento do ex-presidente Lula”; 22 – RIC Nº 1.845/16 – do Sr. Alexandre Ser(otis – que
“requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Deputado Federal Ricardo Bar-
ros”; 23 – RIC Nº 1.846/16 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Exmo. Senhor Ministro de
Estado das Cidades, Sr. Bruno Araújo, sobre contratos (rmados com a empresa Cine Group, nos últimos tre-
ze anos”; 24 – RIC Nº 1.847/16 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Exmo. Senhor Ministro
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Interino do Turismo, Sr. Alberto Alves, sobre contratos (rmados com a empresa Cine Group, nos últimos tre-
ze anos”; 25 – RIC Nº 1.848/16 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer informações ao Exmo. Senhor Ministro 
de Estado da Saúde, Sr. Ricardo Barros, sobre contratos (rmados com a empresa Cine Group, nos últimos 
treze anos”; 26 – RIC Nº 1.849/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âm-
bito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro da Casa Civil, 
para esclarecimentos sobre a destinação de verbas federais ao Estado do Rio de Janeiro, que declarou esta-
do de calamidade pública”; 27 – RIC Nº 1.850/16 – do Sr. Bruno Covas – que “requer informações ao Ministro 
das Cidades sobre os critérios técnicos utilizados na Resolução Contran nº 611, de 2016”; 28 – RIC Nº 1.851/16 
– do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, informações quan-
to à danosa política de conteúdo local na indústria do petróleo”; 29 – RIC Nº 1.852/16 – do Sr. Paulão – que 
“solicita informações ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Senhor Gilberto Kas-
sab, sobre a edição do DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 2016, que “Autoriza a transferência indireta da conces-
são de serviço de radiodifusão de sons e imagens outorgada à Globo Comunicação e Participações S.A., nos 
Municípios e cidade que menciona””; 30 – RIC Nº 1.853/16 – do Sr. Júlio Cesar – que “solicita ao Ministro de 
Estado da Fazenda esclarecimentos sobre os cálculos que levaram à revisão do estoque da dívida do Muni-
cípio de São Paulo, em amparo à Lei Complementar nº 148, de 2014 e à Lei Complementar nº 151, de 2015”; 
31 – RIC Nº 1.854/16 – do Sr. Jhonatan de Jesus – que “solicita esclarecimentos ao Excelentíssimo Ministro 
da Educação, Senhor Mendonça Filho, acerca das ações empreendidas por aquele Ministério com vistas ao 
atendimento dos alunos com de(ciência visual no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
e do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)”; 32 – RIC Nº 1.855/16 – do Sr. Danilo Cabral – que “so-
licita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação referentes ao Programa Ciência 
sem Fronteiras”; 3 – RIC Nº 1.856/16 – do Sr. Eduardo Bolsonaro – que “solicita ao Ministro de Estado da Jus-
tiça informações sobre a nomeação de candidatos aprovados no concurso público do Departamento Peni-
tenciário Nacional – DEPEN”; 34 – RIC Nº 1.857/16 – do Sr. Pauderney Avelino – que “solicita ao Excelentís-
simo Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, informações sobre a gestão 
administrativa, (nanceira e orçamentária, bem como sobre acordos e contratos (rmados com credores, de-
vedores e fornecedores, pela Amazonas Energia, subsidiária da Eletrobras, empresa vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia”; 35 – RIC Nº 1.858/16 – do Sr. Daniel Vilela – que “requer informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda, no sentido de esclarecer esta Casa quanto às medidas de segurança adotas pela Caixa 
Econômica Federal nos sorteios lotéricos de sua competência”; 36 – RIC Nº 1.859/16 – da Comissão de Fis-
calização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
informações ao Senhor Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, que escla-
reçam quanto à edição do Decreto publicado em 24 de junho de 2016”; 37 – RIC Nº 1.860/16 – da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole, informações ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repúbilca sobre as 
indicações e nomeações em empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias”; 38 – RIC Nº 
1.861/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fis-
calização Financeira e Controle, informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda sobre a alteração de 
dados biográ(cos do intelectual Paulo Freire no site Wikipédia, por computadores sob administração do 
SERPRO”; 39 – RIC Nº 1.862/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbi-
to da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça 
e Cidadania, quanto à aplicação de valor repassado ao Governo do Rio de Janeiro para garantir a segurança 
durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016”; 40 – RIC Nº 1.863/16 – da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informa-
ções ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, sobre o Ato de revogação da cha-
mada pública nº 02/2016”; 41 – RIC Nº 1.864/16 – da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 6299, de 2002, do Senado Federal, que “altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de julho 
de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o trans-
porte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exporta-
ção, o destino (nal dos resíduos e embalagens, o registro, a classi(cação, o controle, a inspeção e a (scaliza-
ção de agrotóxicos, seus componentes e a(ns, e dá outras providências”, e apensados – que “solicita ao Mi-
nistério da Saúde que se encaminhem todas as informações em relação a reuniões, atas e deliberações que 
ocorreram sobre a Consulta Pública nº 87 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), publicada 
no D.O.U. de 5 de outubro de 2015, a qual abria prazo para que fossem apresentadas críticas e sugestões 
relativas à proposta de Resolução que dispõe sobre os critérios e exigências para avaliação toxicológica de 
agrotóxicos, componentes e a(ns”; 42 – RIC Nº 1.865/16 – da Comissão Especial destinada a proferir parecer 
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ao Projeto de Lei nº 6299, de 2002, do Senado Federal, que “altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de 
julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o 
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a ex-
portação, o destino (nal dos resíduos e embalagens, o registro, a classi(cação, o controle, a inspeção e a 
(scalização de agrotóxicos, seus componentes e a(ns, e dá outras providências”, e apensados – que “solicita 
ao Ministério do Meio Ambiente todas as informações sobre o processo de reavaliação do ingrediente ativo 
Tiametoxam e cópia integral do respectivo processo”; 43 – RIC Nº 1.866/16 – do Sr. Jean Wyllys – que “soli-
cita informações ao Ministro interino da Fazenda, Sr. Henrique de Campos Meirelles, sobre alterações na 
biogra(a de Paulo Freire no website Wikipédia realizadas por meio de computadores do Serviço Federal de 
Processamento de Dados – SERPRO”; 44 – RIC Nº 1.867/16 – do Sr. Jorge Solla – que “solicita informações 
ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia sobre contratos com empresas terceirizadas da Petrobras”; 
45 – RIC Nº 1.868/16 – do Sr. Fernando Monteiro – que “requer informações ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministro Gilberto Kassab sobre o cumprimento das 
metas dos indicadores de qualidade de Rede estabelecidas pela Resolução nº 575/2011 da ANATEL”; 46 – RIC 
Nº 1.869/16 – do Sr. Jhc – que “requer o envio de pedido de informações por escrito ao Sr. Ministro da Edu-
cação, com o intuito de que sejam enviados à Câmara dos Deputados os dados referentes ao envio de uma 
frota de 23 ônibus escolares ao Município de Maceió”; 47 – RIC Nº 1.870/16 – da Comissão de Seguridade 
Social e Família – que “requer Informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde sobre a 
liberação de substâncias sem testes clínicos’’”; 48 – RIC Nº 1.871/16 – do Sr. Padre João – que “requer, nos 
termos da Constituição da República, art. 50, § 2º, e do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em 
especial ao art. 226, inciso II, combinado com o art. 115, inciso I, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao 
Ministério da Fazenda informações sobre processo de recuperação judicial da Usina Santa Helena e outras”; 
49 – RIC Nº 1.872/16 – da Sra. Leandre – que “requer, ao Ministro da Fazenda, sejam solicitadas informações 
sobre os procedimentos que vêm sendo adotados para a concessão de benefícios previdenciários do Regi-
me Geral de Previdência Social”; 50 – RIC Nº 1.873/16 – da Sra. Leandre – que “requer, ao Ministro do De-
senvolvimento Social e Agrário, que sejam solicitadas informações sobre os procedimentos para concessão 
de benefícios previdenciários pela autarquia vinculada a essa pasta ministerial”; 51 – RIC Nº 1.874/16 – da 
Sra. Leandre – que “solicita informações acerca das providências tomadas pelo Ministério da Saúde relativas 
à assistência à saúde das pessoas com imunode(ciência primária”; 52 – RIC Nº 1.875/16 – da Sra. Leandre 
– que “solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça e Cidadania informações relativas à arrecadação e uti-
lização dos recursos do Fundo Nacional do Idoso”; 53 – RIC Nº 1.876/16 – da Sra. Leandre – que “solicita in-
formações ao Ministério da Saúde acerca da implantação e do funcionamento da estratégia do pré-natal do 
parceiro”; 54 – RIC Nº 1.877/16 – do Sr. Laercio Oliveira – que “requer informações ao Ministro das Cidades 
sobre as obras do Programa Minha Casa Minha Vida”; 55 – RIC Nº 1.878/16 – da Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias – que “solicita ao Sr. Ministro da Justiça e Cidadania informações a respeito das providên-
cias administrativas tomadas para que o Estado Brasileiro garanta, de maneira imediata e adequada por meio 
da efetivação de contribuição (nanceira voluntária, a preservação das atividades de proteção e promoção 
dos direitos humanos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), acometida atualmente 
por grave crise (nanceira. Solicita, ainda, informações sobre a existência de previsão de contribuição a ser 
realizada no presente exercício (nanceiro pelo Estado Brasileiro, em face da situação emergencial da CIDH”; 
56 – RIC Nº 1.879/16 – da Comissão de Direitos Humanos e Minorias – que “solicita ao Sr. Ministro das Rela-
ções Exteriores informações a respeito das providências administrativas tomadas para que o Estado Brasi-
leiro garanta, de maneira imediata e adequada por meio da efetivação de contribuição (nanceira voluntária, 
a preservação das atividades de proteção e promoção dos direitos humanos pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH), acometida atualmente por grave crise (nanceira. Solicita, ainda, informações 
sobre a existência de previsão de contribuição a ser realizada no presente exercício (nanceiro pelo Estado 
Brasileiro, em face da situação emergencial da CIDH”; 57 – RIC Nº 1.880/16 – da Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias – que “solicita ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão informações a respei-
to das providências administrativas tomadas para que o Estado Brasileiro garanta, de maneira imediata e 
adequada por meio da efetivação de contribuição (nanceira voluntária, a preservação das atividades de 
proteção e promoção dos direitos humanos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 
acometida atualmente por grave crise (nanceira. Solicita, ainda, informações sobre a existência de previsão 
de contribuição a ser realizada no presente exercício (nanceiro pelo Estado Brasileiro, em face da situação 
emergencial da CIDH”; 58 – RIC Nº 1.881/16 – do Sr. Bruno Covas – que “solicita informações ao Sr. Ministro 
do Meio Ambiente sobre as supostas fraudes nos testes de poluentes de carro à diesel”; 59 – RIC Nº 1.882/16 
– do Sr. Bruno Covas – que “requer informações ao Ministro de Minas e Energia sobre o cumprimento das 
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metas previstas no programa denominado “Luz para Todos””; 60 – RIC Nº 1.883/16 – do Sr. Silas Câmara – 
que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o crono-
grama, do Programa Luz para todos, no Município de Itamarati, no Estado do Amazonas”; 61 – RIC Nº 1.884/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informa-
ções sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investimento em 
aeroporto, no Município de Amaturá, no Estado do Amazonas”; 62 – RIC Nº 1.885/16 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o crono-
grama das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investimento em aeroporto, no Mu-
nicípio de Barcelos, no Estado do Amazonas”; 63 – RIC Nº 1.886/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita in-
formações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o cronograma das obras, 
valor já desembolsado e seu estágio do programa de investimento em aeroporto, no Município de Boca do 
Acre, no Estado do Amazonas”; 64 – RIC Nº 1.887/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o cronograma das obras, valor já desem-
bolsado e seu estágio do programa de investimento em aeroporto, no Município de Borba, no Estado do 
Amazonas”; 65 – RIC Nº 1.888/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos Transpor-
tes, Portos e aviação Civil, informações sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio 
do programa de investimento em aeroporto, no Município de Carauari, no Estado do Amazonas”; 66 – RIC 
Nº 1.889/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação 
Civil, informações sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de in-
vestimento em aeroporto, no Município de Coari, no Estado do Amazonas”; 67 – RIC Nº 1.890/16 – do Sr. 
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações so-
bre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investimento em aero-
porto, no Município de Codajas, no Estado do Amazonas”; 68 – RIC Nº 1.891/16 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o cronograma 
das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investimento em aeroporto, no Município 
de Eirunepé, no Estado do Amazonas”; 69 – RIC Nº 1.892/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o cronograma das obras, valor já de-
sembolsado e seu estágio do programa de investimento em aeroporto, no Município de Fonte Boa, no Es-
tado do Amazonas”; 70 – RIC Nº 1.893/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos 
Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu 
estágio do programa de investimento em aeroporto, no Município de Humaitá, no Estado do Amazonas”; 
71 – RIC Nº 1.894/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e 
aviação Civil, informações sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa 
de investimento em aeroporto, no Município de Itacoatiara, no Estado do Amazonas”; 72 – RIC Nº 1.895/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “vSolicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, infor-
mações sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investimento 
em aeroporto, no Município de Jutaí, no Estado do Amazonas”; 73 – RIC Nº 1.896/16 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o crono-
grama das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investimento em aeroporto, no Mu-
nicípio de Lábrea, no Estado do Amazonas”; 74 – RIC Nº 1.897/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o cronograma das obras, valor 
já desembolsado e seu estágio do programa de investimento em aeroporto, no Município de Manaus, no 
Estado do Amazonas”; 75 – RIC Nº 1.898/16 – da Sra. Simone Morgado – que “requer informações ao Senhor 
Ministro das Comunicações sobre o andamento dos trabalhos de (scalização da Anatel, no Estado do Pará”; 
76 – RIC Nº 1.899/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e 
aviação Civil, informações sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa 
de investimento em aeroporto, no Município de Manicoré, no Estado do Amazonas”; 77 – RIC Nº 1.900/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informa-
ções sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investimento em 
aeroporto, no Município de Maraã, no Estado do Amazonas”; 78 – RIC Nº 1.901/16 – do Sr. Silas Câmara – 
que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o cronogra-
ma das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investimento em aeroporto, no Municí-
pio de Maués, no Estado do Amazonas”; 79 – RIC Nº 1.902/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o cronograma das obras, valor já de-
sembolsado e seu estágio do programa de investimento em aeroporto, no Município de Nova Olinda do 
Norte, no Estado do Amazonas”; 80 – RIC Nº 1.903/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
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Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o cronograma das obras, valor já desem-
bolsado e seu estágio do programa de investimento em aeroporto, no Município de Parintins, no Estado do 
Amazonas”; 81 – RIC Nº 1.904/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos Transpor-
tes, Portos e aviação Civil, informações sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio 
do programa de investimento em aeroporto, no Município de Pauini, no Estado do Amazonas”; 82 – RIC Nº 
1.905/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, 
informações sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investi-
mento em aeroporto, no Município de Santa Isabel do Rio Negro, no Estado do Amazonas”; 83 – RIC Nº 
1.906/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, 
informações sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investi-
mento em aeroporto, no Município de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas”; 84 – RIC Nº 
1.907/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, 
informações sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investi-
mento em aeroporto, no Município de São Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas”; 85 – RIC Nº 1.908/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informa-
ções sobre o cronograma das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investimento em 
aeroporto, no Município de Tabatinga, no Estado do Amazonas”; 86 – RIC Nº 1.909/16 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o crono-
grama das obras, valor já desembolsado e seu estágio do programa de investimento em aeroporto, no Mu-
nicípio de Tefé, no Estado do Amazonas”; 87 – RIC Nº 1.910/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o cronograma das obras, valor já 
desembolsado e seu estágio do programa de investimento em aeroporto, no Município de Uarini, no Estado 
do Amazonas”; 88 – RIC Nº 1.911/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas 
e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Municí-
pio de Alvarães, no Estado do Amazonas”; 89 – RIC Nº 1.912/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa 
Luz para todos, no Município de Amaturá, no Estado do Amazonas”; 90 – RIC Nº 1.913/16 – do Sr. Silas Câ-
mara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o 
cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Anamã, no Estado do Amazonas”; 91 – RIC Nº 
1.914/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da 
obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Anori, no Estado do 
Amazonas”; 92 – RIC Nº 1.915/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e 
Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município 
de Apuí, no Estado do Amazonas”; 93 – RIC Nº 1.916/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para 
todos, no Município de Atalaia do Norte, no Estado do Amazonas”; 94 – RIC Nº 1.917/16 – do Sr. Silas Câma-
ra – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o 
cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Autazes, no Estado do Amazonas”; 95 – RIC Nº 
1.918/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da 
obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Barcelos, no Estado do 
Amazonas”; 96 – RIC Nº 1.919/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e 
Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município 
de Barreirinha, no Estado do Amazonas”; 97 – RIC Nº 1.920/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa 
Luz para todos, no Município de Benjamin Constant, no Estado do Amazonas”; 98 – RIC Nº 1.921/16 – do Sr. 
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor inves-
tido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Beruri, no Estado do Amazonas”; 99 – RIC 
Nº 1.922/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação 
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Boa Vista do Ramos, 
no Estado do Amazonas”; 100 – RIC Nº 1.923/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, 
no Município de Boca do Acre, no Estado do Amazonas”; 101 – RIC Nº 1.924/16 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronogra-
ma, do Programa Luz para todos, no Município de Borba, no Estado do Amazonas”; 102 – RIC Nº 1.925/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, va-
lor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Canutama, no Estado do Ama-
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zonas”; 103 – RIC Nº 1.926/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Ener-
gia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de 
Carauarí, no Estado do Amazonas”; 104 – RIC Nº 1.927/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz 
para todos, no Município de Careiro da Várzea, no Estado do Amazonas”; 105 – RIC Nº 1.928/16 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido 
e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Careiro, no Estado do Amazonas”; 106 – RIC 
Nº 1.929/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação 
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Coari, no Estado do 
Amazonas”; 107 – RIC Nº 1.930/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e 
Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município 
de Codajas, no Estado do Amazonas”; 108 – RIC Nº 1.931/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz 
para todos, no Município de Eirunepé, no Estado do Amazonas”; 109 – RIC Nº 1.932/16 – do Sr. Silas Câma-
ra – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o 
cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Envira, no Estado do Amazonas”; 110 – RIC Nº 
1.933/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da 
obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Fonte Boa, no Estado 
do Amazonas”; 111 – RIC Nº 1.934/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas 
e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Municí-
pio de Guajará, no Estado do Amazonas”; 112 – RIC Nº 1.935/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Progra-
ma Luz para todos, no Município de Humaitá, no Estado do Amazonas”; 113 – RIC Nº 1.936/16 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido 
e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Ipixuna, no Estado do Amazonas”; 114 – RIC 
Nº 1.937/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação 
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Iranduba, no Estado 
do Amazonas”; 115 – RIC Nº 1.938/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas 
e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Municí-
pio de Itacoatiara, no Estado do Amazonas”; 116 – RIC Nº 1.939/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita in-
formações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Pro-
grama Luz para todos, no Município de Itapiranga, no Estado do Amazonas”; 117 – RIC Nº 1.940/16 – do Sr. 
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor inves-
tido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Japurá, no Estado do Amazonas”; 118 
– RIC Nº 1.941/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a 
situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Juruá, no 
Estado do Amazonas”; 119 – RIC Nº 1.942/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, 
no Município de Jutaí, no Estado do Amazonas”; 120 – RIC Nº 1.943/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do 
Programa Luz para todos, no Município de Lábrea, no Estado do Amazonas”; 121 – RIC Nº 1.944/16 – do Sr. 
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor inves-
tido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Manacapuru, no Estado do Amazonas”; 
122 – RIC Nº 1.945/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual 
a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Manaqui-
ri, no Estado do Amazonas”; 123 – RIC Nº 1.946/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Mi-
nistro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para 
todos, no Município de Manaus, no Estado do Amazonas”; 124 – RIC Nº 1.947/16 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronogra-
ma, do Programa Luz para todos, no Município de Manicoré, no Estado do Amazonas”; 125 – RIC Nº 1.948/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, va-
lor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Maraã, no Estado do Amazonas”; 
126 – RIC Nº 1.949/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual 
a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Maués, no 
Estado do Amazonas”; 127 – RIC Nº 1.950/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, 
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no Município de Nhamunda, no Estado do Amazonas”; 128 – RIC Nº 1.951/16 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronogra-
ma, do Programa Luz para todos, no Município de Nova Olinda do Norte, no Estado do Amazonas”; 129 – RIC 
Nº 1.952/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação 
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Novo Airão, no Esta-
do do Amazonas”; 130 – RIC Nº 1.953/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de 
Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no 
Município de Novo Aripuanã, no Estado do Amazonas”; 131 – RIC Nº 1.954/16 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronogra-
ma, do Programa Luz para todos, no Município de Parintins, no Estado do Amazonas”; 132 – RIC Nº 1.955/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, va-
lor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Pauini, no Estado do Amazonas”; 
133 – RIC Nº 1.956/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual 
a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Rio Preto 
da Eva, no Estado do Amazonas”; 134 – RIC Nº 1.957/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para 
todos, no Município de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas”; 135 – RIC Nº 1.958/16 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido 
e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Santa Isabel do Rio Negro, no Estado do Ama-
zonas”; 136 – RIC Nº 1.959/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Ener-
gia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de 
Santo Antônio do Iça, no Estado do Amazonas”; 137 – RIC Nº 1.960/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do 
Programa Luz para todos, no Município de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas”; 138 – RIC Nº 
1.961/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da 
obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de São Sebastião do Uatu-
mã, no Estado do Amazonas”; 139 – RIC Nº 1.962/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para 
todos, no Município de São Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas”; 140 – RIC Nº 1.963/16 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido 
e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Silves, no Estado do Amazonas”; 141 – RIC 
Nº 1.964/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação 
da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Tabatinga, no Estado 
do Amazonas”; 142 – RIC Nº 1.965/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas 
e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Municí-
pio de Tapauá, no Estado do Amazonas”; 143 – RIC Nº 1.966/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa 
Luz para todos, no Município de Tefé, no Estado do Amazonas”; 144 – RIC Nº 1.967/16 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cro-
nograma, do Programa Luz para todos, no Município de Tonantins, no Estado do Amazonas”; 145 – RIC Nº 
1.968/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da 
obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município de Uarini, no Estado do 
Amazonas”; 146 – RIC Nº 1.969/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro de Minas e 
Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz para todos, no Município 
de Urucará, no Estado do Amazonas”; 147 – RIC Nº 1.970/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro de Minas e Energia, qual a situação da obra, valor investido e o cronograma, do Programa Luz 
para todos, no Município de Urucurituba, no Estado do Amazonas”; 148 – RIC Nº 1.971/16 – do Sr. Silas Câ-
mara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o pro-
cesso do Terra Legal, no Município de Alvarães, no Estado do Amazonas”; 149 – RIC Nº 1.972/16 – do Sr. 
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra 
o processo do Terra Legal, no Município de Amaturá, no Estado do Amazonas”; 150 – RIC Nº 1.973/16 – do 
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se en-
contra o processo do Terra Legal, no Município de Anamã, no Estado do Amazonas”; 151 – RIC Nº 1.974/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Anori, no Estado do Amazonas”; 152 – RIC Nº 1.975/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
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encontra o processo do Terra Legal, no Município de Apuí, no Estado do Amazonas”; 153 – RIC Nº 1.976/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Atalaia Norte, no Estado do Amazonas”; 154 – RIC Nº 
1.977/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, 
como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Autazes, no Estado do Amazonas”; 155 – RIC 
Nº 1.978/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrá-
rio, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Barcelos, no Estado do Amazonas”; 156 – 
RIC Nº 1.979/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e 
Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Barreirinha, no Estado do Amazonas”; 
157 – RIC Nº 1.980/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento 
Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Benjamin Constant, no Estado 
do Amazonas”; 158 – RIC Nº 1.981/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do De-
senvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Beruri, no Es-
tado do Amazonas”; 159 – RIC Nº 1.982/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do 
Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Boa Vista 
do Ramos, no Estado do Amazonas”; 160 – RIC Nº 1.983/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município 
de Boca do Acre, no Estado do Amazonas”; 161 – RIC Nº 1.984/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no 
Município de Borba, no Estado do Amazonas”; 162 – RIC Nº 1.985/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, 
no Município de Caapiranga, no Estado do Amazonas”; 163 – RIC Nº 1.986/16 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Ter-
ra Legal, no Município de Canutama, no Estado do Amazonas”; 164 – RIC Nº 1.987/16 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo 
do Terra Legal, no Município de Carauari, no Estado do Amazonas”; 165 – RIC Nº 1.988/16 – do Sr. Silas Câ-
mara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o pro-
cesso do Terra Legal, no Município de Careiro da Várzea, no Estado do Amazonas”; 166 – RIC Nº 1.989/16 – 
do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Careiro, no Estado do Amazonas”; 167 – RIC Nº 1.990/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Coari, no Estado do Amazonas”; 168 – RIC Nº 1.991/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Codajas, no Estado do Amazonas”; 169 – RIC Nº 1.992/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Eirunepé, no Estado do Amazonas”; 170 – RIC Nº 1.993/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Envira, no Estado do Amazonas”; 171 – RIC Nº 1.994/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Fonte Boa, no Estado do Amazonas”; 172 – RIC Nº 
1.995/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, 
como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Guajará, no Estado do Amazonas”; 173 – RIC 
Nº 1.996/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrá-
rio, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Humaitá, no Estado do Amazonas”; 174 – 
RIC Nº 1.997/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e 
Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Ipixuna, no Estado do Amazonas”; 175 
– RIC Nº 1.998/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social 
e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Iranduba, no Estado do Amazonas”; 
176 – RIC Nº 1.999/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento 
Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Itacoatiara, no Estado do Ama-
zonas”; 177 – RIC Nº 2.000/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvi-
mento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Itamarati, no Estado 
do Amazonas”; 178 – RIC Nº 2.001/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do De-
senvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Itapiranga, no 
Estado do Amazonas”; 179 – RIC Nº 2.002/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Japurá, 
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no Estado do Amazonas”; 180 – RIC Nº 2.003/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Jutaí, 
no Estado do Amazonas”; 81 – RIC Nº 2.004/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Lábrea, 
no Estado do Amazonas”; 182 – RIC Nº 2.005/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Mana-
quiri, no Estado do Amazonas”; 183 – RIC Nº 2.006/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de 
Manaus, no Estado do Amazonas”; 184 – RIC Nº 2.007/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município 
de Manicoré, no Estado do Amazonas”; 185 – RIC Nº 2.008/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Mu-
nicípio de Maraã, no Estado do Amazonas”; 186 – RIC Nº 2.009/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no 
Município de Maués, no Estado do Amazonas”; 187 – RIC Nº 2.010/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, 
no Município de Nhamunda, no Estado do Amazonas”; 188 – RIC Nº 2.011/16 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Ter-
ra Legal, no Município de Nova Olinda do Norte, no Estado do Amazonas”; 189 – RIC Nº 2.012/16 – do Sr. 
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra 
o processo do Terra Legal, no Município de Novo Airão, no Estado do Amazonas”; 190 – RIC Nº 2.013/16 – 
do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Parintins, no Estado do Amazonas”; 191 – RIC Nº 2.014/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Pauini, no Estado do Amazonas”; 192 – RIC Nº 2.015/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas”; 193 
– RIC Nº 2.016/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social 
e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Santa Isabel do Rio Negro, no Esta-
do do Amazonas”; 194 – RIC Nº 2.017/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do 
Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Rio Preto 
da Eva, no Estado do Amazonas”; 195 – RIC Nº 2.018/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de 
Santo Antônio do Iça, no Estado do Amazonas”; 196 – RIC Nº 2.019/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o processo do Terra Legal, 
no Município de São Sebastião do Uatumã, no Estado do Amazonas”; 197 – RIC Nº 2.020/16 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra o 
processo do Terra Legal, no Município de Silves, no Estado do Amazonas”; 198 – RIC Nº 2.021/16 – do Sr. 
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se encontra 
o processo do Terra Legal, no Município de Tabatinga, no Estado do Amazonas”; 199 – RIC Nº 2.022/16 – do 
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se en-
contra o processo do Terra Legal, no Município de Tapauá, no Estado do Amazonas”; 200 – RIC Nº 2.023/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Tefé, no Estado do Amazonas”; 201 – RIC Nº 2.024/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, como se 
encontra o processo do Terra Legal, no Município de Tonantins, no Estado do Amazonas”; 202 – RIC Nº 
2.025/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, 
como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Uarini, no Estado do Amazonas”; 203 – RIC Nº 
2.026/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, 
como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Urucará, no Estado do Amazonas”; 204 – RIC 
Nº 2.027/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrá-
rio, como se encontra o processo do Terra Legal, no Município de Urucurituba, no Estado do Amazonas”; 205 
– RIC Nº 2.028/16 – do Sr. Professor Sérgio de Oliveira – que “solicita as informações ao Excelentíssimo Se-
nhor Ministro da Justiça e Cidadania sobre as medidas e procedimentos adotados para garantir a segurança 
durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016”; 206 – RIC Nº 2.029/16 – do Sr. Alex Manen-
te – que “requer informações ao Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão acerca dos recursos 
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da União repassados aos Municípios do ABC paulista destinados à edi(cação de obras públicas de infraes-
trutura que se encontram paralisadas ou em atraso”; 207 – RIC Nº 2.030/16 – da Comissão de Finanças e 
Tributação – que “solicita ao Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Henrique Meirelles, informações sobre os 
débitos previdenciários dos Municípios”; 208 – RIC Nº 2.031/16 – do Sr. Jair Bolsonaro – que “solicita infor-
mações ao Senhor Ministro de Estado da Defesa sobre o posicionamento daquela pasta acerca da obrigato-
riedade de submissão dos militares inativos das Forças Armadas aos testes de avaliação de aptidão psicoló-
gica a que faz menção o inciso III do caput art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003”; 209 – RIC Nº 2.032/16 – do Sr. 
Ivan Valente – que “solicita ao Ministério da Educação informações sobre processos em curso na Secretaria 
de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do Ministério da Educação”; 210 – RIC Nº 2.033/16 
– do Sr. Cajar Nardes – que “requer informações ao Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, acerca do 
descumprimento de preceito constitucional que determina o repasse adicional de 1% ao Fundo de Partici-
pação dos Municípios”; 211 – RIC Nº 2.034/16 – da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, Alexan-
dre de Moraes, sobre o repasse de recursos ao Estado do Rio de Janeiro para a realização dos Jogos Olímpi-
cos”; 212 – RIC Nº 2.035/16 – do Sr. Bruno Covas – que “requer informações ao Ministro da Fazenda sobre a 
observância ao artigo 11 da Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016 que instituiu o Regime Especial de Re-
gularização Cambial e Tributária (RERCT)”; 213 – RIC Nº 2.036/16 – do Sr. Bruno Covas – que “requer infor-
mações ao Ministro de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre o programa denominado “Pacto da 
Mobilidade”, especialmente em relação aos investimentos no valor de R$ 769 milhões, destinados a projetos 
de mobilidade urbana na região metropolitana da cidade de São Paulo, Osasco e Guarulhos”; 214 – RIC Nº 
2.037/16 – do Sr. Danilo Cabral – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Educa-
ção, Mendonça Filho, a respeito da divulgação o(cial dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica – IDEB, ano 2015”; 215 – RIC Nº 2.038/16 – da Sra. Mara Gabrilli – que “requer informações 
acerca da atuação do Inmetro na (scalização de acessibilidade em relação ao serviço de transporte coletivo”; 
216 – RIC Nº 2.039/16 – da Comissão de Direitos Humanos e Minorias – que “solicita ao Sr. Ministro de Esta-
do Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) informações a respeito das declarações publicadas 
pela imprensa sobre as (nalidades deste gabinete e sua atuação em relação aos movimentos de propósitos 
sociais ou reivindicatórios”; 217 – RIC Nº 2.040/16 – do Sr. Padre João – que “requeiro a Vossa Excelência, 
com base no art. 50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, seja en-
caminhado ao Senhor Ministro da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, Pedido de cópia, capa a capa, 
do processo administrativo relativo à PORTARIA Nº 11, DE 21 DE JULHO DE 2016, da Secretaria de Aquicul-
tura e Pesca, acerca da suspensão dos 186.106 (cento e oitenta e seis mil e cento e seis) registros de pesca-
dores pro(ssionais artesanais”; 218 – RIC Nº 2.041/16 – do Sr. Patrus Ananias – que “solicita informações ao 
Exmo. Sr. Alexandre de Moraes, Ministro da Justiça e Cidadania sobre a atuação de empresas de segurança 
privada”; 219 – RIC Nº 2.042/16 – do Sr. Victor Mendes – que “solicitação ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que informe a listagem de obras (nanciadas, total ou parcial-
mente, com recursos do BNDES no estado do Maranhão e seus municípios”; 220 – RIC Nº 2.043/16 – do Sr. 
Victor Mendes – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Ges-
tão que informe os montantes, discriminados, por ente federado, de eventuais repasses de recursos ocorri-
dos, a quaisquer títulos, no mês de abril de 2016 direcionados ao estado do Maranhão e a seus municípios”; 
221 – RIC Nº 2.044/16 – do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “solicita do Sr. Ministro de Estado dos Transpor-
tes, Portos e Aviação Civil, informações quanto à queda de repasses para construção de terminais Zuviais no 
Amazonas”; 222 – RIC Nº 2.045/16 – do Sr. Alberto Fraga – que “requer informações ao Senhor Ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, sobre os repasses do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, previsto 
na Lei nº 10.633 de 27 de dezembro de 2002”; 223 – RIC Nº 2.046/16 – da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado – que “solicita informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
Senhor José Serra, sobre a aplicabilidade da Circular Telegrá(ca n° 94443/375, de 7 de maio de 2014, que 
estabeleceu, nas embaixadas e consulados brasileiros, a concessão de vistos, sem prévia consulta, para na-
cionais de países localizados em áreas conZagradas e que reconhecidamente servem de abrigo a grupos 
terroristas internacionais e seus agentes”; 224 – RIC Nº 2.047/16 – da Comissão de Finanças e Tributação – 
que “requer esclarecimentos do Ministro de Estado da Fazenda a respeito dos cálculos que levaram à revisão 
do estoque da dívida do Município de São Paulo, em amparo à Lei Complementar nº 148, de 2014 e à Lei 
Complementar nº 151, de 2015”; 225 – RIC Nº 2.048/16 – do Sr. Bruno Covas – que “requer informações ao 
Ministro do Meio Ambiente sobre o grupo que mutilava cães vira-latas para venda como animais de raça no 
Município de Sorocaba, no Estado de São Paulo”; 226 – RIC Nº 2.049/16 – do Sr. Bruno Covas – que “requer 
informações ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil sobre as obras de duplicação, restauração e 
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implantação de obras de arte especiais na rodovia BR-153/SP, no perímetro urbano de São José do Rio Pre-
to”; 227 – RIC Nº 2.050/16 – do Sr. Nilto Tatto – que “nos termos da Constituição Federal e do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência, seja encaminhado ao Senhor Ministro da Casa 
Civil da Presidência da República”; 228 – RIC Nº 2.051/16 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “requer informa-
ções sobre recursos liberados para a União Nacional dos Estudantes – UNE”; 229 – RIC Nº 2.052/16 – do Sr. 
Ronaldo Carletto – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado do Esporte sobre suposto esquema 
criminoso, investigado pela Polícia Federal, de malversação de recursos públicos destinados às Confedera-
ções Esportivas”; 230 – RIC Nº 2.053/16 – do Sr. Antonio Imbassahy – que “solicita informações ao Sr. Minis-
tro da Fazenda a respeito do acompanhamento dos limites da despesa de pessoal, conforme preconiza a Lei 
Complementar nº 101/2000, pela Secretaria do Tesouro Nacional, no período de janeiro de 2007 a dezembro 
de 2015”; 231 – RIC Nº 2.054/16 – da Sra. Luizianne Lins – que “solicita ao Senhor Ministro das Relações Ex-
teriores informações sobre a manutenção de embaixadas e consulados brasileiros em países da África e do 
Caribe”; 232 – RIC Nº 2.055/16 – do Sr. Luiz Sérgio – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Meio Am-
biente sobre Processo de Avaliação da Fauna que reconheceu as espécies de peixes e invertebrados amea-
çados de extinção”; 233 – RIC Nº 2.056/16 – da Comissão de Educação – que “requer seja aprovado encami-
nhamento de RIC ao Senhor Ministro de Estado da Educação acerca da situação dos educandos das áreas 
direta ou indiretamente atingidas pelo rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais”; 234 – RIC Nº 
2.057/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, 
no Município de Amaturá, no Estado do Amazonas”; 235 – RIC Nº 2.058/16 – do Sr. Silas Câmara – que “so-
licita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos 
que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Alvarães, no Estado do 
Amazonas”; 236 – RIC Nº 2.059/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a me-
lhoria da telefonia móvel, no Município de Anamã, no Estado do Amazonas”; 237 – RIC Nº 2.060/16 – do Sr. 
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de 
Anori, no Estado do Amazonas”; 238 – RIC Nº 2.061/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está 
realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Apui, no Estado do Amazonas”; 239 – RIC 
Nº 2.062/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, 
no Município de Atalaia do Norte, no Estado do Amazonas”; 240 – RIC Nº 2.063/16 – do Sr. Silas Câmara – 
que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os proce-
dimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Autazes, no 
Estado do Amazonas”; 241 – RIC Nº 2.064/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizan-
do para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Barcelos, no Estado do Amazonas”; 242 – RIC Nº 
2.065/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, 
no Município de Barreirinha, no Estado do Amazonas”; 243 – RIC Nº 2.066/16 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimen-
tos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Benjamin Constant, 
no Estado do Amazonas”; 244 – RIC Nº 2.067/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizan-
do para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Beruri, no Estado do Amazonas”; 245 – RIC Nº 2.068/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Mu-
nicípio de Boa Vista do Ramos, no Estado do Amazonas”; 246 – RIC Nº 2.069/16 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimen-
tos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Boca do Acre, no 
Estado do Amazonas”; 247 – RIC Nº 2.070/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizan-
do para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Borba, no Estado do Amazonas”; 248 – RIC Nº 2.071/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Mu-
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nicípio de Caapiranga, no Estado do Amazonas”; 249 – RIC Nº 2.072/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que 
este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Canutama, no Estado do 
Amazonas”; 250 – RIC Nº 2.073/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a me-
lhoria da telefonia móvel, no Município de Carauari, no Estado do Amazonas”; 251 – RIC Nº 2.074/16 – do 
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de 
Careiro da Várzea, no Estado do Amazonas”; 252 – RIC Nº 2.075/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita in-
formações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que 
este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Careiro, no Estado do Ama-
zonas”; 253 – RIC Nº 2.076/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a me-
lhoria da telefonia móvel, no Município de Coari, no Estado do Amazonas”; 254 – RIC Nº 2.077/16 – do Sr. 
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de 
Codajas, no Estado do Amazonas”; 255 – RIC Nº 2.078/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão 
está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Eirunepe, no Estado do Amazonas”; 256 
– RIC Nº 2.079/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia 
móvel, no Município de Envira, no Estado do Amazonas”; 257 – RIC Nº 2.080/16 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimen-
tos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Fonte Boa, no Esta-
do do Amazonas”; 258 – RIC Nº 2.081/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das 
Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando 
para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Guajará, no Estado do Amazonas”; 259 – RIC Nº 2.082/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Mu-
nicípio de Humaitá, no Estado do Amazonas”; 260 – RIC Nº 2.083/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que 
este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Ipixuna, no Estado do Ama-
zonas”; 261 – RIC Nº 2.084/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a me-
lhoria da telefonia móvel, no Município de Iranduba, no Estado do Amazonas”; 262 – RIC Nº 2.085/16 – do 
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de 
Itacoatiara, no Estado do Amazonas”; 263 – RIC Nº 2.086/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão 
está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Itamarati, no Estado do Amazonas”; 264 
– RIC Nº 2.087/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia 
móvel, no Município de Itapiranga, no Estado do Amazonas”; 265 – RIC Nº 2.088/16 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os proce-
dimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Japurá, no 
Estado do Amazonas”; 266 – RIC Nº 2.089/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizan-
do para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Juruá, no Estado do Amazonas”; 267 – RIC Nº 2.090/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Mu-
nicípio de Jutaí, no Estado do Amazonas”; 268 – RIC Nº 2.091/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este 
órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Lábrea, no Estado do Amazonas”; 
269 – RIC Nº 2.092/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da te-
lefonia móvel, no Município de Manacapuru, no Estado do Amazonas”; 270 – RIC Nº 2.093/16 – do Sr. Silas 
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Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais 
os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Ma-
naquiri, no Estado do Amazonas”; 271 – RIC Nº 2.094/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está 
realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Manicoré, no Estado do Amazonas”; 272 – 
RIC Nº 2.095/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia 
móvel, no Município de Maraã, no Estado do Amazonas”; 273 – RIC Nº 2.096/16 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimen-
tos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Maués, no Estado 
do Amazonas”; 274 – RIC Nº 2.097/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ci-
ências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para 
a melhoria da telefonia móvel, no Município de Nhamunda, no Estado do Amazonas”; 275 – RIC Nº 2.098/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Mu-
nicípio de Nova Olinda do Norte, no Estado do Amazonas”; 276 – RIC Nº 2.099/16 – do Sr. Silas Câmara – que 
“solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimen-
tos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Novo Airão, no Es-
tado do Amazonas”; 277 – RIC Nº 2.100/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das 
Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando 
para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Novo Aripuanã, no Estado do Amazonas”; 278 – RIC Nº 
2.101/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, 
no Município de Parintins, no Estado do Amazonas”; 279 – RIC Nº 2.102/16 – do Sr. Silas Câmara – que “so-
licita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos 
que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Pauini, no Estado do 
Amazonas”; 280 – RIC Nº 2.103/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a me-
lhoria da telefonia móvel, no Município de Rio Preto da Eva, no Estado do Amazonas”; 281 – RIC Nº 2.104/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Mu-
nicípio de Santa Isabel do Rio Negro, no Estado do Amazonas”; 282 – RIC Nº 2.105/16 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os proce-
dimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Santo Antônio 
do Iça, no Estado do Amazonas”; 283 – RIC Nº 2.106/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está 
realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Ama-
zonas”; 284 – RIC Nº 2.107/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a me-
lhoria da telefonia móvel, no Município de São Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas”; 285 – RIC Nº 
2.108/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, 
no Município de São Sebastião do Uatumã, no Estado do Amazonas”; 286 – RIC Nº 2.109/16 – do Sr. Silas 
Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais 
os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Silves, 
no Estado do Amazonas”; 287 – RIC Nº 2.110/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizan-
do para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Tabatinga, no Estado do Amazonas”; 288 – RIC Nº 
2.111/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, 
no Município de Tapauá, no Estado do Amazonas”; 289 – RIC Nº 2.112/16 – do Sr. Silas Câmara – que “soli-
cita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos 
que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Tefé, no Estado do Ama-
zonas”; 290 – RIC Nº 2.113/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a me-
lhoria da telefonia móvel, no Município de Tonantins, no Estado do Amazonas”; 291 – RIC Nº 2.114/16 – do 
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Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de 
Uarini, no Estado do Amazonas”; 292 – RIC Nº 2.115/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está 
realizando para a melhoria da telefonia móvel, no Município de Urucará, no Estado do Amazonas”; 293 – RIC 
Nº 2.116/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, quais os procedimentos que este órgão está realizando para a melhoria da telefonia móvel, 
no Município de Urucurituba, no Estado do Amazonas”; 294 – RIC Nº 2.117/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante 
– que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores acerca dos passaportes di-
plomáticos concedidos pelo ministério às autoridades brasileiras”; 295 – RIC Nº 2.119/16 – do Sr. Bruno Co-
vas – que “requer informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário sobre estruturação da rede 
de serviços de proteção social básica e a construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 
no município de Severínia-SP”; 296 – RIC Nº 2.120/16 – do Sr. Bruno Covas – que “requer informações ao 
Ministro da Educação sobre a obra da construção da creche Proinfância Tipo1, no município de Severínia-
-SP”; 297 – RIC Nº 2.121/16 – da Sra. Laura Carneiro – que “requer informações ao Ministro das Relações 
Exteriores, relativas ao processo de rati(cação da Convenção sobre o Trabalho Marítimo, de 2006”; 298 – RIC 
Nº 2.122/16 – da Sra. Laura Carneiro – que “requer informações do Ministro do Trabalho, relativas ao pro-
cesso de rati(cação da Convenção sobre o Trabalho Marítimo, de 2006”; 299 – RIC Nº 2.123/16 – do Sr. Se-
verino Ninho – que “solicita informações ao Ministro da Justiça e Cidadania, Sr. ALEXANDRE DE MORAES, 
sobre a receptividade e atenção do Governo a Refugiados, de quantos estrangeiros se encontram nessa 
condição no País, da procedência, dos recursos aplicados e medidas de apoio a eles destinadas”; 300 – RIC 
Nº 2.124/16 – do Sr. Vicentinho – que “solicita informações ao Sr. Secretário Nacional de Segurança Pública 
a respeito de dados estatísticos quanto a ocorrência de incêndios no Brasil”; 301 – RIC Nº 2.125/16 – do Sr. 
Luiz Carlos Hauly – que “solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre os indicadores e a classi(cação 
(scal efetuados pela Secretaria de Tesouro Nacional”; 302 – RIC Nº 2.126/16 – do Sr. Silas Câmara – que “so-
licita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este 
Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Anamã, no Estado do 
Amazonas”; 303 – RIC Nº 2.127/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertu-
ra de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Alvarães, no Estado do 
Amazonas”; 304 – RIC Nº 2.128/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertu-
ra de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Amaturá, no Estado do 
Amazonas”; 305 – RIC Nº 2.129/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertu-
ra de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Anamã, no Estado do Ama-
zonas”; 306 – RIC Nº 2.130/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertu-
ra de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Anori, no Estado do Ama-
zonas”; 307 – RIC Nº 2.131/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertu-
ra de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Apuí, no Estado do Ama-
zonas”; 308 – RIC Nº 2.132/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertu-
ra de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Autazes, no Estado do 
Amazonas”; 309 – RIC Nº 2.133/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertu-
ra de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Atalaia do Norte, no Esta-
do do Amazonas”; 310 – RIC Nº 2.134/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das 
Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para 
abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Barcelos, no Estado 
do Amazonas”; 311 – RIC Nº 2.135/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ci-
ências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para 
abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Barreirinha, no Es-
tado do Amazonas”; 312 – RIC Nº 2.136/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das 
Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para 
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abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Beruri, no Estado 
do Amazonas”; 313 – RIC Nº 2.137/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ci-
ências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para 
abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Benjamin Constant, 
no Estado do Amazonas”; 314 – RIC Nº 2.138/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, 
para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Boa Vista do 
Ramos, no Estado do Amazonas”; 315 – RIC Nº 2.139/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de 
Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Boca 
do ACRE, no Estado do Amazonas”; 316 – RIC Nº 2.140/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional 
de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de 
Borba, no Estado do Amazonas”; 317 – RIC Nº 2.141/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de 
Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Caa-
piranga, no Estado do Amazonas”; 318 – RIC Nº 2.142/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional 
de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de 
Canutama, no Estado do Amazonas”; 319 – RIC Nº 2.143/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional 
de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de 
Carauari, no Estado do Amazonas”; 320 – RIC Nº 2.144/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional 
de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de 
Careiro da Várzea, no Estado do Amazonas”; 321 – RIC Nº 2.145/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita in-
formações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano 
Nacional de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Muni-
cípio de Careiro, no Estado do Amazonas”; 322 – RIC Nº 2.146/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano 
Nacional de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Muni-
cípio de Coari, no Estado do Amazonas”; 323 – RIC Nº 2.147/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Na-
cional de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município 
de Codajas, no Estado do Amazonas”; 324 – RIC Nº 2.148/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional 
de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de 
Eirunepe, no Estado do Amazonas”; 325 – RIC Nº 2.149/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional 
de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de 
Envira, no Estado do Amazonas”; 326 – RIC Nº 2.150/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de 
Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Fon-
te Boa, no Estado do Amazonas”; 327 – RIC Nº 2.151/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de 
Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Ipi-
xuna, no Estado do Amazonas”; 328 – RIC Nº 2.152/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de 
Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Iran-
duba, no Estado do Amazonas”; 329 – RIC Nº 2.153/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de 
Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Ita-
coatiara, no Estado do Amazonas”; 330 – RIC Nº 2.154/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional 
de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de 
Itamarati, no Estado do Amazonas”; 331 – RIC Nº 2.155/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
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ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional 
de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de 
Itapiranga, no Estado do Amazonas”; 332 – RIC Nº 2.156/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional 
de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de 
Japurá, no Estado do Amazonas”; 333 – RIC Nº 2.157/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de 
Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Juruá, 
no Estado do Amazonas”; 334 – RIC Nº 2.158/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, 
para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Jutaí, no Esta-
do do Amazonas”; 335 – RIC Nº 2.159/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das 
Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para 
abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Lábrea, no Estado 
do Amazonas”; 336 – RIC Nº 2.160/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ci-
ências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para 
abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Manacapuru, no 
Estado do Amazonas”; 337 – RIC Nº 2.161/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, 
para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Manaquiri, no 
Estado do Amazonas”; 338 – RIC Nº 2.162/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, 
para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Manaus, no 
Estado do Amazonas”; 339 – RIC Nº 2.163/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, 
para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Manicoré, no 
Estado do Amazonas”; 340 – RIC Nº 2.164/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, 
para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Maraã, no Es-
tado do Amazonas”; 341 – RIC Nº 2.165/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das 
Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para 
abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Maués, no Estado 
do Amazonas”; 342 – RIC Nº 2.166/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ci-
ências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para 
abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Nhamunda, no Es-
tado do Amazonas”; 343 – RIC Nº 2.167/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das 
Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para 
abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Nova Olinda do 
Norte, no Estado do Amazonas”; 344 – RIC Nº 2.168/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de 
Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Novo 
Airão, no Estado do Amazonas”; 45 – RIC Nº 2.169/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de 
Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Novo 
Aripuanã, no Estado do Amazonas”; 346 – RIC Nº 2.170/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional 
de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de 
Parintins, no Estado do Amazonas”; 347 – RIC Nº 2.171/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional 
de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de 
Pauini, no Estado do Amazonas”; 348 – RIC Nº 2.172/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao 
Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de 
Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Rio 
Preto da Eva, no Estado do Amazonas”; 349 – RIC Nº 2.173/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informa-
ções ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Na-
cional de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município 
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de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas”; 350 – RIC Nº 2.174/16 – do Sr. Silas Câmara – que “soli-
cita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do 
Plano Nacional de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no 
Município de Santa Isabel do Rio Negro, no Estado do Amazonas”; 351 – RIC Nº 2.175/16 – do Sr. Silas Câ-
mara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual a 
previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio Comunitária 
e FM Educativa, no Município de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas”; 352 – RIC Nº 2.176/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertura de aviso de habilitação de Rádio
Comunitária e FM Educativa, no Município de São Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas”; 353 – RIC Nº
2.177/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertura de aviso de habilitação
de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de São Sebastião do Uatumã, no Estado do Amazonas”;
354 – RIC Nº 2.178/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertura de aviso de
habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Silves, no Estado do Amazonas”; 355 –
RIC Nº 2.179/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertura de aviso de
habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Tabatinga, no Estado do Amazonas”; 356
– RIC Nº 2.180/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertura de aviso de
habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Tapauá, no Estado do Amazonas”; 357 –
RIC Nº 2.181/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertura de aviso de
habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Tonantins, no Estado do Amazonas”; 358
– RIC Nº 2.182/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertura de aviso de
habilitação de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Tefé, no Estado do Amazonas”; 359 – RIC
Nº 2.183/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações
e Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertura de aviso de habilita-
ção de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Urucará, no Estado do Amazonas”; 360 – RIC Nº
2.184/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertura de aviso de habilitação
de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Urucurituba, no Estado do Amazonas”; 361 – RIC Nº
2.185/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, qual a previsão dentro do Plano Nacional de Outorga, para abertura de aviso de habilitação
de Rádio Comunitária e FM Educativa, no Município de Santo Antônio do Iça, no Estado do Amazonas”. 2 –
Rati(cados os Relatórios de Missão Autorizada ns. 5 e 6, de 2016, da Presidência. Missões o(ciais autori-
zadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2016: 2.1 – Relatório nº 5, de 2016: 905, 908 a 910, 912 a 914, 919,
921, 931, 932, 937, 943, 948, 953 a 955, 961, 966 a 968, 972, 977 a 979, 985, 989 a 992, 1007, 1008, 1013, 1014,
1016, 1017, 1030, 1042, 1081, 1086, 1088, 1094, 1095, 1118 a 1120, 1131; e 2.2 – Relatório nº 6, de 2016: 1134
a 1138, 1142, 1143, 1151 a 1154, 1162, 1185, 1196, 1197 e 1205. 3 – Rati(cados os Atos da Mesa nºs: 3.1 –
Nº 111, de 2016, que “Dispõe sobre a dispensa de registro de ponto dos servidores da Câmara dos Deputa-
dos em julho de 2016.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 12/julho/2016 e publicado no Suple-
mento ao DCD de 13/julho/2016; 3.2 – Nº 113, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e criação de funções
comissionadas na Liderança do Partido da República – PR.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 27/
julho/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 28/julho/2016, instruído no processo nº 3.389/2016; 3.3
– Nº 114, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na
estrutura da Liderança do Governo na Câmara dos Deputados.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora,
em 28/julho/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 29/julho/2016; 3.4 – Nº 115, de 2016, que “Dispõe
sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na Liderança da Minoria.”. Baixado,
ad referendum da Mesa Diretora, em 1/agosto/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 2/agosto/2016;
e 3.5 – Nº 116, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e criação de funções comissionadas na estrutura do
gabinete do Presidente.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 9/agosto/2016 e publicado no Suple-
mento ao DCD de 10/agosto/2016, instruído no processo nº 119.504/2016. 4 – Processo nº 125.043/2016.
Relatório de justi(cativa de falta. Durante discussão, retirou-se da sala de reuniões o Senhor Presidente Ro-
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drigo Maia, assumindo a presidência dos trabalhos o Senhor Deputado Giacobo, Segundo-Vice-Presidente. 
Retirado de pauta o referido processo. 5 – Decisão da Presidência que “Designa, ad referendum da Mesa, o 
Senhor Deputado OSMAR SERRAGLIO, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 
5.009/PR, para representar a autoridade coatora indicada no Mandado de Segurança nº 33.882, em trâmite 
no Supremo Tribunal Federal.”, publicada no DCD de 11/agosto/2016. Em atendimento à solicitação da Co-
missão Parlamentar de Inquérito – CPI – destinada a investigar a atuação da FUNAI e do INCRA na demarca-
ção de terras indígenas e de remanescentes de quilombos, tendo em vista que seu objeto de investigação 
foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal através do mencionado mandado de segurança. Retor-
nou à reunião, durante esclarecimentos, o Senhor Presidente Rodrigo Maia. Rati(cada a supracitada Decisão 
da Presidência. 6 – Nomeação de servidores: 6.1 – Processo nº 117.533/2016. Rati(cado o despacho fa-
vorável do Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência, Deputado Waldir Maranhão, à Z. 2: “Trata-se 
de indicação de Hamilton Ferreira Silva, a (m de que seja nomeado para o cargo de natureza especial de 
Assessor Administrativo, CNE-07, na Diretoria Administrativa. A Resolução nº 43/2006, que disciplina a ma-
téria, autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios 
de con(ança, e(ciência e oportunidade, a escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos inter-
nos, para a designação de acesso às funções comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, 
conforme processo nº 2007/122698, aos cargos de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, 
o provimento do cargo em comissão de Assessor Administrativo, CNE-07, pelo referido indicado, naquele 
órgão. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para 
inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.”; e 6.2 Processo nº 120.650/2016. Rati(ca-
do o despacho favorável do Presidente Rodrigo Maia, à Z. 2: “Trata-se de indicação de Rafael Rodrigues 
Fontes, a (m de que seja nomeado para o cargo de natureza especial de Assessor Administrativo, CNE-07, 
na Diretoria Administrativa. A Resolução nº 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta 
Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios de con(ança, e(ciência e oportu-
nidade, a escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos internos, para a designação de acesso 
às funções comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, conforme processo nº 2007/122698, 
aos cargos de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento do cargo em comis-
são de Assessor Administrativo, CNE-07, pelo referido indicado, naquele órgão. Encaminhe-se ao Departa-
mento de Pessoal para providências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta 
da próxima reunião do colegiado.”. II – PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. A Mesa Diretora 
aprovou, por unanimidade, o parecer favorável exarado pelo Relator, Deputado Giacobo, no Processo nº 
119.774/2016, de interesse do Deputado Arolde de Oliveira, referente a reembolso de despesas de assis-
tência à saúde. III – PAUTA DA SENHORA TERCEIRA-SECRETÁRIA. Expostos os processos referentes às jus-
ti(cativas de ausência, conforme o art. 5º do Ato da Mesa nº 66, de 2010, a Mesa Diretora decidiu, por una-
nimidade, após discussão: 1 – considerar justi(cadas as ausências, devidamente comprovadas, citadas nos 
processos n.s, de 2016: 121.086, 121.842, 120.607, 122.375, 119.410, 119.411, 119.302, 119.370, 
119.281, 119.966, 117.459, 122.194 e 122.018; 2 – indeferir as justi(cativas de ausências requeridas nos 
processos n.s, de 2016: 119.939, 121.766, 3.355, 3.380, 121.475, 117.820, 117.895, 119.359, 120.840, 
120.019, 121.198, 117.486, 119.275, 117.483, 119.526 e 122.202; e 3 – rati(car os despachos favoráveis 
exarados pela Deputada Mara Gabrilli, Terceira-Secretária, nos seguintes processos n.s, de 2016: 117.474, 
120.141 e 120.224. Durante discussão, o Senhor Deputado Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Se-
cretário, retirou-se da sala de reuniões. Por orientação do Senhor Presidente Rodrigo Maia, passou-se à pau-
ta da Corregedoria. IV – PAUTA DO SENHOR CORREGEDOR. Com a palavra, o Senhor Deputado Carlos Ma-
nato expôs os seguintes processos, nos termos de seus pareceres: 1 – Processo nº 1.854/2016 (apensados: 
1.855/2016 e 113.201/2016). Parecer do Corregedor às Zs. 159/164: “Brasília, 30 de agosto de 2016. À MESA 
DIRETORA, 1. Trata-se de Requerimentos de Representação protocolizados por João Humberto Batista e 
Cleová Oliveira Barreto, respectivamente, Presidente da Câmara de Vereadores e Prefeito de Morro do Cha-
péu/BA, com solicitação de providências cabíveis no sentido de apurar fato envolvendo o Senhor Deputado 
José Carlos Araújo, com a (nalidade de constatar a possível prática de ato atentatório ao decoro parlamen-
tar. 2. Os aludidos requerimentos têm como base a a(rmativa por parte dos Requerentes de que o Requeri-
do vem utilizando a Rádio Oceânica FM com objetivos eleitoreiros, politiqueiros, onde em uma série de pro-
nunciamentos e entrevistas realizados pelo referido parlamentar busca dirigir palavras e gestos ofensivos à 
honra, dignidade e moralidade do atual presidente da Câmara e do Prefeito e seus pares. 3. No bojo das 
peças iniciais dos Requerimentos de Representação não há expressa menção a possível infringência a qual-
quer dispositivo da Constituição Federal, do Regimento Interno ou do Código de Ética e Decoro Parlamentar 
– CÓDIGO DE ÉTICA, limitando-se os Requerentes a fazer juntar mídias, bem como suas degravações, nas 
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quais estariam gravados os tais diálogos (Zs. 2 e 75). 4. Após a apensação dos Processos nº 2016/001.854, 
2016/001.855, 2016/113.201, o feito foi recebido na Presidência da Casa, que se manifestou pela aptidão 
quanto aos requisitos formais dos Requerimentos de Representação e, nos termos do caput do artigo 1º do 
Ato da Mesa nº 37/2009, encaminhou os autos à Corregedoria Parlamentar (Zs.70, 109). 5. Em cumprimento 
ao que dispõe o artigo 3º do Ato da Mesa nº 37/2009, no dia 31 de maio de 2016, foi entregue cópia do in-
teiro teor do presente feito ao Deputado José Carlos Araújo, consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis 
para manifestação a respeito dos Requerimentos de Representação. 6. Aos 14 de junho de 2016, o Requeri-
do apresentou, após pedido de prorrogação de prazo devidamente deferido por este Corregedor, a sua de-
fesa escrita (Zs. 12/15), alegando em síntese o seguinte in verbis: “Em primeiro lugar, importante frisar que 
jamais fui proprietário da citada rádio, que foi adquirida em meados de 1989, por familiares mediante lici-
tação pública lançada pelo Governo Federal (Concorrência 051), em que também disputaram o citado cer-
tame o senhor João Humberto Batista, ora ‘denunciante’ e também o atual Prefeito Municipal de Morro do 
Chapéu, que saíram perdedores daquela disputa. Ora, não se pode pretender a condenação de um Parla-
mentar por expor a sua opinião, tampouco se esta se deu por entrevistas a meio de comunicação de massa. 
A garantia constitucional da imunidade impede que os membros do Poder Legislativo sejam responsabili-
zados, civil e penalmente, por danos causados por manifestações, orais ou escritas, durante o mandato. (...) 
e mais, se não bastasse a imunidade parlamentar, também sou radialista, devidamente cadastrado na enti-
dade de classe, mantenho programa na citada rádio, e, ao fazer críticas à administração municipal, apenas 
manifestei a minha opinião, portanto, ausente o caráter ofensivo. Certo é que apenas me restringi a emitir 
opiniões e críticas a gestor público sem ultrapassar os limites da liberdade de expressão e informação, con-
sagrados na Constituição Federal. É o que basta para evidenciar a falta de justa causa para o prosseguimen-
to do pedido de investigação, o que, por si só determina a necessidade de arquivamento do pedido.” 7. É o 
relatório. 8. Trata-se, como aduzido no relatório, de Requerimentos de Representação acerca de conduta 
supostamente perpetrada pelo Senhor Deputado José Carlos Araújo possivelmente atentatória ao decoro 
parlamentar consistente em utilizar a Rádio Oceânica FM com objetivos eleitoreiros, politiqueiros, onde em 
uma série de pronunciamentos e entrevistas realizados pelo referido parlamentar busca dirigir palavras e 
gestos ofensivos à honra, dignidade e moralidade do atual presidente da Câmara e do Prefeito e seus pares. 
9. Diante da importância do assunto e da necessidade de esclarecimento do ocorrido, trago à apreciação da
Douta Mesa, minha manifestação por considerar relevante apurar a conduta imputada ao mencionado par-
lamentar, vez que a denúncia ora reproduzida pelo Requerente, revela fatos potencialmente danosos à ima-
gem do Poder Legislativo e dos seus membros. 10. Entretanto, a Constituição da República, em seu artigo
53, com redação dada pela Emenda à Constituição nº 35/2001, dispõe que “os deputados e senadores são
invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.” 11. Doutos Membros da
Mesa Diretora, ao analisar detidamente o conteúdo das entrevistas e declarações exaradas pelo Requerido,
constata-se que foram emitidas em contexto eminentemente político. Eventuais ataques, com tom mais
enérgico, encontram-se nos limites da crítica à atuação daqueles agentes políticos do Município de Morro
do Chapéu/BA. 12. A imunidade material do parlamentar compreende, pois, hipóteses de atipicidade civil e
penal, constituindo garantia do exercício do mandato parlamentar ante à inZuência dos demais Poderes.
Trata-se de prerrogativa do próprio Poder Legislativo, de modo que apenas ao Parlamento é dada a compe-
tência de punir seus membros quando, eventualmente, por opiniões, palavras ou votos, atingirem a digni-
dade e o decoro da Casa Legislativa na qual exerce seu mandato. 13. Entretanto, tal jus puniendi visa a coibir
inegáveis excessos, prejudiciais imagem da Casa como um todo, sem implicar redução da garantia que
possui o parlamentar em relação à livre manifestação do seu pensamento, mormente no que concerne
a temas de reconhecida relevância social. 14. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem
no Inquérito 1024-3, o Ministro Relator Celso de Mello ressalta que: Cabe assinalar que a teleologia ine-
rente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preo-
cupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao congressista, em ordem a permitir-lhe, no de-
sempenho das múltiplas funções que compõem o ofício parlamentar, o amplo exercício da liberdade de
expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda
que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que
– cumpre insistir – as a(rmações e os pronunciamentos emanados do membro do Poder Legislativo da União
guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in o_cio”) ou tenham sido proferidos em razão
dele (prática “propter o_cium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (TRJ
155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g. ). Sublinhamos. 15. Noutro giro, a detida análise do
conteúdo do teor das declarações constantes dos Requerimentos de Representação não revela que as pa-
lavras proferidas pelo Requerido tenham sido proferidas com inequívoco desiderato de ofender a uma es-
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pecí(ca pessoa, mas foram atribuídas a uma coletividade, como manifestação de sua posição política. 16. 
Muito embora a manifestação do ponto de vista pessoal do parlamentar a respeito de determinado assunto, 
ainda que possa a(gurar-se reprovável a alguns, não se quali(ca como ato que infrinja as regras de boa con-
duta do congressista a ponto de ensejar punição disciplinar, mormente quando patente o conteúdo político 
da manifestação. 17. Assim, entendo que a conduta de Sua Excelência está contida nos limites garantidos 
pelos princípios constitucionais da liberdade de expressão e da inviolabilidade parlamentar, impondo-se a 
declaração de inépcia por atipicidade, nos termos do que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso I do Ato 
da Mesa nº 37 de 2009, in verbis: Art.1º............................................... § 1º A representação será considerada inepta 

quando: I – o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar; 18. Realço, portanto, no 
que diz respeito ao enquadramento da ação em algum tipo previsto no Código de Ética e Decoro Parlamen-
tar, não encontro qualquer infringência ao decoro pelo Representado, em virtude da inviolabilidade do di-
reito de expressão do parlamentar, notadamente quando se trata de manifestação ínsita ao legítimo direito 
de manifestação política do parlamentar, nos lindes da Casa Legislativa. 19. Destaco, ainda, que baseio meu 
parecer essencialmente na Constituição Federal, a qual reconhece, em seu artigo 53, que “os Deputados e 
Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” e, em segui-
da, na jurisprudência pací(ca do STF que tem, reiteradamente, resguardado o amplo exercício da liberdade 
de expressão do parlamentar, desde que sua manifestação tenha conexão com o desempenho do mandato 
ou tenha sido proferida em razão dele, o que foi reconhecido no presente caso e vastamente explicitado 
acima. 20. Ressalto também que, embora não haja consenso sobre a natureza jurídica da imunidade, não se 
pode, no exercício do mandato, enquadrar a liberdade de expressão dentro dos tipos penais como na regra 
geral, pois a imunidade tem o efeito de excluir eventual crime nos casos admitidos, fazendo com que o fato 
típico deixe de constituir delito, já que a norma constitucional afasta a incidência da norma penal¹ (¹SILVA, 
José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo. Malheiros. 15ª Edição revista. Pág. 532.). 
21. Por todo exposto, rati(cando meu profundo respeito às garantias dos congressistas e a posição contrária
a qualquer tipo de cerceamento às suas manifestações, opino pelo arquivamento dos Requerimentos de
Representação, por inépcia, ante a inexistência de infração ao decoro parlamentar, reconhecida a incidência
da imunidade parlamentar no caso em análise, com fulcro no artigo 1º, § 1º, I do Ato da Mesa nº 37, de 2009.”.
Analisado o processo, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, arquivá-lo, nos termos do parecer supra-
citado. 2 – Processo nº 113.047/2016 (apensado: 117.097/2016). Parecer do Corregedor, Deputado Carlos
Manato, às Zs. 26/29: “Brasília/DF, 30 de agosto de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata-se de Requerimento
de Representação protocolizado por José Ribeiro da Cruz e Leonardo Souza Moreira, com solicitação de pro-
vidências cabíveis no sentido de apurar suposto fato envolvendo o Senhor Deputado José Carlos Araújo,
com a (nalidade de constatar a possível prática de ato atentatório ao decoro parlamentar. 2. O aludido re-
querimento tem como base a narrativa dos fatos supostamente ocorridos no dia 22 de agosto de 2016, no
Hotel Gruta dos Brejões em Morro do Chapéu/BA, durante a qual os vereadores Requerentes teriam a(rma-
do que o Requerido recebera do Deputado Bruno Reis a quantia de R$ 75.000,00 em compensação a votos
que este não conseguiu lhe oferecer na capital baiana (Z. 2). 3. No bojo das peças iniciais dos Requerimentos
de Representação não há expressa menção a possível infringência a qualquer dispositivo da Constituição
Federal, do Regimento Interno ou do Código de Ética e Decoro Parlamentar – CÓDIGO DE ÉTICA, limitando-
-se os Requerentes a fazer juntar mídia na qual estariam gravados os tais diálogos (Z. 4). 4. Vale ressaltar que,
no dia 04/07/2016, os Requerentes, por meio de advogados, requereram o desentranhamento da aludida
mídia relacionada ao suposto crime eleitoral por considerar que não há certeza sobre a (dedignidade do
seu conteúdo. Continuam os Requerentes a a(rmar que, mesmo que houvesse indícios do suposto crime
eleitoral, a captação ilícita de votos seria de competência da Justiça Eleitoral. 5. O Requerimento de Repre-
sentação foi recebido na Secretaria-Geral da Mesa no dia 04/05/2016. Aos 19/05/2016, o feito foi recebido
na Presidência da Casa, que se manifestou pela aptidão quanto aos requisitos formais do Requerimento de
Representação e, nos termos do caput do artigo 1º do Ato da Mesa nº 37/2009, encaminhou os autos à Cor-
regedoria Parlamentar (Z. 5). 6. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 3º do Ato da Mesa nº 37/2009, no
dia 31 de maio de 2016, foi entregue cópia do inteiro teor do presente feito ao Deputado José Carlos Araú-
jo (Z. 8), consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis para manifestação a respeito do Requerimento de Re-
presentação. 7. Aos 14 de junho de 2016, o Requerido apresentou, após pedido de prorrogação de prazo
devidamente deferido por este Corregedor, a sua defesa escrita (Zs. 12/15), alegando em síntese o seguinte
in verbis: “(...) não me recordo do suposto encontro com os ‘denunciantes’ e, muito menos do teor da preten-
sa conversa, mas o que posso a(rmar é que jamais, em tempo algum, tentei comprar votos ou recebi ‘com-
pensação’ por votação inferior à prometida, revelando-se a ‘denúncia’ uma mera tentativa de me intimidar.
O que é relevante informar é que jamais paguei ou prometi pagar a qualquer um por votos na eleição, mui-
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to menos faria sentido receber valores como ‘compensação’ por eventual votação não alcançada em pleito 
eleitoral. A hipótese da ‘denúncia’, de tão absurda, não se mostra minimamente crível, sendo que este De-
putado jamais fez com o mencionado Deputado Bruno Reis qualquer tipo de acordo nesse sentido, muito 
menos para receber votos ou ser ‘compensado’ por votação inferior à supostamente prometida (...) Por todo 
o exposto, requeiro o arquivamento do presente pedido, vez que não qualquer fato relatado que possa en-
sejar a abertura de qualquer investigação ético-disciplinar.” 8. É o relatório. 9. Trata-se, como aduzido no re-
latório, de Requerimento de Representação contra o Deputado José Carlos Araújo por supostamente ter
participado de reunião, no dia 22 de agosto de 2016, no Hotel Gruta dos Brejões em Morro do Chapéu/BA,
durante a qual os vereadores Requerentes teriam a(rmado que o Requerido recebera do Deputado Bruno
Reis a quantia de R$ 75.000,00 em compensação a votos que este não conseguiu lhe oferecer na capital
baiana. 10. Nessa esteira, depreende-se que, a partir da acurada análise do teor dos documentos acostados
aos autos, sobretudo a mídia eletrônica juntada, bem como do próprio pedido de retirada desta feito pelos
Requerentes, não se pode extrair a mínima (dedignidade da acusação levada a efeito por José Ribeiro da
Cruz e Leonardo Souza Moreira, cujas alegações não se revestem de qualquer suporte nos elementos pro-
batórios carreados ao presente feito. 11. Noutro giro, o próprio pedido de retirada da mídia eletrônica pelos
Requerentes revela que estes não tinham qualquer certeza a respeito da acusação que (zeram, tampouco
sobre a (dedignidade do teor da aludida gravação. 12. Não obstante a previsão normativa dos artigos 268
e 269 do RICD, e do artigo 8º, inciso III, alínea h do Ato da Mesa nº 37/2009, que determina a instauração de
inquérito ou de sindicância em casos de prática de delitos ou de atos que ensejem repressão disciplinar, a
formalização de qualquer procedimento investigativo contra o Deputado, salvo melhor juízo, dependeria
da existência de elementos indiciários mais seguros e (dedignos acerca da suposta participação do Depu-
tado José Carlos Araújo. 13. Ademais, a instauração de investigação administrativa por quebra de decoro
parlamentar sem a existência de substrato mínimo probatório que autorize a deZagração do procedimento
contra o Deputado não se coaduna com o princípio da presunção de inocência. Apesar de a investigação
servir ao esclarecimento do fato, a própria existência do procedimento, notadamente no caso de parlamen-
tar investigado, já é su(ciente a causar abalo na imagem deste perante a opinião pública e a gerar indevidos
juízos de prejulgamento, que não se compensariam ante o juízo negativo ao (nal das investigações. 14. A
propósito do tema, colacione-se esclarecedora ementa de acórdão proferido pelo e. Supremo Tribunal Fe-
deral, in verbis: Inquérito. Direito Penal e Processo Penal. Denúncia por suposta prática dos crimes de forma-
ção de quadrilha (art. 288, CP) e de fraude a licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/1993). 2. Pedido de arquivamen-
to da denúncia pela representante da PGR em Plenário. Deferimento. 3. Invalidade dos elementos proba-
tórios. 4. Falta de comprovação mínima de materialidade e autoria. 5. Ausência de justa causa. 6. De-
núncia arquivada. (Inq 2266, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 12-03-2012 PUBLIC 13-03-2012). 15. Ante o exposto, opinamos pelo
arquivamento do processo nº 2016/113.047, por entender inexistentes mínimos elementos indiciários da
materialidade do fato e da autoria por parte do Deputado José Carlos Araújo, porque não vislumbro provas
que indiquem o efetivo envolvimento do parlamentar. 16. Assim, entendo que, no caso, impõe-se a decla-
ração de inépcia por inexistência do fato e de indícios de autoria nos termos do que dispõe o artigo 1º,
parágrafo 1º, inciso III do Ato da Mesa nº 37 de 2009, in verbis: Art.1º.......................................... § 1º A representa-

ção será considerada inepta quando: III – não houver indício da existência do fato indecoroso e sua &agrante 

correlação com o representado; 17. Por (m, exorto os Requerentes para que, ao manifestarem a intenção de 
processar parlamentares, tenham a devida cautela ao fazer acusações sem o devido substrato probatório 
mínimo, pois a mera existência do procedimento investigativo é su(ciente a causar abalo na imagem do 
Requerido, que não se compensam com eventual negativa de autoria dos fatos noticiados. 18. Por todo ex-
posto, rati(cando meu profundo respeito às garantias dos congressistas e ao devido processo legal, opino 
pelo arquivamento do Requerimento de Representação, por inépcia, ante a inexistência do fato e de indí-
cios de autoria, com fulcro no artigo 1º, § 1º, III do Ato da Mesa nº 37, de 2009.”. Posto em votação, após 
esclarecimentos, o parecer supra foi aprovado, por unanimidade, pelo arquivamento do processo. 3 – Pro-
cesso nº 145.237/2015. Parecer do Corregedor, Deputado Carlos Manato, às Zs. 40/49: “Brasília, 08 de agos-
to de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata-se do Processo nº 2015/145.237 de iniciativa dos Deputados Fede-
rais Delegado Éder Mauro (PSD/MA) e João Rodrigues (PSD/SC) no qual esses Parlamentares requerem a 
apuração de eventual conduta atentatória ao decoro parlamentar que, em seu entender, teria sido praticada 
pelo Deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ). 2. Na peça inicial, a(rmam os requerentes que o Deputado Jean Wyllys, 
em discurso proferido na Sessão Deliberativa Extraordinária de 28/10/2015, teria a(rmado que “Homens de-

centes não são condenados por improbidade administrativa, por roubar dinheiro público, como o Deputado foi! 

Portanto, quem não tem moral para representar o povo brasileiro é ladrão! Ladrão não tem moral para represen-
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tar o povo brasileiro.” 3. Ademais, teria o Requerido dito que “Qualquer programa de televisão é mais decente 

que Deputado que, em vez de honrar o voto e dinheiro público, *ca usando a sessão plenária para assistir a *lme 

pornô. Eu quero dizer a esse Deputado que eu não tenho medo de coronéis, os tempos mudaram! Ele e todos os 

fascistas desta Casa vão ter que me engolir!” 4. Além disso, para os Requerentes, o Deputado Jean Wyllys teria 
se referido a eles como “Ladrões, bandidos! Ladrões do dinheiro público! Por improbidade administrativa serão, 

sim, denunciados! V. Exas. não vão me intimidar. E veja, Deputado: resta saber se o seu vídeo pornô era heteros-

sexual ou homossexual, porque há sempre homossexualidade reprimida e enrustida nesta Casa.” 5. No entendi-
mento dos Requerentes, o discurso do Requerido constituiria conduta atentatória contra o decoro parla-
mentar, consoante os incisos II e III do artigo 5º, verbis: Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar 
as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código: (...) II – praticar atos que infrinjam as regras de boa 
conduta nas dependências da Casa; III – praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos 
Deputados ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão ou os respectivos 
Presidentes; (...) 6. Segundo os Requerentes, ao proferir discurso com tal conteúdo, teria o Requerido perpe-
trado difamação¹ (¹Art. 139 – Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: (...)) e, conse-
quentemente, ofendido a honra do Deputado João Rodrigues. Ademais, o comportamento do Deputado 
Jean Wyllys alcançaria, ainda, a conduta tipi(cada como calúnia pelo art. 138¹ (¹Art. 138 – Caluniar alguém, 
imputando-lhe falsamente fato de(nido como crime: (...)) do Código Penal, vez que, segundo os Requeren-
tes, teria a condenação por improbidade natureza penal. 7. Sobre isso, argumentam os Requerentes que, no 
caso em análise, não deveria ser considerada a incidência da imunidade material descrita no art. 53, caput, 
da Constituição Federal, em face das eventuais ofensas morais praticadas pelo Deputado Jean Wyllys e da 
previsão do inc. II do art. 55 da Lei Magna. 8. Outrossim, além de ter proferido eventuais ofensas à honra do 
Deputado João Rodrigues, alegam os Requerentes que as palavras do Requerido (“Ladrões, bandidos! Ladrões 

do dinheiro público! Por improbidade administrativa serão, sim, denunciados!”) teriam transcendido o aspecto 
pessoal e denegrido a imagem do próprio Parlamento, o que con(guraria violação ao dever imposto aos 
Parlamentares pelo art. 3º, incisos II, III e VII do Código de Ética e Decoro Parlamentar, verbis: Art. 3º São de-
veres fundamentais do Deputado: (...) II – respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas in-
ternas da Casa e do Congresso Nacional; III – zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das institui-
ções democráticas e representativas e pelas prerrogativas do Poder Legislativo; (...) VII – tratar com respeito 
e independência os colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha 
contato no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento; 9. Finalmente, reque-
rem os Deputados Éder Mauro e João Rodrigues o processamento dos Autos em conformidade com a pre-
visão do Art. 9º, § 2º e inc. I do citado Código de Ética, ao tempo que o instruem com as Notas Taquigrá(cas 
da Sessão Deliberativa Extraordinária de 28/10/2015, iniciada às 18h04. 10. Nos termos do art. 1º do Ato da 
Mesa nº 37, de 2009, foi o processo encaminhado para a Presidência da Câmara dos Deputados em 5/11/2015, 
retornando a este Órgão em 3/5/2016, com despacho pelo atendimento dos requisitos formais. 11. Regular-
mente noti(cado, apresentou o Requerido manifestação escrita com as razões de sua defesa em 8/6/2016, 
a qual passo a relatar. 12. Em seu prol, sustenta o Requerido que suas palavras teriam sido proferidas como 
reação ao discurso do Deputado João Rodrigues que, de forma desrespeitosa, teria se referido a ele como 
“escória” da política desse País. 13. A(rma que, ao assim proceder, o Requerente teria sido “extremamente 
ofensivo”, inclusive ao a(rmar que o Deputado Jean Wyllys não seria merecedor de seu respeito. Em face da 
conduta do Requerente, teria o Requerido feito uso da palavra na referida Sessão para se defender e rebater 
as agressões sofridas. Não obstante, teria o Requerente insistido nos ataques verbais e insinuado que o Re-
querido seria safado e mentiroso. 14. Para o Requerido, as duras palavras que direcionou ao Deputado João 
Rodrigues con(gurariam “reação lícita”. Além disso, não seria cabível imputar-lhe conduta delitiva diante do 
fato de que teria agido em sua própria defesa, pelo que deveria o presente Requerimento de Representação 
ser considerado inepto. 15. Informa o Requerido que a notícia de ilícito descrita na Inicial já teria sido obje-
to da Representação nº 5/2015 no âmbito do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, cujo parecer do Re-
lator, Deputado Nelson Marchezan Júnior, pelo arquivamento da Representação por inépcia, teria sido apro-
vado por unanimidade naquele Colegiado. 16. Finalmente, pugna pelo arquivamento do Requerimento de 
Representação, pois, em seu entendimento, haveria ocorrido perda de objeto e inépcia. 17. É o Relatório. 
Passo a opinar. 18. Como dito, pretendem os Requerentes imputar conduta contrária ao decoro parlamentar 
ao Requerido, em face de discurso proferido na Sessão Plenária de 28/10/2015, na qual o Deputado Jean 
Wyllys teria difamado e caluniado o Deputado João Rodrigues e, eventualmente, denegrido a imagem do 
próprio Parlamento. 19. Em sua defesa, o Requerido a(rmou estar acobertado pela imunidade material pre-
vista no art. 53, caput, da Constituição Federal e pelo fato de que a notícia de ilícito veiculada na Inicial já ter 
sido objeto de análise em Representação deliberada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a qual 
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foi arquivada por inépcia. 20. Em primeiro lugar, deve-se salientar que descabe atribuir-se ao Requerido o 
cometimento de calúnia em relação a sua a(rmação de que o Deputado João Rodrigues teria sido conde-
nado por improbidade administrativa. 21. É que, tecnicamente, caluniar alguém é imputar falsamente fato 
de(nido como crime, de acordo com o art. 138 do Código Penal. Entretanto, como se sabe, as ações de im-
probidade administrativa têm natureza cível. É o que se depreende da leitura do art. 37, § 4º, da Constituição 
Federal, verbis: § 4º – Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, 
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. (nosso grifo) 22. Como deZui da parte (nal do dispo-
sitivo, a natureza cível dos atos que importam em improbidade administrativa se sobressai a partir do mo-
mento em que o dispositivo constitucional não descarta a propositura “da ação penal cabível”. 23. Em relação 
à parte do discurso do Requerido no qual ele chama o Deputado João Rodrigues de ladrão, diferentemente 
do que alegam os Requerentes, crê-se que a correta tipi(cação penal seria a prevista no Código Penal, “Art. 
140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro (...)”. 24. Veja-se que, independentemente da 
classi(cação, prevê a Constituição Federal, em seu art. 53, caput, que os Deputados e Senadores são invio-
láveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, naquilo que a doutrina consa-
grou como imunidade material. 25. Portanto, pelas acima descritas condutas – as quais, em leitura perfunc-
tória poderiam ser consideradas crimes de opinião: calúnia, injúria e difamação -, crê-se que o Requerido, 
de fato, encontra-se sob o palio da garantia constitucional da imunidade material, a qual se destina a garan-
tir a independência do exercício do mandato popular. 26. Esse entendimento consta, inclusive, na jurispru-
dência do Supremo Tribunal Federal, como se lê em excerto de voto do Min. Celso de Mello no Agravo Re-
gimental no inquérito 2.874/DF: “A prerrogativa indisponível da imunidade material – que constitui ga-
rantia inerente ao desempenho da função parlamentar (não traduzindo, por isso mesmo, qualquer privilégio 
de ordem pessoal) – estende-se a palavras e a manifestações do congressista que guardem pertinência 
com o exercício do mandato legislativo”. (nosso grifo) 27. E prossegue Sua Excelência: “Sabemos todos que 
a garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material representa importante prerroga-
tiva de ordem institucional. A Carta da República, no entanto, somente legitima a sua invocação, quan-
do o membro do Congresso Nacional, no exercício do mandato – ou em razão deste – proferir palavras 
ou expender opiniões que possam assumir qualiKcação jurídico-penal no plano dos denominados 
“delitos de opinião””. (nosso grifo) 28. Veja-se, contudo, que, diferentemente do que é alardeado pelo sen-
so comum, essa garantia constitucional não é absoluta, como bem alerta o Ministro Celso de Mello: Impõe-
-se fazer, neste ponto, uma última observação: se o membro do Poder Legislativo, não obstante amparado 
pela imunidade parlamentar material, incidir em abuso de tal prerrogativa, expor-se-á à jurisdição cen-
sória da própria Casa legislativa a que pertence, tal como assinala a doutrina (RAUL MACHADO HORTA, 
“Estudos de Direito Constitucional”, p. 597, item nº 3, 1995, Del Rey; CARLOS MAXIMILIANO, “Comentários à 
Constituição Brasileira”, vol. II/49, item nº 297, 5ª ed., 1954, Freitas Bastos, v.g.) e acentua, com particular ên-
fase, a jurisprudência constitucional (rmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (RTJ 194/56, Rel. p/ 
o acórdão Min. AYRES BRITTO – RE 140.867/MS, Rel. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA). 29. Assim, como 
exposto no voto do eminente Ministro Celso de Mello, se por um lado o Requerido não pode ser imputado 
civil ou penalmente em face de suas palavras, opiniões ou votos, tal como prevê a Lei Maior, de outro, res-
taria analisar-se, contudo, a possibilidade de aplicação de reprimenda ao Requerido no âmbito do poder 
correicional/disciplinar – conferido à Câmara dos Deputados pela Constituição Federal e regulado por seu 
Regimento Interno -, em função de possíveis excessos cometidos pelo Requerido no discurso ora analisado. 
30. Essa, sem dúvida, é uma possibilidade realista e que deveria ser seriamente levada em conta – notada-
mente por aqueles parlamentares que vão, aos poucos, por meio de discursos cada vez mais ofensivos, tes-
tando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. 31. Outro aspecto que merece ser pontuado é que, 
salvo melhor inteligência, entende-se descabido o pleito pela inépcia do presente Requerimento de Repre-
sentação efetuado na defesa escrita do Requerido em face de o assunto ter sido deliberado pelo Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar. 32. Sobre isso, impende ressaltar que a deliberação daquele douto Colegiado 
foi pelo arquivamento por inépcia, vale dizer, pela ausência de requisitos formais da respectiva Representa-
ção, portanto, quaisquer outras representações lato sensu devem obrigatoriamente ser analisadas, vez que 
podem ser carreados novos indícios ou provas. 33. Dessa forma, deliberações em sede de representações 
lato sensu -, arquivadas por inépcia no âmbito de outros colegiados da Casa, não condicionam nem subor-
dinam investigações relativas a noticias de ilícitos pela Corregedoria Parlamentar. 34. Não obstante, pelo 
acima exposto e considerando que as manifestações do Requerido se deram no exercício do mandato par-
lamentar durante Sessão do Plenário, crê-se que o presente Requerimento de Representação deve ser ar-
quivado por improcedência, nos termos do inc. I do art. 10 da Instrução Normativa nº 1, de 2015, da Corre-
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gedoria Parlamentar.”. Submetido a votos, o parecer supra foi aprovado por unanimidade, pelo arquivamen-
to do processo. 4 – Processo nº 110.482/2016 (apensados: 110.989/2016, 110.990/2016, 111.291/2016, 
112.431/2016 e 114.955/2016). Parecer do Corregedor, Deputado Carlos Manato, às Zs. 162/171: “Brasília, 
13 de setembro de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata-se de seis Requerimentos de Representação contra o 
Deputado Jean Wyllys, com solicitação de providências cabíveis no sentido de apurar fato ocorrido no dia 
17 de abril de 2016, no Plenário Ulysses Guimarães, durante a sessão de votação da admissibilidade do pro-
cesso de impeachment da senhora presidente da República Dilma Rousse�, envolvendo o citado congressis-
ta e o Senhor Deputado Jair Bolsonaro, com a (nalidade de constatar a possível prática de ato atentatório 
ou incompatível com o decoro parlamentar, decorrente de ofensa moral consistente em desferir cusparada 
em direção a este parlamentar vindo a atingir outros que estavam próximos. 2. Os aludidos requerimentos 
deram origem aos respectivos processos em epígrafe que foram apensados ao de nº 110.482/2016, a (m de 
uniformizar a investigação e de evitar que a mesma conduta fosse objeto de diversas correições, conforme 
despacho de Z. 14. Eis as sínteses dos citados Requerimentos de Representação: – Processo nº 110.482/2016 
– Requerente Alexandre Frota de Andrade. Em apertada síntese, alega que “neste dia, com os olhos da nação
voltados para cada um dos Deputados Federais, que declaravam o voto naquela sessão, pode-se constatar,
através de imagens da Rede RECORD de TV que o representado disse com todas as letras: ‘eu vou cuspir na
cara do Bolsonaro’. Premeditação rasteira. Após proferir seu voto, o representado dirige-se ao Deputado Bol-
sonaro e desfere-lhe uma cusparada com toda violência possível. Pior: indagado sobre sua conduta, o repre-
sentado con(rmou que cuspiu e que cuspiria quantas vezes quisesse na cara de Bolsonaro!!! Tais atitudes
reprováveis, estarrecem todos os brasileiros e brasileiras de bem e prejudicam enormemente a imagem da
Câmara dos Deputados perante o mundo todo e contrariam os padrões éticos exigidos dos membros desta
Casa Legislativa. Agindo assim, o representado demonstra que é indigno do mandato que exerce e não me-
rece fazer parte desta Casa Legislativa, na medida em que desrespeita os padrões de ética exigíveis dos que
exercem mandatos eletivos e afronta diretamente Código de Ética desta Casa e a própria Constituição Fe-
deral.” (Zs. 2/8); – Processo nº 110.989/2016 – Requerente Sandro Pinheiro de Albuquerque. Aduz em sín-
tese: “Fato público e notório que em 17 de abril de 2016 por volta das 20hs, durante a seção (sic) de votação
do processo de impeachment da Sra. Presidente da República, o Representado Jean Wyllys após proferir seu
voto, cuspiu intencionalmente no Exmo. Sr. Deputado Jair Messias Bolsonaro, atingindo-o e aos demais co-
legas parlamentares em seu entorno. (...) Dessa forma, o Representado praticou irregularidade grave no de-
sempenho do mandato que afetou a dignidade da representação popular (Art. 4º, Inc. VI da Res. 25/2001),
perturbou a ordem da Sessão da Câmara dos Deputados (Art. 5º, Inc. I da Res. 25/2001), praticou ato que
infringiu as regras de boa conduta nas dependências da Casa (Art. 5º, Inc. II da Res. 25/2001), praticou ofen-
sa física e moral nas dependências da Câmara dos Deputados e desacatou por atos outro parlamentar (Art.
5º, Inc. III da Res. 25/2001) e deixou de observar intencionalmente os deveres fundamentais do Deputado
(Art. 5º, Inc. X da Res. 25/2001) quais sejam os Incisos II, III, IV e VII do Art. 3º da Resolução 25/2001. Assim
sendo, não restou outra opção ao Representante, senão, de promover a presente representação no sentido
de apurar as violações ocorridas e ao (nal, aplicar a pena de perda de mandado. (Zs. 17/22) – Processo nº
110.990/2016 – Requerente Deputado Alberto Fraga. “logo após proferir o seu voto, o qual encerrou inju-
riando coletivamente os membros do Parlamento, chamando-os de ‘canalhas’ o deputado JEAN WYLLYS DE
MATOS SANTOS (PSOL/RJ), de forma premeditada e injusti(cada sob todos os aspectos que se analiser (sic)
a conduta, desferiu uma cusparada em direção ao Deputado Jair Messias Bolsonaro, do Partido Social Cris-
tão (PSC) do Rio de Janeiro, atingindo com o gesto também ao Deputado Luiz Carlos Heinze (PP/RS). (...) Em
relação a este fato especí(co, gravação feita e divulgada por emissora de televisão mostra o Deputado JEAN
WYLLYS, em momento aparentemente anterior ao ato, anunciando a interlocutor ao seu lado o ato que iria
praticar, o que se pode observar por uma simples leitura labial onde o mesmo a(rma ‘vou cuspir no Bolso-
naro’. (Zs. 28/43) – Processo nº 111.291/2016 – Requerente Deputado Ezequiel Teixeira. “No dia 17/04/2016,
em sessão realizada nas dependências da Câmara dos Deputados para a votação da admissibilidade do pro-
cesso do impeachment da Presidente Dilma Rousse�, o Deputado Jean Wyllys ao proferir seu voto, ofendeu
todos os Deputados que proferiram voto favorável a abertura do processo. Ao proferir seu discurso, ressaltou
que estava constrangido em participar ‘desta farsa, desta eleição indireta, conduzida por um traidor, cons-
pirador, e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos’. Após diversos xingamentos
dirigido (sic) aos Deputados favoráveis ao processo de impeachment, concluiu chamando todos que esta-
vam presentes na sessão de canalhas. Proferido o voto, em ato de agressão, violento e incompatível com
decoro parlamentar, cuspiu no Deputado Jair Bolsonaro (PSC/RJ). (Zs. 48/50) – Processo nº 112.431/2016
– Requerente Vinicius de Siqueira. “vários jornais deixavam de falar sobre o ato político para destacar uma
cusparada que o Deputado JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS teria desferido cusparada (sic) no rosto do De-
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putado Jair Messias Bolsonaro. (...) Para que não haja dúvidas do fato, o próprio parlamentar em sua rede social 
facebook admite o fato, ao tentar justi(car que tal fato foi uma resposta aos insultos que supostamente teria 
ouvido do referido parlamentar. A con(ssão em sua rede social con(rma o fato, não restando qualquer sombra 
de dúvidas sobre o ocorrido. Nem o ‘Big Brother Brasil’, programa onde o Deputado JEAN WYLLYS fez fama, ad-
mite este tipo de comportamento. Se o fato tivesse acontecido na atração, que é dirigida pela ‘TV GLOBO’, o 
participante teria sido sumariamente eliminado. Desculpe-nos a comparação, mas a Câmara virou um destes 
‘Reality Shows’? ou ela ainda é a casa que devemos honrar e respeitar, tendo orgulho de apontar como a ‘CASA 
DO POVO’? (Zs. 62/69) – Processo nº 114.955/2016 – Requerente Carlos Edson Martins. “Consta que no dia 17 
de abril de 2016, no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília, durante a sessão de votação da admissi-
bilidade do processo de impeachment da Exa. Sra. Presidente DILMA VANA ROUSSEFF, transmitida ao vivo em 
cadeia nacional pela rede globo de televisão, o deputado federal JEAN WYLLYS, atentou contra o decoro par-
lamentar ao desferir uma cusparada, adrede prometida, no também deputado federal JAIR BOLSONARO, pra-
ticando destarte injuria real mediante utilização do mais aviltante, do mais ultrajante dos meios: a cusparada 
em público! Ninguém discorda que as duas que mais humilham, aviltam e envergonham um ser humano em 
público são o tapa e a cusparada no rosto. Mais que isso, a cusparada do Big Brother Deputado – por ter sido 
desferida quando os olhos do mundo inteiro acompanhavam o desenrolar da sessão de votação da admissi-
bilidade do impeachment da nossa Presidente – envergonhou não apenas a própria vítima como também todo 
o nosso povo e nosso país. (Zs. 151/153) 3. Traço característico dos seis Requerimentos de Representação é o 
pedido de aplicação da pena de cassação do mandato parlamentar do Requerido por expressa infringência a 
dispositivos normativos do Código de Ética e Decoro Parlamentar – CÓDIGO DE ÉTICA. 4. Todos os processos, 
protocolizados ou não nesta Corregedoria Parlamentar, foram recebidos na Presidência da Casa, que se mani-
festou pela aptidão quanto aos requisitos formais dos Requerimentos de Representação e, nos termos do caput 

do artigo 1º do Ato da Mesa nº 37/2009, encaminhou os autos à Corregedoria Parlamentar (Zs. 13, 25, 45, 53, 
84 e 156). 5. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 3º do Ato da Mesa nº 37/2009, no dia 11 de maio de 2016, 
foi entregue cópia do inteiro teor do presente feito ao Deputado Jean Wyllys (Z. 58), consignando-lhe o prazo 
de cinco dias úteis para manifestação a respeito dos Requerimentos de Representação. 6. Aos 18 de maio de 
2016, o Requerido apresentou, tempestivamente, a sua defesa escrita (Zs. 88/115). Após um breve resumo dos 
fatos, passou a uma tentativa de contextualização de outros entreveros ideológicos que a(rma tivera com o 
Deputado Jair Bolsonaro, asseverando que a atuação deste caracteriza-se por “colocar em sua linha de tiro par-
lamentares que não comungam com os seus posicionamento de orientação predominantemente conserva-
dora e homofóbica”. Cita exemplos de inúmeros episódios de ofensas a si dirigidas pelo Deputado Jair Bolso-
naro. 7. Sobre a polêmica em torno da cuspida, apesar de não negar tal fato, assevera que “no arquivo deno-
minado Vídeo 06, constante da mídia em anexo (Z. 116), pode-se notar que, enquanto Jean Wyllys profere seu 
voto, o deputado Jair Bolsonaro intencionalmente se aproxima do parlatório montado em frente à Mesa. Assim 
que o representado termina a sua breve fala, Bolsonaro, com as mãos para o alto, em atitude de deboche num 
autêntico estereótipo do homossexual com trejeitos afeminados, grita gesticulando repetidas vezes para Jean 
Wyllys: ‘Tchau, querida” Tchau amor!’ É o que se comprova, também, o arquivo denominado Vídeo 07, constan-
te da mídia em anexo (Z. 116). 8. Em seguida, ao assumir que cuspiu na direção do Deputado Jair Bolsonaro, 
aduz que a forma como se insurgiu contra este deve ser analisada no contexto e nas circunstâncias especí(cas 
em que ocorreu. Trata-se, como dito, de reação excepcional ao esdrúxulo “Tchau, querida!” e outros xingamen-
tos, pronunciado com viés nitidamente homofóbico e humilhante. 9. Declarei encerrada a instrução por repu-
tar su(cientemente esclarecido o fato, seja pela narrativa fática dos Requerimentos, pelas mídias eletrônicas 
nas quais se pode con(rmar a existência do fato e dos personagens envolvidos, pelas cópias de matérias jor-
nalísticas com ampla repercussão nacional e internacional (Z. 161) 10. É o relatório. 11. Trata-se, como aduzido 
no relatório, de seis Requerimentos de Representação acerca de conduta perpetrada pelo Senhor Deputado 
Jean Wyllys possivelmente atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar consistente em desferir 
cusparada em direção ao Deputado Jair Bolsonaro, vindo a atingi-lo e a outros que estavam próximos. 12. Dian-
te da importância do assunto e da necessidade de esclarecimentos dos fatos, trago à apreciação da Douta Mesa, 
minha manifestação por considerar relevante esclarecer os fatos imputados ao mencionado parlamentar, vez 
que a denúncia constante dos Requerimentos de Representação, lastreada nas imagens do ocorrido, nas di-
versas reportagens jornalísticas, ora reproduzidas pelos Requerentes, revela fatos potencialmente danosos à 
imagem do Poder Legislativo e dos seus membros. 13. Considero, desde logo, que os presentes Requerimen-
tos de Representação devem ser acolhidos pela Douta Mesa Diretora, a (m de formular Representação 
junto ao conselho de Ética e Decoro Parlamentar, eis que os fatos constantes dos autos, lastreados pelas provas 
por ora colacionadas, aliada à verossimilhança das alegações dos Requerentes, são su(cientes à instauração 
de procedimento disciplinar perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. 14. Nessa esteira, convém pon-
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tuar que, muito embora os órgãos de imprensa tenham a (nalidade de satisfazer o seu desiderato midiático, o 
que, por certo, impõe ao julgador, em sede de procedimento disciplinar, o necessário decote de eventual ex-
cesso e da espetacularização do episódio, não se pode olvidar os indícios da prática de ato ilícito por parte do 
Requerido. 15. Ora, ainda que o Deputado Jean Wyllys tenha tentado minimizar a especí(ca ação consistente 
na cusparada, contextualizando com outros episódios em que alega ter sido ofendido pelo Deputado Jair Bol-
sonaro, fato é que o Requerido admite a prática do ato, a rati(car a presença dos necessários elementos indi-
ciários da conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar. 16. O teor das gravações das mídias 
eletrônicas revela, sem sombra de dúvida, que o Requerido efetivamente cuspiu em direção a outro parlamen-
tar, atitude que, em qualquer contexto, mostra-se reprovável sob qualquer aspecto, a merecer melhor apuração 
sob o crivo do contraditório, garantindo-se o mais amplo direito de defesa. 17. Lado outro, mesmo não desco-
nhecendo outros fatos envolvendo os Deputados Jean Wyllys e Jair Bolsonaro, e a alegação daquele de que 
teria sido injustamente provocado por este, tal a(rmação não elide, por si só, o caráter de reprovabilidade do 
comportamento e sua subsunção a dispositivos normativos do Código de Ética e Decoro Parlamentar como 
adiante demonstrado. 18. A conduta do Requerido, em tese, amolda-se aos seguintes dispositivos do Código 
de Ética e Decoro Parlamentar, in verbis: Art. 3º São deveres fundamentais do Deputado: (...) II – respeitar e cum-
prir a Constituição Federal, as leis e as normas internas da Casa e do Congresso Nacional; III – zelar pelo prestí-
gio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do 
Poder Legislativo; IV – exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, agin-
do com boa-fé, zelo e probidade; VII – tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os ser-
vidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não 
prescindindo de igual tratamento; Art. 4º Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, 
puníveis com a perda do mandato: (...) VI – praticar irregularidades graves no desempenho do mandato ou de 
encargos decorrentes, que afetem a dignidade da representação popular. Art. 5º Atentam, ainda, contra o de-
coro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código: I – perturbar a ordem das sessões da 
Câmara dos Deputados ou das reuniões de Comissão; II – praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta 
nas dependências da Casa; III – praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados 
ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão ou os respectivos Presidentes; (...) 
X – deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do Deputado, previstos no art. 3° deste Có-
digo. 19. Nessa esteira, depreende-se que, a partir da acurada análise do teor das alegações autodefensivas do 
Requerido, do teor dos argumentos constantes dos Requerimentos de Representação e dos documentos acos-
tados aos autos, é possível extrair os necessários e mínimos indícios de autoria de ato atentatório ou incompa-
tível ao decoro parlamentar, a ser melhor apurado pelo Conselho de Ética. 20. Nesse diapasão, convém pontu-
ar que a descrição pormenorizada dos fatos e circunstâncias constante dos Requerimentos de Representação, 
por si sós, revelam-se capazes de causar o mais intenso impacto na opinião pública, em detrimento da imagem 
da Câmara dos Deputados e dos seus membros, o que demanda apuração mais aprofundada com a necessária 
amplitude de defesa e exercício do contraditório. 21. Nessa esteira, quanto ao requerimento formulado pela 
Defesa de oitiva de diversos congressistas, reputo que a sede adequada e conveniente a tal medida é o Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar, mormente porque considero, por ora, su(cientes as provas colacionadas 
para o encaminhamento do feito àquele órgão colegiado. 22. Mencione-se, ainda, que os fatos relatados, se 
comprovados, amoldam-se, em tese, perfeitamente como incompatíveis ou atentatórios ao decoro parlamen-
tar conforme o ordenamento instituído pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 244, principal-
mente a expressão praticar ato que afete a sua dignidade), bem como no Código de Ética e Decoro Parlamen-
tar conforme os dispositivos acima citados. 23. Com efeito, Decoro é comportamento, é imagem pública, é 
honra, é dignidade. Decoro parlamentar é obrigação de conteúdo moral e ético que não se confunde com 
aspectos criminais, embora possa deles decorrer. A falta de decoro é o procedimento humano que contraria 
os normais padrões ético-jurídicos, vigentes em determinado lugar e época. Conduta irrepreensível, que se 
rotula, na prática, com a expressão pessoa de ilibada reputação. 24. Ressalte-se que a Corregedoria Parlamentar 
tem como missão institucional promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câ-
mara dos Deputados e certamente não poderá se omitir de dar parecer favorável à apuração dos fatos que 
con(gurem quebra do decoro, tendo como corolário a aplicação da reprimenda cabível ao caso. 25. Tenho por 
certo que a melhor postura a ser adotada pelos parlamentares integrantes desta Douta Mesa Diretora deve ser 
a continuidade das investigações, valendo-se dos amplos poderes instrutórios de que dispõe o Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, cientes de que o arquivamento precoce só contribuiria para disseminar a sensação 
de impunidade e a má fama de que as investigações legislativas são, em sua maioria, infrutíferas. 26. Conside-
ro que os fatos noticiados por meio de reportagem jornalística, com notória repercussão dentro e fora do par-
lamento, constituem indícios su(cientes da prática de conduta potencialmente incompatível com o decoro 
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parlamentar, portanto, passível de instauração do respectivo processo disciplinar em desfavor do parlamentar 
Requerido. 27. Os fatos denunciados, se comprovados após apuração pelo Conselho de Ética, consubstanciam 
condutas delituosas, que ofendem os princípios da moralidade, e que desmerecem o mandato parlamentar. 
Ofendem a imagem do Poder Legislativo. 28. Restam claros os comandos regimentais que visam a defender o 
Poder Legislativo e a coibir a prática de condutas especialmente graves e ofensivas à moralidade, à ética e ao 
decoro parlamentar, para as quais o ordenamento jurídico houve por bem inscrever em dispositivos especí(-
cos a cominação de penalidades. 29. Cabe à atual composição desta Casa, sensível aos imperativos da morali-
dade e às exigências éticas que recaem ainda mais gravemente sobre os ombros dos agentes políticos, agir em 
defesa da moralidade e da probidade, do aprimoramento do mister correcional e da manutenção da credibi-
lidade desta Instituição perante os cidadãos que con(am parcela do exercício de sua autonomia pública e a 
expressão de sua vontade política aos seus representantes eleitos para compor o Parlamento. 30. Por essa ra-
zão, proponho, com amparo em comando expresso da Constituição, o encaminhamento da questão ao Con-
selho de Ética, para apuração e providências de sua alçada, haja vista ser o órgão da Casa em que o contradi-
tório e a defesa serão realizados de forma mais ampla, como já reconheceu o Supremo Tribunal Federal. 31. 
Sem prejuízo de acurada análise por parte do e. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, entendo tratar-se de 
fato tipi(cado no artigo 3º, VII, c.c. o artigo 5º, X, e artigo 14, § 1º, todos do Código de Ética, cuja sanção cabível 
é a suspensão do exercício do mandato parlamentar prevista no artigo 10, III, do mesmo diploma legal. 32. Por 
todo exposto, manifesto-me pela formalização de Representação por parte da Mesa perante o Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar em desfavor do Deputado Jean Wyllys, pois os fatos descritos nos Requerimentos 
de Representação, nas mídias eletrônicas e nas matérias jornalísticas que os instruem con(guram indícios su-
(cientes de irregularidades ou de infrações às normas de decoro e ética parlamentar.”. Após discussão, a Mesa 
Diretora aprovou o parecer supra, pela formalização de Representação em face do Deputado Jean Wyllys, em 
razão da prática de atos atentatórios do decoro parlamentar, contra os votos do Presidente Rodrigo Maia e da 
Deputada Luiza Erundina, Terceira-Suplente de Secretário. Com a palavra, a Senhora Deputada Mara Gabrilli, 
Terceira-Secretária, solicitou a inclusão do Projeto de Resolução nº 76, de 2015, de autoria da Mesa Diretora, 
que “Cria a Coordenação de acessibilidade na estrutura administrativa da Diretoria-Geral.”, na pauta para deli-
beração pelo plenário. V – PAUTA DO SENHOR QUARTO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Alex Canziani 
propôs alteração do Ato da Mesa nº 67, de 2015, instruído no processo nº 119.924/2016. Esclarecida a matéria, 
a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, baixar Ato da Mesa que “Altera o Ato da Mesa nº 67, de 2015, que 
dispõe sobre a reserva técnica de imóveis funcionais da União administrados pela Câmara dos Deputados.”, 
cujo teor segue publicado ao (nal da ata. Por último, o Senhor Presidente Rodrigo Maia expôs os seguintes 
processos referentes à cessão de servidor, nos termos do encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, 
Primeiro-Secretário: 1 – Processo nº 110.573/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à Z. 
27: “Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara dos Depu-
tados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, em caráter excepcional, até 31 de janeiro de 
2017, do servidor Maurício Holanda Maia, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, ponto nº 6.810, para 
ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto, Símbolo SS-2, no Gabinete do Vice-Gover-
nador, com ônus para o órgão cessionário, mediante ressarcimento da remuneração e da contribuição previ-
denciária patronal. Revela a instrução do processo que o servidor esteve cedido ao Governo do Estado do Ce-
ará no período de 25/1/2007 a 25/3/2015, onde exercia o cargo de Secretário Adjunto da Educação do Estado 
do Ceará, passando a ocupar o cargo de Secretário da Educação a partir de 1º/1/2015. Foi novamente cedido 
para o cargo de Secretário da Educação do Estado do Ceará no período de 6/5/2015 a 18/4/2016. A cessão em 
tela é disciplinada pelo artigo 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, inciso III, 
e 4º, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. A autorização para 
cessão do servidor se deu em caráter excepcional, por apenas dez meses, tendo vista ser esse o tempo que 
falta para completar o limite máximo permitido de quatro anos de cessão, a teor do disposto no caput do art. 
4º do normativo citado. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente 
no exercício da Presidência à rati(cação da douta Mesa.”. Rati(cado o despacho do Primeiro-Vice-Presidente 
no exercício da Presidência, Deputado Waldir Maranhão, à Z. 17: “Atendendo parcialmente à soliciatação do 
Governo do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana, autorizo, em caráter excepcional, ad referendum da 
Mesa Diretora, a cessão do servidor Maurício Holanda Maia, ponto nº 6.810, Analista Legislativo – atribuição 
Consultoria, lotado na Consultoria Legislativa, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário 
Adjunto, símbolo SS-2, no Gabinete do Vice-Governador, com ônus para o órgão cessionário, mediante ressar-
cimento da remuneração e da contribuição previdenciária patronal, e com afastamento até 31 de janeiro de 
2017, com base nas informações e manifestações do Departamento de Pessoal (Z.s 8 a 14) e da Diretoria-Geral 
em exercício (Zs. 15 e 16), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimen-
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to Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”. 2 – Processo nº 116.802/2016. Encaminhamento 
do Relator, Deputado Beto Mansur, à Z. 22: “Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercí-
cio da Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 
(um) ano, do servidor Tarcísio Gomes de Freitas, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, ponto nº 8.034, 
para ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário da Coordenação de Projetos do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência da República, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em 
tela tem amparo no artigo 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, inciso I, 2º e 
4º, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta 
Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência à rati(cação da 
douta Mesa.”. Rati(cado o despacho do Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência, Deputado Waldir 
Maranhão, à Z. 15: “Atendendo à soliciatação do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública, Eliseu Lemos Padilha, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão do servidor Tarcísio Gomes 
de Freitas, ponto nº 8.034, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, lotado na Consultoria Legislativa, para 
ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário de Coordenação de Projetos do Programa de Parce-
rias de Investimentos, código DAS 101.6, na Secretaria-Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, 
de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (Z.s 6 a 11) e da Diretoria-Geral 
(Zs. 13 e 14), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. 
Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”. 3 – Processo nº 117.005/2016. Encaminhamento do Relator, 
Deputado Beto Mansur, à Z. 18:“Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presi-
dência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, da 
servidora Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima, ponto nº 6.661, Analista Legislativo – atribuição Téc-
nica Legislativa, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretora do Departamento de Relações 
Institucionais, Código DAS 101.5, na Secretaria Executiva da Secretaria de Governo, com ônus para o órgão 
cedente. A servidora esteve cedida ao Ministério do Turismo no período de 23/4/2015 a 4/4/2016 e, posterior-
mente, de 20/5/2016 a 30/6/2016. A cessão em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º da Lei nº 8.112/90 e, 
no âmbito interno, nos arts. 1º, inciso I, e 2º do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 
2013. Revela a instrução processual que não houve a observância do cumprimento do prazo de permanência 
nesta Casa, relativamente à cessão anterior, antes de uma nova cessão, a teor das disposições do parágrafo 
único do art. 4º do Ato da Mesa nº 57, de 2013. Todavia, depreende-se que o Senhor Primeiro Vice-Presidente 
no exercício da Presidência, ao autorizar a cessão da servidora, entendeu justi(cável superar essa exigência da 
norma interna e atender o pleito da Presidência da República, que se encontra em fase de renovação dos seus 
quadros de gestão. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no 
exercício da Presidência à rati(cação da douta Mesa.”. Rati(cado o despacho do Primeiro-Vice-Presidente no 
exercício da Presidência, Deputado Waldir Maranhão, à Z. 12: “Atendendo à soliciatação do Ministro de Estado 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Lemos Padilha, autorizo, ad referendum da Mesa Dire-
tora, a cessão da servidora Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima, ponto nº 6.661, Analista Legislativo 
– atribuição Técnica Legislativa, lotado no Departamento de Pessoal (Depes), para ocupar o cargo de provi-
mento em comissão de Diretora do Departamento de Relações Institucionais, código DAS 101.5, na Secretaria
Executiva da Secretaria de Governo, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1
(um) ano, com base nas informações e manifestações do Depes (Zs. 2 a 7) e da Diretoria-Geral (Zs. 10 e 11), nos
termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Dire-
toria-Geral para providências.”. 4 – Processo nº 118.500/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto
Mansur, à Z. 17: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad refe-

rendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, do servidor James Lewis Gorman Júnior,
ponto nº 3.893, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, para continuar exercendo, no Senado Fe-
deral, o cargo de provimento em comissão de Ajudante Parlamentar Júnior, Símbolo AP-01, com lotação e
exercício no Gabinete da Liderança do Partido Socialista Brasileiro (PSB), com ônus para o órgão cedente. A
prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4º-A e
parágrafo único do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta
Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati(cação da douta Mesa.”. Rati(cado o despacho do
Presidente Rodrigo Maia à Z. 13: “Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros,
autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor James Lewis Gorman Junior,
ponto nº 3.893, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, para continuar a ocupar o cargo de provi-
mento em comissão de Ajudante Parlamentar Júnior, AP-01, com lotação e exercício no Gabinete da Líderança
do Partido Socialista Brasileiro, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um)
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ano, a contar de 24/7/16, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (Zs. 2 a 
10) e da Diretoria-Geral (Z. 12), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Re-
gimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”. 5 – Processo nº 105.654/2016. Encaminha-
mento do Relator, Deputado Beto Mansur, à Z. 14: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos
Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação de cessão, por 1 (um) ano, a contar
de 25/3/2016, da servidora Tatiana Claudia Costa Velho Simões, ponto nº 4.726, Técnico Legislativo – atribui-
ção Adjunto Parlamentar, para continuar exercendo o cargo de provimento em comissão de Ajudante Parla-
mentar Júnior, Símbolo AP-1, com lotação no Gabinete do Senador Lindbergh Faria e exercício no Escritório de
Apoio às Atividades Parlamentares, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no art.
93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4º-A, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de
2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor
Presidente à rati(cação da douta Mesa.”. Rati(cado o despacho do então Presidente Eduardo Cunha à Z. 10:
“Atendendo à solicitação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, autorizo, ad referendum da Mesa
Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Tatiana Claudia Costa Velho Simões, ponto nº 4.726, Técnico
Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar – Secretaria, para continuar a ocupar o cargo de provimento em
comissão de Ajudante Parlamentar Júnior, AP-01, com lotação no Gabinete do Senador Lindbergh Faria e exer-
cício no Escritório de Apoio às Atividades Parlamentares, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento
pelo período de 1 (um) ano, a contar de 25/3/16, de acordo com as informações e manifestações do Departa-
mento de Pessoal (Zs. 2 a 6) e do Diretoria-Geral (Zs. 8 e 9), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/1990 e do art.
15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”. Nada mais haven-
do a tratar, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou encer-
rada a presente reunião. E, para constar, eu, , Wagner Soares Padilha, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presen-
te ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

RODRIGO MAIA, Presidente 
SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa

ANEXO À ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 13/9/2016 

ATO DA MESA Nº , DE 2016

Altera o Ato da Mesa nº 67, de 2015, que dispõe sobre a reserva técnica de imóveis funcionais 
da União administrados pela Câmara dos Deputados. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve: 
Art. 1º O art. 3º do Ato da Mesa nº 67, de 2015, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 3º  .....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. A ocupação por parlamentares dos imóveis de que trata o caput deste artigo é re-
gida pelo Ato da Mesa nº 5, de 5 de maio de 2011.” (NR)

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Este Ato busca dar cumprimento à determinação do Senhor Quarto-Secretário, exarada no bojo do Pro-
cesso nº 119.924/2016, no sentido de consignar, de forma expressa, que a ocupação por parlamentares dos 
imóveis de que trata o caput do art. 3º do Ato da Mesa nº 67, de 10 de dezembro de 2015, é regida pelo Ato da 
Mesa nº 5, de 5 de maio de 2011.

Por oportuno, ressalte-se que o Ato da Mesa nº 5, de 2011, é a norma que disciplina a ocupação, por De-
putados Federais, dos imóveis funcionais administrados pela Câmara dos Deputados, pelo que, por força do 
princípio da especialidade, também deve reger aqueles imóveis que pertenciam a reserva técnica e foram, por 
força do Ato da Mesa nº 67, de 2015, destinados a residência de parlamentares. 

Acresça, por (m, que a proposta, ao conferir tratamento isonômico a todos os Parlamentares bene(ci-
ários de imóveis residenciais funcionais, tem o potencial de maximizar o aproveitamento do sistema habita-
cional da Casa. 

Sala de Reuniões, em de setembro de 2016.
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ATAS DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA

Ata da 16ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 15 de 
dezembro de 2016.

Publique-se
Em 18-1-17. – Rodrigo Maia, presidente.

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 

Ata da décima sexta reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada em 
15 de dezembro de 2016

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às dez horas e quinze minutos, no Gabinete da 
Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora. Presentes os Senhores Deputados Giacobo, Segundo-Vice-Presidente; Beto 
Mansur, Primeiro-Secretário; Felipe Bornier, Segundo-Secretário; Mara Gabrilli, Terceira-Secretária; Mandetta, Primei-
ro-Suplente de Secretário; Gilberto Nascimento, Segundo-Suplente de Secretário; Luiza Erundina, Terceira-Suplente 
de Secretário; Ricardo Izar, Quarto-Suplente de Secretário; Cláudio Cajado, Corregedor Parlamentar; e Jozi Araújo, 
Procuradora Parlamentar. Havendo número legal, o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, assumiu a 
Presidência da reunião e declarou abertos os trabalhos, dando início à – I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. Aná-
lise do processo n. 125.043/2016, referente às ausências justi'cadas, ad referendum da Mesa Diretora. Durante co-
mentários, compareceram à reunião os Senhores Deputados Rodrigo Maia, Presidente, e Waldir Maranhão, Primeiro-
-Vice-Presidente. Submetido a votos, a Mesa Diretora rati'cou os despachos favoráveis, contra o voto da Deputada
Mara Gabrilli, Terceira Secretária, e do Deputado Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário. Nesse instante, retirou-
-se da sala de reuniões o Senhor Deputado Giacobo, Segundo-Vice-Presidente. Ainda na condução dos trabalhos,
o Senhor Deputado Beto Mansur passou a palavra ao Senhor Deputado José Carlos Araújo, que expôs o processo
n. 131.981/2016, de seu interesse, que trata de pedido de reconsideração de decisões indeferitórias constantes dos
processos n.s 107.057/2016 e 108.054/2016. Esclarecidos os fatos, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, consi-
derar justi'cadas as ausências do interessado nos dias 28 e 29 de março de 2016; e 5 de abril de 2016. Com a palavra,
o Senhor Deputado Felipe Bornier, Segundo Secretário, pôs à disposição o espaço criado na Segunda Secretaria para
videoconferência, que dispõe de uma televisão de 50 polegadas com uma câmera, possibilitando comunicação sem
a necessidade de deslocamento para outro local, resultando em economia e atualização digital nos dias de hoje.
Compareceu, nesse momento, à reunião o Senhor Deputado Alex Canziani, Quarto Secretário. Dando seguimento,
item 1 – Solicitações de Informação ao Tribunal de Contas da União (SIT): 1.1 – SIT Nº 25, de 2016, de autoria
do Deputado Jorge Solla, que “Solicita informações ao Tribunal de Contas da União quanto à declaração de bens e
rendas do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Quadros Vieira Lima.”. Aprovado, por unanimidade, o
encaminhamento ao Tribunal de Contas da União; e 1.2 – SIT Nº 26, de 2016, de autoria do Deputado Félix Men-
donça Júnior, que “Requer informações ao Tribunal de Contas da União – TCU sobre atípica tramitação processual
em sede de Tomada de Contas Especial no âmbito daquele Órgão Auxiliar do Congresso Nacional.”. Aprovado, por
unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União. Item 2 – Reembolso de despesas de assistên-
cia à saúde. Autorizado, por unanimidade, o reembolso de interesse do Deputado Miguel Lombardi, instruído no
Processo n. 125.882/2016. Em seguida, a Mesa Diretora rati'cou, por unanimidade, os despachos exarados, ad

referendum da Mesa Diretora, nos seguintes expedientes referentes a Requerimento de Informação, missão o'cial,
Ato da Mesa, Decisão da Presidência, justi'cativa de ausência, relatório de gestão 'scal, Requerimento, reembolso
de despesas de assistência à saúde e nomeação de servidor: 1 – Rati'cado o Relatório de Requerimentos de In-
formações (RIC), despachados ad referendum da Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos termos dos pareceres
do Relator, Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente: 1 – RIC Nº 2.186/16 – do Sr. Silas Câmara – que
“solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Minis-
tério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Amaturá, no Estado do Amazonas”;
2 – RIC Nº 2.187/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações
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e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Mu-
nicípio de Alvarães, no Estado do Amazonas”; 3 – RIC Nº 2.188/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implan-
tar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Autazes, no Estado do Amazonas”; 4 – RIC Nº 2.189/16 – 
do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual 
o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Anori, no Es-
tado do Amazonas”; 5 – RIC Nº 2.190/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda
larga de Internet, no Município de Apui, no Estado do Amazonas”; 6 – RIC Nº 2.191/16 – do Sr. Silas Câmara – que
“solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Minis-
tério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Atalaia do Norte, no Estado do Ama-
zonas”; 7 – RIC Nº 2.192/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet,
no Município de Barcelos, no Estado do Amazonas”; 8 – RIC Nº 2.193/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para
implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Barreirinha, no Estado do Amazonas”; 9 – RIC Nº
2.194/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de
Benjamin Constant, no Estado do Amazonas”; 10 – RIC Nº 2.195/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implan-
tar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Beruri, no Estado do Amazonas”; 11 – RIC Nº 2.196/16 – do
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o
prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Boa Vista do
Ramos, no Estado do Amazonas”; 12 – RIC Nº 2.197/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço
de banda larga de Internet, no Município de Boca do Acre, no Estado do Amazonas”; 13 – RIC Nº 2.198/16 – do Sr.
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o
prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Borba, no Esta-
do do Amazonas”; 14 – RIC Nº 2.199/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda
larga de Internet, no Município de Caapiranga, no Estado do Amazonas”; 15 – RIC Nº 2.200/16 – do Sr. Silas Câmara
– que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este
Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Canutama, no Estado do Ama-
zonas”; 16 – RIC Nº 2.201/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Inter-
net, no Município de Carauari, no Estado do Amazonas”; 17 – RIC Nº 2.202/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita
informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem
para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Careiro da Várzea, no Estado do Amazonas”;
18 – RIC Nº 2.203/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações
e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Mu-
nicípio de Careiro, no Estado do Amazonas”; 19 – RIC Nº 2.204/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implan-
tar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Coari, no Estado do Amazonas”; 20 – RIC Nº 2.205/16 – do
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o
prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Codajas, no Es-
tado do Amazonas”; 21 – RIC Nº 2.206/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda
larga de Internet, no Município de Eirunepé, no Estado do Amazonas”; 22 – RIC Nº 2.207/16 – do Sr. Silas Câmara
– que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este
Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Envira, no Estado do Amazo-
nas”; 23 – RIC Nº 2.208/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Inter-
net, no Município de Fonte Boa, no Estado do Amazonas”; 24 – RIC Nº 2.209/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita
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informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem 
para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Guajará, no Estado do Amazonas”; 25 – RIC Nº 
2.210/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de 
Humaitá, no Estado do Amazonas”; 26 – RIC Nº 2.211/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Minis-
tro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o ser-
viço de banda larga de Internet, no Município de Ipixuna, no Estado do Amazonas”; 27 – RIC Nº 2.212/16 – do Sr. 
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o 
prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Iranduba, no 
Estado do Amazonas”; 28 – RIC Nº 2.213/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciên-
cias, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda 
larga de Internet, no Município de Itacoatiara, no Estado do Amazonas”; 29 – RIC Nº 2.214/16 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este 
Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Itamarati, no Estado do Ama-
zonas”; 30 – RIC Nº 2.215/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Inter-
net, no Município de Itapiranga, no Estado do Amazonas”; 31 – RIC Nº 2.216/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem 
para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Juruá, no Estado do Amazonas”; 32 – RIC Nº 
2.217/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de 
Japurá, no Estado do Amazonas”; 33 – RIC Nº 2.218/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro 
das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço 
de banda larga de Internet, no Município de Jutaí, no Estado do Amazonas”; 34 – RIC Nº 2.219/16 – do Sr. Silas Câ-
mara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que 
este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Lábrea, no Estado do Ama-
zonas”; 35 – RIC Nº 2.220/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Inter-
net, no Município de Manacapuru, no Estado do Amazonas”; 36 – RIC Nº 2.221/16 – do Sr. Silas Câmara – que “soli-
cita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério 
tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Manaquiri, no Estado do Amazonas”; 37 
– RIC Nº 2.222/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Mu-
nicípio de Manicoré, no Estado do Amazonas”; 38 – RIC Nº 2.223/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implan-
tar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Maraã, no Estado do Amazonas”; 39 – RIC Nº 2.224/16 – do 
Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o 
prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Maués, no Es-
tado do Amazonas”; 40 – RIC Nº 2.225/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda 
larga de Internet, no Município de Nhamundá, no Estado do Amazonas”; 41 – RIC Nº 2.226/16 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este 
Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Nova Olinda do Norte, no Es-
tado do Amazonas”; 42 – RIC Nº 2.227/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda 
larga de Internet, no Município de Novo Airão, no Estado do Amazonas”; 43 – RIC Nº 2.228/16 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este 
Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Novo Aripuanã, no Estado do 
Amazonas”; 44 – RIC Nº 2.229/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de 
Internet, no Município de Parintins, no Estado do Amazonas”; 45 – RIC Nº 2.230/16 – do Sr. Silas Câmara – que “so-
licita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério 
tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Pauini, no Estado do Amazonas”; 46 – RIC 
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Nº 2.231/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Co-
municações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município 
de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas”; 47 – RIC Nº 2.232/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita infor-
mações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para 
implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Rio Preto da Eva, no Estado do Amazonas”; 48 – RIC 
Nº 2.233/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Co-
municações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município 
de Santa Isabel do Rio Negro, no Estado do Amazonas”; 49 – RIC Nº 2.234/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita 
informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem 
para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Santo Antonio do Iça, no Estado do Amazonas”; 
50 – RIC Nº 2.235/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Mu-
nicípio de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas”; 51 – RIC Nº 2.236/16 – do Sr. Silas Câmara – que “so-
licita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério 
tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de São Paulo de Olivença, no Estado do Ama-
zonas”; 52 – RIC Nº 2.237/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Inter-
net, no Município de São Sebastião do Uatumã, no Estado do Amazonas”; 53 – RIC Nº 2.238/16 – do Sr. Silas Câma-
ra – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este 
Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Silves, no Estado do Amazonas”; 
54 – RIC Nº 2.239/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Mu-
nicípio de Tabatinga, no Estado do Amazonas”; 55 – RIC Nº 2.240/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implan-
tar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Tapauá, no Estado do Amazonas”; 56 – RIC Nº 2.241/16 
– do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Tefé, no 
Estado do Amazonas”; 57 – RIC Nº 2.242/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciên-
cias, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda 
larga de Internet, no Município de Tonantins, no Estado do Amazonas”; 58 – RIC Nº 2.243/16 – do Sr. Silas Câmara 
– que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este 
Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Uarini, no Estado do Amazonas”; 
59 – RIC Nº 2.244/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implantar o serviço de banda larga de Internet, no Mu-
nicípio de Urucará, no Estado do Amazonas”; 60 – RIC Nº 2.245/16 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações 
ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, qual o prazo que este Ministério tem para implan-
tar o serviço de banda larga de Internet, no Município de Urucurituba, no Estado do Amazonas”; 61 – RIC Nº 2.246/16 
– do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer informações ao Ministro da Justiça e Cidadania sobre a emigração de venezue-
lanos para o território brasileiro”; 62 – RIC Nº 2.247/16 – do Sr. Flaviano Melo – que “solicita informações ao ministro 
da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, acerca das ações desta Pasta contra a onda violência que tem atingido 
sistematicamente o Estado do Acre”; 63 – RIC Nº 2.248/16 – do Sr. Bruno Covas – que “requer informações ao Minis-
tro da Saúde sobre providências tomadas para solucionar e coibir a inadimplência de operadoras de planos de saú-
de quanto ao ressarcimento por atendimentos feitos a seus usuários no SUS (Sistema Único de Saúde)”; 64 – RIC Nº 
2.249/16 – do Sr. Bruno Covas – que “requer informações ao Ministro do Turismo sobre diversas obras urbanização 
da Praça Horácio Lafer e nos Mirantes do Morro da Campina e do Morro das Galhetas, no município do Guarujá/SP”; 
65 – RIC Nº 2.250/16 – do Sr. Bruno Covas – que “requer informações ao Ministro do Esporte sobre a reforma e revi-
talização geral do Ginásio Guaibe, localizado no município do Guarujá/SP”; 66 – RIC Nº 2.251/16 – da Sra. Creuza 
Pereira – que “solicita informações ao Ministro da Educação, Sr. JOSÉ DE MENDONÇA BEZERRA FILHO, sobre pedido 
de criação da Universidade Federal do Sertão de Pernambuco”; 67 – RIC Nº 2.252/16 – da Sra. Laura Carneiro – que 
“requer informação Ministro de Estado da Educação para esclarecer aspectos referentes às políticas de governo 
orientadas ao cumprimento da Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, e de sua sucedânea, a Lei nº 13.278, de 2 de 
maio de 2016, para a educação musical brasileira”; 68 – RIC Nº 2.253/16 – da Comissão de Direitos Humanos e Mi-
norias – que “solicita informações ao Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, sobre a continuida-
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de dos trabalhos desenvolvidos de tecnologia assistiva pelo Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva 
– CNRTA, vinculado ao Ministério”; 69 – RIC Nº 2.254/16 – do Sr. Assis Carvalho – que “solicita informações ao Minis-
tério da Saúde acerca da habilitação de Centro de atenção psicossocial no município de Picos, no estado do Piauí”; 
70 – RIC Nº 2.255/16 – do Sr. Hugo Leal – que “solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado dos Transportes, Portos 
e Aviação Civil, Dr. Maurício Quintella Malta Lessa, informações sobre o reajuste da tarifa básica do pedágio da BR 
040 (trecho Rio – Juiz de Fora), aprovada pela Resolução nº 5.168 de 17 de agosto de 2016, da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT e a concessão outorgada a empresa CONCER”; 71 – RIC Nº 2.256/16 – do Sr. Luiz Car-
los Hauly – (PL 3920/2012) – que “solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita 
decorrente da aprovação do Projeto de Lei nº 3.920, de 2012”; 72 – RIC Nº 2.257/16 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – (PL 
7512/2014) – que “solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita decorrente da 
aprovação do Projeto de Lei nº 7.512, de 2014”; 73 – RIC Nº 2.258/16 – do Sr. Rogério Rosso – que “solicita informa-
ções sobre o processo de aquisição direta de passagens aéreas”; 74 – RIC Nº 2.259/16 – do Sr. Victor Mendes – que 
“requer informações ao Senhor Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Senhor Dyogo Henrique de 
Oliveira, sobre a nomeação dos aprovados no concurso do INSS (Edital nº 01/2015)”; 75 – RIC Nº 2.260/16 – do Sr. 
Miguel Haddad – que “solicita ao Ministério da Saúde informações acerca da produção do Imuno BCG pela Funda-
ção Ataulpho de Paiva e das razões da falta do medicamento na rede pública”; 76 – RIC Nº 2.261/16 – do Sr. Miguel 
Haddad – que “solicita informações ao Ministério da Saúde acerca da rotina de transplante de órgãos no Brasil”; 77 
– RIC Nº 2.262/16 – do Sr. Marco Maia – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça e Cidadania a respeito 
das providências administrativas tomadas para que se solucione a questão da dos Contratos números 081/2012; 
062/2013; 141/2013; 063/2014; 078/2014, que este ministério tem com a Comil Ônibus S.A”; 78 – RIC Nº 2.263/16 
– do Sr. Ronaldo Carletto – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil acerca dos critérios utilizados para a de'nição dos aeroportos que serão contemplados com investimentos no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR)”; 79 – RIC Nº 2.264/16 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “solicita informações ao senhor Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, 
sobre uso de animais em experimentos cientí'cos na UNESP/Jaboticabal”; 80 – RIC Nº 2.265/16 – do Sr. Félix Men-
donça Júnior – que “solicita do Senhor Ministro de Minas e Energia informações sobre o fato de empresa envolvida 
na Operação Lava-Jato ter sido contratada para executar serviços ou obras na Petrobras”; 81 – RIC Nº 2.266/16 – do 
Sr. Patrus Ananias – que “solicita informações ao Sr. Osmar Terra, Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, sobre 
ações que estão sendo realizadas para revisar o cadastro das famílias que recebem recurso do Programa Bolsa Fa-
mília”; 82 – RIC Nº 2.267/16 – do Sr. Ivan Valente – que “RIC ao Exmo. Sr. Ministro da Defesa em relação a in'ltração 
de membros do Exército em movimentos sociais e manifestações públicas”; 83 – RIC Nº 2.268/16 – do Sr. Bruno 
Covas – que “requer informações ao Ministro da Saúde sobre recursos federais destinados ao tratamento para de-
pendentes de álcool e drogas e pacientes com doenças mentais na cidade de São Paulo”; 84 – RIC Nº 2.269/16 – do 
Sr. Félix Mendonça Júnior – que “ Solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda com 
a 'nalidade de obter relatórios junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, os quais informem se, após o 
início das investigações do Ministério Público Federal, no âmbito da denominada operação “lava-jato”, foram conce-
didos novos empréstimos ou renovações com as empresas envolvidas nas investigações da referida operação”; 85 
– RIC Nº 2.270/16 – do Sr. Laercio Oliveira – que “requer informações ao Ministro da Casa Civil”; 86 – RIC Nº 2.271/16 
– do Sr. Julio Lopes – que “requer na forma do art. 50, § 2° da Constituição Federal e inciso I, do art. 115 do RIDC, seja 
encaminhado ao senhor Ministro da Fazenda pedido de informação acerca dos débitos em cobrança”; 87 – RIC Nº 
2.272/16 – do Sr. Jair Bolsonaro – que “solicita informações ao senhor Ministro de Estado de Minas e Energia quan-
to à exploração de jazidas de nióbio, nos quesitos que especi'ca”; 88 – RIC Nº 2.273/16 – da Comissão de Educação 
– que “requer seja encaminhado, ao Ministro de Estado da Educação, RIC sobre ações de competência do Ministério 
no âmbito do Programa Mais Médicos”; 89 – RIC Nº 2.274/16 – do Sr. Jean Wyllys – (MPV 745/2016) – que “solicita 
informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a edição da Medida Provisória 745/2016”; 90 – RIC Nº 2.275/16 – do 
Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação sobre decisão do Co-
légio Pedro II no Estado do Rio de Janeiro de aboliu a distinção entre uniformes de alunos”; 91 – RIC Nº 2.276/16 – 
do Sr. Domingos Sávio – que “solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, Sr. Gilberto Kassab, sobre as geradoras e retransmissoras de Televisão do País”; 92 – RIC Nº 
2.277/16 – do Sr. Paulo Pimenta – que “requer ao Ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, informações 
sobre a criação de escritórios do Ministério da Educação em São Paulo – SP e em Recife – PE”; 93 – RIC Nº 2.278/16 
– da Sra. Erika Kokay – que “requer o encaminhamento de pedido de informações ao Ministério da Saúde sobre o 
atendimento a crianças com a síndrome congênita do vírus zika no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”; 94 
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– RIC Nº 2.279/16 – da Sra. Erika Kokay – que “solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda junto à Supe-
rintendência de Previdência Complementar (PREVIC)”; 95 – RIC Nº 2.280/16 – da Sra. Leandre – que “solicita infor-
mações ao Ministro da Saúde acerca das terapias e dos exames diagnósticos disponibilizados pelo SUS para o tra-
tamento dos hemangiomas”; 96 – RIC Nº 2.281/16 – da Comissão de Cultura – que “requer informações acerca da 
reorganização da estrutura administrativa do Ministério da Cultura”; 97 – RIC Nº 2.282/16 – da Sra. Clarissa Garotinho 
– que “solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a série histórica detalhada, ano a ano, de renúncias de receitas 
(incentivos e isenções) por parte do Governo Federal nos últimos cinco anos”; 98 – RIC Nº 2.283/16 – do Sr. Laercio 
Oliveira – que “solicita informações ao Ministro da Fazenda”; 99 – RIC Nº 2.284/16 – do Sr. Raimundo Gomes de Ma-
tos – que “solicita o envio de requerimento de informações ao Sr. Ministro da Integração Nacional sobre a ferrovia 
Nova Transnordestina”; 100 – RIC Nº 2.285/16 – do Sr. Raimundo Gomes de Matos – que “solicita o envio de reque-
rimento de informações ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil sobre a ferrovia Nova Transnordestina”; 
101 – RIC Nº 2.286/16 – do Sr. Alan Rick – que “solicita informações ao Ministério da Saúde acerca da contratação 
de médicos Cubanos pelo Programa Mais Médicos”; 102 – RIC Nº 2.287/16 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “requer 
informação ao Poder Executivo para esclarecer sobre o cumprimento da Lei nº 13.234, de 29 de dezembro de 2015, 
referente à obrigação de cadastro nacional de estudantes com altas habilidades e superdotados”; 103 – RIC Nº 
2.288/16 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “requer informação ao Poder Executivo para esclarecer sobre o porquê de 
a de'ciência da função visual ser considerada física e a auditiva, não ser”; 104 – RIC Nº 2.289/16 – do Sr. Henrique 
Fontana – que “nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, Lei 1.079/1950 art. 13, item 4 e dos arts. 115, I, e 
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito, em nome da Bancada do Partido dos Trabalhadores 
e do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, que o presente requerimento seja devidamente processado e 
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República para que providencie, no 
prazo constitucional, e sob pena de prática de crime de responsabilidade, informações referentes à publicidade hoje 
veiculada em mídia de circulação nacional intitulada “vamos tirar o Brasil do vermelho para voltar a crescer”, com 
violação dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, pois possui nítido caráter político-par-
tidário”; 105 – RIC Nº 2.290/16 – do Sr. Patrus Ananias – que “solicita informações ao Ministro da Casa Civil da Presi-
dência da República, Sr. Eliseu Padilha sobre a agenda do Ministro da Justiça, Sr. Alexandre de Moraes”; 106 – RIC Nº 
2.291/16 – do Sr. Patrus Ananias – que “requer informações ao Sr. Ministro da Fazenda, sobre a lista dos grandes 
devedores da União que possuem imóveis rurais”; 107 – RIC Nº 2.292/16 – da Sra. Benedita da Silva – que “solicita 
ao Sr. Bruno Araújo, Ministro de Estados das Cidades, informações a respeito do Programa Minha Casa Minha Vida”; 
108 – RIC Nº 2.293/16 – da Sra. Benedita da Silva – que “solicita ao Sr. Bruno Araújo, Ministro das Cidades, informa-
ções a respeito do Programa Minha Casa Minha Vida”; 109 – RIC Nº 2.294/16 – da Sra. Benedita da Silva – que “soli-
cita ao Sr. Osmar Terra, Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, informações a respeito do Programa Bolsa 
Familia”; 110 – RIC Nº 2.295/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Edu-
cação sobre a decisão de suspender o Programa Brasil Alfabetizado”; 111 – RIC Nº 2.296/16 – do Sr. Arnaldo Jordy 
– que “requer informações do Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, sobre o Programa Bolsa Família e as 
comunidades indígenas”; 112 – RIC Nº 2.297/16 – do Sr. Arnaldo Jordy – que “solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado do Esporte sobre o Programa de Formação Esportiva “Atleta na Escola””; 113 – RIC Nº 2.298/16 – do Sr. Mar-
celo Matos – que “solicita ao Senhor Henrique de Campos Meirelles, Ministro de Estado da Fazenda, informações 
sobre as regras aplicáveis a recebimento, análise e aceitação de propostas de seguros de veículos sinistrados e recu-
perados”; 114 – RIC Nº 2.299/16 – do Sr. João Fernando Coutinho – que “requeiro a Vossa Excelência, com base no 
art. 50 da Constituição Federal e na forma dos art. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, 
ouvida a Mesa, solicite ao Ministro da Fazenda as seguintes informações:”; 115 – RIC Nº 2.300/16 – do Sr. Pedro 
Cunha Lima – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Integração Nacional sobre o andamento 
das obras de transposição do Rio São Francisco”; 116 – RIC Nº 2.301/16 – da Sra. Leandre – que “solicita informações 
ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil sobre o cumprimento da Resolução nº 4.323, de 2014, da Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres – ANTT”; 117 – RIC Nº 2.302/16 – do Sr. Marcelo Matos – que “solicita ao Se-
nhor Henrique de Campos Meirelles, Ministro de Estado da Fazenda, informações acerca da política de aluguel de 
imóveis do Banco do Brasil”; 118 – RIC Nº 2.303/16 – do Sr. Júlio Delgado – que “RIC ao Ministério da Saúde acerca 
dos valores repassados ao Estado de Minas Gerais, com discriminação por município, para as ações de prevenção e 
controle da gripe H1N1, bem como das portarias do Ministério da Saúde que normatizam o assunto”; 119 – RIC Nº 
2.304/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado Justiça e Cidadania 
acerca dos nomes dos vereadores envolvidos com compra de votos no Município de Queimados/RJ”; 120 – RIC Nº 
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2.327/16 – do Sr. Laudivio Carvalho – que “requer seja encaminhado Pedido de Informação ao Exmo. Senhor Minis-
tro de Estado das Cidades, Bruno Cavalcanti de Araújo, sobre a utilização dos recursos do Fundo Nacional de Segu-
rança e Educação de Trânsito – FUNSET”; 121 – RIC Nº 2.328/16 – do Sr. Paes Landim – que “requer sejam solicitadas 
informações ao Senhor Ministro da Integração Nacional, Sr. Helder Zahluth Barbalho, no sentido de solicitar que o 
DNOCS, informe sobre a contratação de perfuração de poços tubulares no semiárido do Estado do Piauí”; 122 – RIC 
Nº 2.329/16 – do Sr. Hugo Leal – que “solicita ao Ministério da Cultura, no âmbito das competências do IPHAN – Ins-
tituto do Patrimônio e Histórico e Artístico Nacional e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âm-
bito das competências da Secretaria do Patrimônio da União , que se manifestem, nas suas esferas de competência, 
sobre questões relativas à possíveis restrições no ambiente interno e no ambiente externo, decorrentes de tomba-
mento provisório ou de'nitivo dos imóveis da União que menciona, e sobre as cessões de uso sob o regime de afo-
ramento requeridas pelo Comitê Rio da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida e pela Associação 
PRO MATRE, em processos administrativos que tramitam na Secretaria do Patrimônio da União”; 123 – RIC Nº 2.330/16 
– da Sra. Mara Gabrilli – que “solicita informações ao Senhor Ministro da Fazenda sobre o impacto orçamentário e 
'nanceiro, nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, de eventual aprovação de projeto de lei que conceda o re'nancia-
mento de dívidas de entidades sem 'ns lucrativos com a União, decorrentes de inadimplemento de parcelamento 
concedido com base na Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000”; 124 – RIC Nº 2.331/16 – do Sr. Jean Wyllys – que “soli-
cita informações ao Ministério da Educação sobre os motivos e impactos do corte de 20% das bolsas de iniciação 
cientí'ca do CNPq”; 125 – RIC Nº 2.332/16 – do Sr. Jean Wyllys – que “solicita informações ao Ministério da Educação 
sobre os motivos e impactos da extinção de vagas nos cursos de graduação em todo o país”; 126 – RIC Nº 2.333/16 
– da Sra. Laura Carneiro – que “solicita informações ao Ministro da Saúde quanto ao quantitativo de médicos do Pro-
grama Mais Médicos, e quanto à distribuição de recursos para a Estratégia Saúde da Família”; 127 – RIC Nº 2.334/16 
– do Sr. Chico Alencar – que “solicita ao Ministro da Integração Nacional do Brasil, senhor Helder Barbalho, informa-
ções acerca do Departamento Nacional de Obras Contra Seca (DNOCS)”; 128 – RIC Nº 2.335/16 – do Sr. Chico Alen-
car – que “solicita ao Ministro da Fazenda, senhor Henrique Meirelles, informações acerca do Banco do Nordeste do 
Brasil S.A”; 129 – RIC Nº 2.336/16 – do Sr. Chico Alencar – que “solicita ao Ministro da Saúde, senhor Ricardo Barros, 
informações acerca da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)”; 130 – RIC Nº 2.337/16 – do Sr. Chico Alencar – que 
“solicita ao Ministro dos Transportes em Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, senhor Maurício Quintella 
Lessa, informações acerca do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)”; 131 – RIC Nº 2.338/16 
– do Sr. Chico Alencar – que “solicita ao Ministro dos Transportes em Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil, senhor Maurício Quintella Lessa, informações acerca das Companhias Docas”; 132 – RIC Nº 2.339/16 – da Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole, informações ao Exmo. Senhor Ministro de Minas e Energia sobre o andamento do Projeto de Construção do 
Linhão que ligará as cidades de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, bem como sobre o custo total da 
obra”; 133 – RIC Nº 2.340/16 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – que “requer no âmbito da Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro dos Transportes, Portos e Avia-
ção Civil, sobre a existência de estudos e a possibilidade de prorrogação de contratos com as concessionárias de 
pedágio no Paraná”; 134 – RIC Nº 2.341/16 – da Sra. Leandre – que “solicita informações ao Ministro da Saúde acer-
ca do abastecimento, distribuição e dispensação dos medicamentos para o tratamento da epilepsia utilizados no 
SUS”; 135 – RIC Nº 2.342/16 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “requer informações ao Excelentíssimo Ministro de Es-
tado da Integração Nacional, a respeito das transferências de recursos para ações de Defesa Civil ao Governo do 
Estado da Paraíba”; 136 – RIC Nº 2.343/16 – do Sr. Izalci – que “requer ao Ministro de Estado do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão, que envide esforços junto à Secretaria de Patrimônio da União para a remessa de informa-
ções concernentes à questão fundiária de terras da União no Distrito Federal”; 137 – RIC Nº 2.344/16 – do Sr. Sóste-
nes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas 
referente ao projeto cultural n°111041 incentivado pela Lei Rouanet”; 138 – RIC Nº 2.345/16 – do Sr. Sóstenes Ca-
valcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas refe-
rente ao projeto cultural n°122422 incentivado pela Lei Rouanet”; 139 – RIC Nº 2.346/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcan-
te – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas referente ao 
projeto n°138502 incentivado pela Lei Rouanet”; 140 – RIC Nº 2.347/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas referente ao projeto culturais 
n°095788 incentivado pela Lei Rouanet”; 141 – RIC Nº 2.348/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informa-
ções ao Senhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas referente ao projeto culturais n°127896 
incentivados pela Lei Rouanet”; 142 – RIC Nº 2.349/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao 
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Senhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas referente ao projeto culturais n°092919 in-
centivados pela Lei Rouanet”; 143 – RIC Nº 2.350/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Se-
nhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas referente ao projeto culturais n° 090535 incen-
tivados pela Lei Rouanet”; 144 – RIC Nº 2.351/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor 
Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas referente ao projeto culturais n°1111701 e n° 1310037 
incentivados pela Lei Rouanet”; 145 – RIC Nº 2.352/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao 
Senhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas referente ao projeto culturais nº102660, 
102660, 114311, 114311, 125723, e 125723 incentivados pela Lei Rouanet”; 146 – RIC Nº 2.353/16 – do Sr. Sóstenes 
Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas re-
ferente ao projeto culturais n°1011723, n.º 119540, n.º 119540, n.º 129033 e n.º 129033 incentivados pela Lei Roua-
net”; 147 – RIC Nº 2.354/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado 
da Cultura acerca das prestações de contas referente ao projeto culturais nº137739 incentivados pela Lei Rouanet”; 
148 – RIC Nº 2.355/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Cul-
tura acerca das prestações de contas referente ao projeto cultural n°088355, incentivado pela Lei Rouanet”; 149 – RIC 
Nº 2.356/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Cultura acer-
ca das prestações de contas referente ao projeto culturais n°136925 incentivados pela Lei Rouanet”; 150 – RIC Nº 
2.357/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Cultura acerca 
das prestações de contas referente ao projeto n°1210289 incentivado pela Lei Rouanet”; 151 – RIC Nº 2.358/16 – do 
Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações 
de contas referente ao projeto culturais nº 1311034 incentivados pela Lei Rouanet”; 152 – RIC Nº 2.359/16 – do Sr. 
Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de 
contas referente ao projeto culturais nº 095765, nº 101602, nº 101602, nº 114390, nº 114390, nº 125968, nº 125968 
incentivados pela Lei Rouanet”; 153 – RIC Nº 2.360/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao 
Senhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas referente ao projeto culturais n°095788 in-
centivado pela Lei Rouanet”; 154 – RIC Nº 2.361/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Se-
nhor Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas referente ao projeto culturais n°103806 incen-
tivados pela Lei Rouanet”; 155 – RIC Nº 2.362/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor 
Ministro de Estado da Cultura acerca das prestações de contas referente ao projeto culturais n°113637 incentivados 
pela Lei Rouanet”; 156 – RIC Nº 2.363/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Cultura acerca das prestações de contas referente ao projeto culturais n°127433 incentivados pela Lei 
Rouanet”; 157 – RIC Nº 2.364/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Es-
tado da Cultura acerca das prestações de contas referente ao projeto cultural n°128707, incentivado pela Lei Roua-
net”; 158 – RIC Nº 2.365/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer informações ao Senhor Ministro de Estado 
da Cultura acerca das prestações de contas referente aos projetos culturais n°129817 e n.º 140707, incentivados pela 
Lei Rouanet”; 159 – RIC Nº 2.366/16 – do Sr. Zé Carlos – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazen-
da sobre o total de renúncia 'scal decorrente das desonerações que especi'ca”. 2 – Rati'cado o Relatório de Missão 
Autorizada n. 7, de 2016, da Presidência. Missões o'ciais autorizadas por meio de ofícios – GPO n.s, de 2016: 263, 
737, 1209, 1217 a 1219, 1225, 1227, 1228, 1230, 1253, 1255, 1266, 1268 a 1270, 1280 a 1282, 1290 a 1293, 1297 a 
1302, 1310 a 1314, 1317, 1318, 1320, 1326, 1334, 1337, 1345, 1346, 1351, 1353, 1364, 1369, 1375, 1377 a 1383, 1386, 
1391 a 1395, 1401, 1407 a 1414, 1421, 1423 a 1433, 1443 a 1452, 1454, 1461, 1462, 1464, 1466, 1467, 1471, 1481, 
1482, 1484 a 1494, 1498 a 1501, 1504 a 1508, 1510, 1514, 1515, 1518, 1519, 1524, 1529 a 1532, 1535 a 1537, 1544 a 
1546, 1549, 1571 a 1574, 1576, 1578 a 1581, 1585, 1590 a 1595, 1600 a 1602, 1604, 1606, 1617, 1624 a 1635, 1645, 
1648 a 1650, 1652 a 1657, 1660 a 1664, 1666, 1667, 1670, 1674, 1675, 1680, 1685 a 1688, 1692 a 1695, 1699, 1700, 
1705 a 1714, 1716 a 1721, 1725, 1727, 1730 a 1733, 1738 e 1739. 3 – Rati'cados os Atos da Mesa nºs: 3.1 – Nº 121, 
de 2016, que “Dispõe sobre o remanejamento de cargo em comissão de natureza especial para o Gabinete do Pre-
sidente.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 16/setembro/2016 e publicado no Suplemento “A” ao DCD 
de 21/setembro/2016; 3.2 – Nº 122, de 2016, que “Altera o Ato da Mesa n. 43, de 2009, que instituiu a Cota para o 
Exercício da Atividade Parlamentar.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 6/outubro/2016 e publicado no 
Suplemento ao DCD de 7/outubro/2016, instruído no Processo n. 114.050/2016. Com a palavra, o Senhor Deputado 
Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário, sugeriu que fosse aplicado o disposto no ato, em análise, também aos 
Presidentes de Comissão Especial, devido ao intenso trabalho que esse tipo de comissão demanda e que, normal-
mente, é externo. O Senhor Deputado Beto Mansur propôs que 'casse registrada a sugestão para estudo de um 
novo ato; 3.3 – Nº 125, de 2016, que “Altera os arts. 5º, 14 e 36 no Regulamento do Programa de Assistência à Saúde 
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da Câmara dos Deputados – PRÓ-SAÚDE, Anexo ao Ato da Mesa n. 75, de 7 de fevereiro de 2006.”. Baixado, ad refe-

rendum da Mesa Diretora, em 1/dezembro/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 2/dezembro/2016, instru-
ído no Processo n. 130.207/2016; 3.4 – Nº 126, de 2016, que “Dispõe sobre a estrutura de funções comissionadas 
da Liderança do Partido Trabalhista Nacional.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 2/dezembro/2016 e 
publicado no Suplemento ao DCD de 3/dezembro/2016, instruído no Processo n. 3.721/2016; 3.5 – Nº 127, de 2016, 
que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos de natureza especial – CNE na Liderança do Partido Popular Socia-
lista – PPS.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 2/dezembro/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 
3/dezembro/2016, instruído no Processo n. 124.750/2016; 3.6 – Nº 128, de 2016, que “Dispõe sobre a estrutura de 
funções comissionadas da Liderança do Partido dos Trabalhadores.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 
2/dezembro/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 3/dezembro/2016, instruído no Processo n. 128.107/2016; 
3.7 – Nº 129, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e a criação de cargos em comissão de natureza especial.”. Bai-
xado, ad referendum da Mesa Diretora, em 5/dezembro/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 6/dezem-
bro/2016. 4 – Rati'cada a Decisão da Presidência que “Designa, ad referendum da Mesa Diretora, os servidores 
Fernando Sabóia Vieira, Fábio Ramos de Araújo Silva e Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, advogados inscritos 
na Ordem dos Advogados do Brasil, para representar a Mesa da Câmara dos Deputados perante o Tribunal de Con-
tas da União, com a 'nalidade de opor embargos de declaração em face do Acórdão n. 2.444, de 2016, prolatado 
nos autos do Processo TC 023.410/2016-7.”, baixada em 28 de setembro de 2016, publicada ao 'nal da ata. Extrapau-
ta, o Senhor Presidente Rodrigo Maia apresentou Ato da Mesa que designa servidores e advogados para represen-
tar a Mesa da Câmara dos Deputados perante o Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 
34.530, tendo em vista decisão em liminar no referido mandado, do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que suspendeu os atos praticados pelo Poder Legislativo na tramitação do Projeto de Lei nº 4.850, de 2016, de 
iniciativa popular de combate à corrupção. Aprovada a minuta, por unanimidade, foi baixado Ato da Mesa que “De-
signa os servidores e advogados Fábio Ramos de Araújo Silva e Leonardo Augusto de Andrade Barbosa para repre-
sentar a Mesa da Câmara dos Deputados perante o Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança 
n. 34.530”, cujo teor segue publicado ao 'nal da ata. 5 – Rati'cadas as justi<cativas de ausências no dia 13 de de-
zembro de 2016, solicitadas por meio do Of. 093 GAB-325/2016 e do Ofício nº 0462/2016/GDMAA, constantes do 
processo n. 125.043/2016. 6 – Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados, referente ao período de 
setembro/2015 a agosto/2016, na forma da Portaria nº 23, de 28/9/2016. Rati'cados o despacho favorável à `. 20 e 
a Portaria nº 23/2016, instruídos no processo n. 122.819/2016. 7 – Requerimentos para inserção, nos Anais da 
Câmara, de informações, documentos ou discurso de representante de outro Poder (art. 115, II, do RICD): Re-
querimentos nºs 5.504 e 5.505, de 2016, de autoria do Deputado João Campos, que requer a transcrição nos Anais 
desta Casa, respectivamente, dos artigos denominados “Templo Profanado”, publicado no jornal Folha de São Paulo, 
e “Bicho vale mais do que gente”, publicado no jornal O Popular. Rati'cados os despachos favoráveis. Retirou-se, 
nesse momento, da sala de reuniões, o Senhor Deputado Waldir Maranhão, Primeiro-Vice-Presidente. 8 – Reembol-
so de despesas de assistência à saúde. Rati'cados os despachos favoráveis exarados nos processos ns.: 8.1 – 
121.592/2016, de interesse do Deputado Carlos Sampaio; e 8.2 – 125.560/2016, de interesse do Deputado Miguel 
Lombardi. 9 – Nomeação de servidor: Processo n. 125.729/2016. Rati'cado o despacho favorável do Presidente 
Rodrigo Maia, à `. 2: “Trata-se de indicação do Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços, Deputado Laercio Oliveira, a 'm de que Gustavo Augusto Nascimento do Carmo seja nome-
ado para o cargo de natureza especial de Assessor Técnico, CNE-07, naquele órgão. A Resolução n. 43/2006, que 
disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em 
critérios de con'ança, e'ciência e oportunidade, a escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos inter-
nos, para a designação de acesso às funções comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, conforme 
processo n. 2007/122698, aos cargos de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento 
do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, pelo referido indicado, na Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria, Comércio e Serviços. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências e, após, à 
Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.”. Retiraram-se da reu-
nião, nesse momento, os Senhores Deputados Rodrigo Maia, Presidente, Mandetta e Ricardo Izar, Primeiro e Quarto 
Suplente de Secretário, respectivamente. Ainda na condução dos trabalhos, o Senhor Deputado Beto Mansur, Pri-
meiro-Secretário, passou à pauta da Deputada Mara Gabrilli. II – PAUTA DA SENHORA TERCEIRA-SECRETÁRIA. 
Expostos os processos referentes às justi'cativas de ausência, conforme o art. 5º do Ato da Mesa nº 66, de 2010, a 
Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, após discussão: 1 – considerar justi'cadas as ausências, devidamente com-
provadas, citadas nos processos n.s, de 2016: 123.062, 126.851, 126.790, 126.830, 127.777, 125.814, 124.043, 
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125.940, 125.191, 124.968, 123.430, 124.930, 126.036, 127.482, 130.559, 129.306, 129.353, 123.973 e 130.776; 
2 – indeferir as justi'cativas de ausências requeridas nos processos n.s, de 2016: 123.950, 125.061, 124.935, 
129.539, 123.205, 127.929, 128.053, 128.910, 130.150, 123.225, 125.966, 129.781, 130.699, 130.114; 3 – ra-
ti'car os despachos favoráveis exarados pela Deputada Mara Gabrilli, Terceira-Secretária, nos seguintes processos 
n.s, de 2016: 123.108, 125.052, 128.606, 131.162, 131.683 e 131.663; e 4 – indeferir os pedidos de reconsideração 
constantes dos processos n.s, de 2016: 121.540, 126.084, 126.650 e 124.802; e aprovar o de n. 130.222/2016. 
Retornou à reunião, nesse instante, o Senhor Deputado Mandetta, Primeiro-Suplente de Secretário. III – PAUTA DO 
SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Beto Mansur relatou os seguintes processos, nos termos de 
seus pareceres: 1 – Processo n. 115.292/2016. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à `. 6: “Trata-se de pro-
posta de alteração do Ato da Mesa n. 100, de 2013, que disciplina o acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados, 
com vistas a incluir em seu Anexo a previsão de um crachá nominal para a Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, um para a Comissão de Finanças e Tributação, e um para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi-
cos e Fiscalização. A iniciativa decorre de proposta do Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, Deputado Osmar Serraglio, que sugeriu fossem previstos dois crachás, um nominal e um avulso, para cada 
uma das comissões citadas, salientando ser necessário que tais colegiados tenham credencial de acesso ao Plenário 
de forma permanente, em razão de suas competências e da relevância que possuem para o processo legislativo. 
Instada a manifestar-se sobre a proposta, a Secretaria-Geral da Mesa sugeriu fossem previstos somente crachás no-
minais para uso dos Secretários-Executivos das referidas Comissões, em virtude da necessidade de se controlar o 
acesso ao Plenário Ulysses Guimarães, a teor do Ato da Mesa n. 106, de 2013, que dispõe sobre a população circu-
lante no Complexo Arquitetônico da Câmara dos Deputados. Ante o exposto, esta Secretaria submete a proposta 
ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, na forma da minuta de Ato da 
Mesa anexa.”. Submetidos a votos, o parecer supra foi aprovado por unanimidade e, em consequência, baixado Ato 
da Mesa que “Altera o Anexo do Ato da Mesa nº 100, de 2013, que disciplina o acesso ao Plenário da Câmara dos 
Deputados.”, cujo teor segue publicado ao 'nal da ata. 2 – Processo n. 120.536/2016. Proposta orçamentária da 
Câmara dos Deputados para o exercício de 2017, que inclui as Unidades Orçamentárias Câmara dos Deputados – CD 
e Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados – FRCD. Após análise do processo, a Mesa Diretora aprovou, por una-
nimidade, o parecer favorável do Relator, Deputado Beto Mansur, às ̀ s. 77/78. 3 – Processo n. 123.330/2016. Pare-
cer do Relator, Deputado Beto Mansur, às ̀ s. 6/v: “Trata-se de proposta do Senhor Secretário de Comunicação Social, 
Deputado José Priante, para que o cargo de Secretário de Comunicação Social seja incluído no rol das autoridades 
bene'ciárias do uso de serviço telefônico celular institucional, de que trata o Ato da Mesa n. 85, de 2013¹ (¹Art. 1º A 
utilização dos serviços de telefonia móvel celular, de representação pública e de caráter institucional, para comuni-
cação de voz ou comunicação de voz e dados, bem como de internet móvel, por parte de autoridades da Câmara 
dos Deputados, dar-se-á de acordo com o disposto neste Ato. Art. 2º São consideradas autoridades para 'ns do pre-
sente Ato, sem prejuízo das garantias já asseguradas pelo Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 2009, e pelo Ato da 
Mesa n° 84, de 26 de fevereiro de 2013: I – Membros da Mesa; II – Líder do Governo na Câmara dos Deputados; Líder 
do Governo no Congresso Nacional, se Deputado; Líderes de Partido Político, de Bloco Parlamentar, da Maioria e da 
Minoria; Procuradora Especial da Mulher; Procurador Parlamentar, Ouvidor Parlamentar e Corregedor. Art. 3º As au-
toridades não 'cam sujeitas a qualquer cota ou limite de utilização dos serviços de telefonia móvel celular, de repre-
sentação pública e de caráter institucional.). Justi'ca o parlamentar que o pleito tem por escopo adequar a legislação 
interna às alterações efetuadas no Regimento Interno da Câmara dos Deputados pela Resolução n. 4, de 2015, que 
institucionalizou a Secretaria de Comunicação Social. Ao manifestar-se sobre o pedido, a Coordenação de Engenha-
ria de Telecomunicações e Audiovisual do Departamento Técnico entendeu pertinente a demanda, uma vez que o 
cargo criado pela referida Resolução apresenta condições similares às daquelas autoridades relacionadas no inciso 
II do artigo 2º referido normativo. Nessa linha, sugeriu que a análise do pleito também considere, pela mesma razão, 
o cargo de Secretário de Relações Internacionais, criado pela Resolução n. 3, de 2015. Revela a instrução do proces-
so que a concessão do benefício implicará o fornecimento de aparelho telefônico celular, cuja aquisição poderá ser 
feita pelo Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 103/2016 que se encontra em fase de conclusão. O valor es-
timado para aquisição dos aparelhos varia entre R$ 3.193,54 e R$ 4.624,60, dependendo do modelo, podendo ser 
reduzido em função da disputa de lances. Quanto à despesa relativa ao uso dos serviços telefônicos pelas autorida-
des, dependerá do padrão de utilização da linha, uma vez que essa despesa não está sujeita a cota ou limite de uti-
lização. Por 'm, cabe destacar que o Regimento Interno da Casa, no TÍTULO II – DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA, relacio-
na como tais: Mesa, Presidência, Secretaria (Primeira, Segunda, Terceira e Quarta), Colégio de Líderes, Secretaria da 
Mulher, Procuradoria Parlamentar, Ouvidoria Parlamentar, Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Corregedoria 
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Parlamentar, Secretaria de Relações Internacionais, Secretaria de Comunicação Social e Comissões. Ante o exposto, 
esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável a sua aprovação, 
na forma da minuta de Ato da Mesa anexa.”. Em votação, foi aprovado, por unanimidade, o parecer supra, e, em con-
sequência, baixado Ato da Mesa que “Altera o inciso II do art. 2º do Ato da Mesa nº 85, de 26 de fevereiro de 2013.”, 
cujo teor segue publicado ao 'nal da ata. 4 – Processo n. 119.821/2016. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, 
à `. 19: “Trata-se de proposta de alteração do art. 9º do Ato da Mesa n. 43, de 2009, em atendimento à recomenda-
ção constante do Relatório de Auditoria n. 04/2014, da Secretaria de Controle Interno, objeto do Processo n. 
105.251/2015. A proposta objetiva aprimorar os requisitos necessários para o deferimento de ressarcimento de des-
pesas referentes aos imóveis utilizados como escritório de apoio à atividade parlamentar, passando-se a exigir: a) 
quando se tratar de imóvel de propriedade do Deputado: Certidão atualizada do Registro de Imóveis ou, na impos-
sibilidade desta, instrumento hábil que comprove a efetiva posse; ou, b) quando se tratar de imóvel de propriedade 
de terceiros: a documentação supramencionada, e ainda o contrato de locação ou termo de cessão de uso do imó-
vel ou equivalente, com 'rmas reconhecidas em cartório. Segundo a instrução processual, por força do princípio da 
segurança jurídica e em razão da grande quantidade de escritórios já cadastrados, a proposta oferece regra de tran-
sição, a 'm de resguardar os imóveis que foram registrados de acordo com a regra vigente até a data de publicação 
deste Ato. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer 
favorável, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.”. Aprovado, por unanimidade, o parecer supra, foi baixado 
Ato da Mesa que “Altera o Ato da Mesa nº 43, de 2009, que instituiu a Cota para o Exercício da Atividade Parlamen-
tar.”, cujo teor segue publicado ao 'nal da ata. 5 – Processo n. 122.502/2016. Parecer do Relator, Deputado Beto 
Mansur, às `s. 114/v: “Trata-se da regularização de débito, no valor de R$ 62.523,86, apurado na Cota para o Exer-
cício da Atividade Parlamentar – CEAP, decorrente de lançamentos de despesas telefônicas realizadas em 2015 pelos 
Deputados listados às ̀ s. 3 e 4, relativas a linhas de celulares institucionais, cujos registros no sistema informatizado 
da CEAP só ocorreram em 2016, em virtude da demora no envio das faturas pelas operadoras e na resposta às con-
testações de cobranças indevidas. Trata-se ainda da regularização de débitos na Cota, que totalizam R$ 36.810,57, 
relativos a excesso de utilização apurado até o mês de dezembro do exercício 'nanceiro de 2015, de responsabili-
dade de 68 parlamentares, conforme relação de `s. 112 e 113 (consoante o Processo n. 128.973/2016, juntado aos 
presentes autos para deliberação conjunta). Segundo a instrução processual (`s. 110), tais débitos decorreram de 
ajustes de despesas telefônicas institucionais e de telefones 'xos de apartamentos funcionais, realizados pelos res-
pectivos usuários em 2015, cujos lançamentos na CEAP só ocorreram a partir do mês de setembro de 2016, em data 
posterior à do processamento do desconto em folha n. 213 – DEZ/2015 – Processo n. 122.502/2016. A providência 
imediata para a regularização da pendência é o desconto automático do valor total do excesso veri'cado naquele 
exercício 'nanceiro em folha de pagamento, a teor do que dispõe o art. 23, § 2º, do Ato da Mesa n. 43, de 2009 (que 
instituiu a CEAP), verbis: § 2º A importância que exceder, no exercício $nanceiro, o saldo de Cota disponível será deduzida 
automática e integralmente da remuneração do parlamentar ou do saldo de acerto de contas de que ele seja credor, re-
vertendo-se à conta orçamentária própria da Câmara dos Deputados. Todavia, o Deputado José Nunes, às `s. 100, e o 
Deputado Macedo, às `s. 102, solicitaram o abatimento do débito no saldo disponível da CEAP de 2016. No curso 
da instrução processual, a Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar – Cogep (`s. 103 e 104) lembra que a Mesa 
Diretora, em situações análogas a deste processo, autorizou a utilização da CEAP do exercício 'nanceiro corrente 
para a cobertura de despesas de exercícios anteriores. Tais medidas foram adotadas em razão da excepcionalidade 
dos casos, e considerando que as medidas não provocariam aumento de despesa prevista, nem acarretariam con-
sequências no tocante à contabilização daquelas despesas, vez que se tratava apenas de compensação de valores 
na Cota, mediante aproveitamento de recursos previamente empenhados para a cobertura de gastos dessa natu-
reza. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer fa-
vorável à utilização dos saldos da CEAP de 2016 para a cobertura dos débitos de 2015 relacionados às `s. 3 e 4, no 
total de R$ 62.523,96, e às `s. 112 e 113, no total de R$36.810,57, na forma das autorizações exaradas pela Mesa 
em processos análogos.”. Discutido o processo, a Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o parecer supra. 6 – Pro-
cesso n. 123.763/2016. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, à ̀ . 57: “Trata-se de minuta de Ato da Mesa que 
dispõe sobre a estrutura administrativa do Centro de Informática (Cenin), tendo em vista a necessidade de formali-
zar a estrutura em vigor, a 'm de adequar-se às atuais expectativas da Câmara dos Deputados, fruto do planejamen-
to estratégico desenvolvido pela Administração da Casa. Nessa perspectiva, a nova estrutura permitirá ao Cenin dar 
maior celeridade, segurança e transparência ao processo legislativo, melhorar o suporte tecnológico oferecido aos 
senhores parlamentares e intensi'car a participação popular na produção de leis. A proposta não gera acréscimo 
de despesa de pessoal, razão pela qual pode ser viabilizada por meio de Ato da Mesa, em consonância com o art. 4º 
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da Resolução n. 46, de 2006. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta 
Mesa, com parecer favorável, nos termos da anexa minuta de Ato.”. Submetido à votação, o parecer supra foi apro-
vado por unanimidade e, em consequência, baixado Ato da Mesa que “Dispõe sobre a estrutura administrativa do 
Centro de Informática da Câmara dos Deputados.”, cujo teor segue publicado ao 'nal da ata. 7 – Processo n. 
118.810/2016. Parecer do Relator, Deputado Beto Mansur, às ̀ s. 11/v: “Trata-se de requerimento apresentado pelo 
servidor Silvio Avelino da Silva, ponto n. 2.617, para que seja autorizada pela Mesa Diretora a conversão em pecú-
nia do saldo de 807 horas registrado em seu banco de horas, relativo ao período em que exerceu atribuições à fren-
te da Secretaria-Geral da Mesa. O servidor, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, tomou posse e entrou 
em exercício nesta Casa em 3/5/1976. No período de 9/3/2015 a 7/7/2016, exerceu a função de Secretário-Geral da 
Mesa. Em 20/9/2016, teve sua aposentadoria publicada no DOU, Seção 2. O interessado justi'ca o pedido sob a ale-
gação de que “a dinâmica das atividades realizadas pelo secretário-geral no assessoramento direto aos trabalhos de 
Plenário, Presidência, da própria Mesa e Colégio de Líderes, além das atribuições diárias e demandas do conjunto de de-
putados que compõe esta Casa, em muito extrapolam o período estabelecido de 8 horas diárias que deveria ser cumprido 
pelos servidores da Casa.” Na instrução do processo, o Departamento de Pessoal (Depes) informa que o servidor, 
por ocasião do pedido de aposentadoria voluntária, foi orientado sobre a documentação necessária para a forma-
lização do processo, que inclui declaração de estar ciente da exigência de usufruir do banco de horas antes da con-
cessão da aposentadoria, a teor do disposto no art. 21 da Portaria n. 186/2015¹ (¹Art. 21. Não haverá prazo para usufruir 
o saldo do banco de horas registrado no sistema eletrônico, salvo em caso de aposentadoria voluntária ou compulsória, 
situação na qual o servidor deverá usufruir antecipadamente, considerando renunciadas as horas não utilizadas.). Toda-
via, segundo o órgão de pessoal, o interessado deixou de apresentar a referida declaração. Salienta o Depes que o 
entendimento adotado pela Administração da Casa é no sentido de que, enquanto o servidor estiver vinculado ao 
cargo efetivo da Câmara dos Deputados, existe a possibilidade de fruição do saldo acumulado no banco de horas, 
não havendo possibilidade de conversão em pecúnia de eventual saldo existente, em face das disposições do art. 
21 da Portaria n. 186/2015. Bem por isso, aquele departamento posicionou-se nos autos, em 25/8/16, contra o aco-
lhimento do pedido. Por sua vez, a Diretoria de Recursos Humanos (DRH) menciona que, mesmo antes da insti-
tuição do controle de frequência biométrico, aquela Diretoria já havia se posicionado, no processo n. 126.479/2013, 
contrariamente à conversão em pecúnia do saldo de horas extras em razão da aposentadoria voluntária, “por enten-
der que o gozo das horas dependia, exclusivamente, de requerimento do próprio servidor, já que não havia nenhuma 
prova de impedimento ou negativa para o seu exercício por parte da Administração.” Nessa linha, cita julgados do Tri-
bunal Regional Federal da 3ª Região² (²TRF 3ª Região, Segunda Turma, APELREEX 0003860-18.2003.4.03.6100, Rel. 
Juiz Convocado Roberto Jeuken, julgado em 01/12/2009, e-DJF3 Judicial 1, Data: 10/12/2009, página 77; TRF 3ª Re-
gião, Segunda Turma, APELREEX 0031120-12.1999.4.03.6100, Rel. Juíza Convocada Ana Alencar, julgado em 23/6/2009, 
e-DJF3 Judicial 2, Data 2/7/2009, página 352; TRF 3ª Região, Segunda Turma, APELREEX 0009307-26.1999.4.03.6100, 
Rel. Desembargador Federal Nelton dos Santos, julgado em 01/09/2009, e-DJF3 Judicial 1, data 10/9/2009, página 
129.), os quais, acredita, podem ser aplicados à situação do presente processo. Alega a DRH que, no caso dos autos, 
o servidor teve tempo su'ciente, quando na atividade, para requerer a fruição dos dias de folga e que, em momen-
to algum, esse direito foi negado pela Administração. Aduz que o atendimento do pleito violaria o princípio da iso-
nomia, ao gerar tratamento diferenciado em relação aos servidores que permanecem em atividade e que não têm 
suas horas excedentes retribuídas em pecúnia. Por 'm, adverte que o deferimento do pedido criaria precedente 
para situações futuras, o que poderia elevar sobremaneira os gastos com as indenizações por ocasião de aposenta-
doria. Ao encaminhar a matéria a esta Secretaria, o Diretor-Geral (DG) argumenta que a aposentadoria voluntária 
sem a prévia utilização do saldo do banco de horas não enseja reconhecimento à conversão em pecúnia do saldo 
não usufruído, e que só mesmo uma situação extremamente peculiar, como é a do exercício do cargo de Secretário-
-Geral da Mesa, poderia levar a Administração a uma conclusão diferente, devendo, nesse particular, ser levado em 
consideração também as circunstâncias do caso concreto e se o servidor 'cou impedido da fruição das horas do seu 
banco. Pondera ainda que a presente situação “pode estar a demonstrar a necessidade de re5exão sobre a regra do 
ponto eletrônico que permite seja autorizada a extrapolação do saldo de 48h (que constitui a regra geral), a $m de evitar 
que situações semelhantes voltem a ocorrer.” Ante o exposto, e por ser o interessado subordinado diretamente à Mesa 
Diretora, esta Secretaria submete o pedido ao exame e à deliberação do douto Colegiado.”. Esclarecida a solicitação, 
a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, autorizar a conversão em pecúnia do saldo de 807 horas registrado no 
banco de horas do requerente, relativo ao período em que exerceu o cargo de Secretário-Geral da Mesa, de 9 de 
março de 2015 a 7 de julho de 2016. Por último, a Mesa Diretora rati'cou, por unanimidade, os despachos exarados 
nos seguintes processos referentes à cessão de servidor: 1 – Processo n. 113.493/2016. Encaminhamento do Re-
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lator, Deputado Beto Mansur, à ̀ . 23: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que au-
torizou, ad referendum da Mesa Diretora, a teor do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno, a prorrogação da 
cessão, por 1 (um) ano, da servidora Maria Raquel Mesquita Melo, ponto n. 6.649, Analista Legislativo – atribuição 
Técnica Legislativa, para continuar ocupando o Cargo de Natureza Especial, símbolo CNE-2, de Chefe do Escritório 
de Projetos Especiais do Gabinete da Governadoria do Distrito Federal, com ônus para o órgão cessionário, median-
te ressarcimento mensal por compensação, limitado ao ônus assumido pelo Governo do Distrito Federal com seus 
servidores cedidos à Câmara dos Deputados. A servidora entrou em exercício nesta Casa em 1º/2/2002 e encontra-
-se cedida ao Governo do Distrito Federal desde 14/8/2015. Segundo a instrução processual, a matéria é disciplina-
da pelo art. 93, inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, in verbis: “Art. 93 O servidor poderá ser cedido para ter exercício em 
outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipó-
teses: I – para exercício de cargo em comissão ou função de con$ança; (...) § 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para 
órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entida-
de cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos.”Ante o exposto, esta Secretaria submete a referida 
decisão à rati'cação da douta Mesa.”. Rati'cado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à `. 18: “Atendendo à soli-
citação do Governo do Distrito Federal (GDF), autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da 
servidora Maria Raquel Mesquita Melo, ponto n. 6.649, Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, para 
continuar a ocupar o cargo de natureza especial de Chefe do Escritório de Projetos Especiais do Gabinete da Gover-
nadoria do Distrito Federal, símbolo CNE-02, com ônus para o órgão cessionário, mediante ressarcimento da remu-
neração mensal por compensação, limitado ao ônus assumido pelo GDF com seus servidores cedidos a esta Casa, 
com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 14/8/16, com base nas informações do Departamento de 
Pessoal (`s. 3 a 11) e nos termos do despacho do Diretor-Geral (`s. 15 a 17), do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 
15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 2 – Processo n. 
113.496/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à ̀ . 19: “Trata-se de decisão do Senhor Primei-
ro Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa 
Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de 29 de junho de 2016, do servidor Fábio Rodrigues 
Pereira, ponto n. 4.494, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, para continuar exercendo, no Governo do Dis-
trito Federal, o cargo de natureza especial de Secretário Adjunto, Símbolo CNE-01, na Secretaria de Estado da Casa 
Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal, com ônus para o órgão cessionário, mediante ressarcimen-
to mensal por compensação, limitado ao ônus assumido pelo GDF com seus servidores cedidos a esta Casa. A pror-
rogação da cessão tem amparo no artigo 93, inciso I, § 1º da Lei n. 8.112/90. Ante o exposto, esta Secretaria subme-
te a decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência à rati'cação da douta Mesa.”. Rati'cado 
o despacho do Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência, Deputado Waldir Maranhão, à ̀ . 14: “Atenden-
do à solicitação do Governo do Distrito Federal (GDF), autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da 
cessão do servidor Fábio Rodrigues Pereira, ponto n. 4.494, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, para con-
tinuar a ocupar o cargo de natureza especial de Secretário Adjunto, símbolo CNE-01, da Secretaria da Casa Civil, Re-
lações Institucionais e Sociais do Distrito Federal, com ônus para o órgão cessionário, mediante ressarcimento por 
compensação, limitado ao ônus assumido pelo GDF com seus servidores cedidos a esta Casa, com afastamento pelo 
período de 1 (um) ano, a contar de 29/6/16, com base nas informações do Departamento de Pessoal (`s. 5 a 11) e 
nos termos do despacho do Diretor-Geral (`s. 12 e 13), do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, 
do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 3 – Processo n. 126.181/2016. Encaminha-
mento do Relator, Deputado Beto Mansur, à `. 29/v: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos De-
putados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, do servidor Nel-
son Gomes dos Santos Filho, ponto n. 7.060, Analista Legislativo – atribuição Recursos Humanos, para ocupar o 
cargo de Natureza Especial de Assessor Especial do Escritório de Projetos e Gestão, Símbolo CNE-04, da Secretaria 
de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, com ônus para o órgão cessionário, mediante 
ressarcimento mensal por compensação. A matéria é disciplinada pelo art. 93, inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112/1990 e, 
no âmbito interno, pelo art. 1º, inciso III, do Ato da Mesa n. 57/2013, com a redação dada pelo Ato da Mesa n. 73/2013. 
Do exame da legislação citada, constata-se que o pedido encontra amparo na Lei n. 8.112, de 1990, mas óbice na 
legislação interna, visto que o Ato da Mesa n. 57, de 2013, estabelece que servidor desta Casa somente poderá ser 
cedido a Estados ou ao Distrito Federal para ocupar cargo de Secretário de Estado ou Secretário Distrital. Todavia, o 
Diretor-Geral, ao manifestar-se nos autos, opinou pelo deferimento do pedido, ponderando que a Lei n. 8.112/1990, 
norma de hierarquia superior ao Ato de Mesa, ao tratar da cessão de servidores públicos civis da União para os de-
mais entes federativos, não impôs quaisquer restrições quanto ao cargo a ser exercido por esses servidores nos ór-
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gãos cessionários. No tocante ao ressarcimento por compensação, a Mesa Diretora, em decisão do dia 31/8/2016, 
permitiu a compensação 'nanceira da despesa com a remuneração do cargo efetivo e com a contribuição previ-
denciária patronal dos servidores desta Casa que se encontram cedidos ao GDF e vice-versa, no limite do ônus do 
Poder Executivo Distrital com os servidores cedidos à Câmara, sendo vedado qualquer ressarcimento por parte da 
Câmara dos Deputados, em consonância com a decisão desta Secretaria emitida nos autos do Processo n. 128.256/2015. 
Acolhendo a manifestação do Diretor-Geral, o Senhor Presidente autorizou, por força do disposto no parágrafo úni-
co do art. 15 do Regimento Interno, e com amparo no art. 93 da Lei n. 8.112/1990, a prorrogação da cessão do ser-
vidor ao Governo do Distrito Federal, nos termos do despacho de `s. 24. Ante o exposto, esta Secretaria submete a 
referida decisão à rati'cação da douta Mesa.”. Rati'cado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à `. 24: “Atenden-
do à solicitação da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, autorizo, ad refe-
rendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Nelson Gomes dos Santos Filho, ponto n. 7.060, 
Analista Legislativo – atribuição Recursos Humanos, lotado na Diretoria-Geral, para continuar exercendo o Cargo de 
Natureza Especial de Assessor Especial do Escritório de Projetos Especiais, símbolo CNE-04, daquela Secretaria de 
Estado, a partir de 12/11/2016, com ônus para a cessionária, mediante ressarcimento da remuneração do cargo efe-
tivo e da contribuição previdenciária patronal, permitida a compensação, nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990, 
do art. 3º do Ato da Mesa n. 57/2013 e da decisão proferida pela Mesa Diretora em 31/08/2016, que regulamentam 
a matéria. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 4 – Processo n. 125.352/2016. Encaminhamento do 
Relator, Deputado Beto Mansur, à `. 24: “Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados que 
autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, do servidor Eduardo Maia da Silveira, ponto 
n. 8029, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, para ocupar, no Ministério do Turismo, o cargo em comissão 
de Assessor Especial do Ministro de Estado do Turismo, Código DAS 102.5, com ônus para o órgão cedente. A cessão 
em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 1º, II, “b”, do Ato da Mesa 
57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor 
Presidente à rati'cação da douta Mesa.”. Rati'cado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à `. 14: “Atendendo à 
solicitação do Ministro do Turismo, Marx Beltrão, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão do servidor 
Eduardo Maia da Silveira, ponto n. 8.029, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, lotado na Consultoria Legis-
lativa, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial do Ministro, código DAS 102.5, com 
ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1(um) ano, nos termos das informações do Depar-
tamento de Pessoal (`s. 5 a 10), do despacho do Diretor-Geral (`s. 12 e 13), do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 
15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 5 – Processo n. 
124.492/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Beto Mansur, à `. 34: “Trata-se de decisão do Senhor Presi-
dente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, do ser-
vidor Carlos Henrique Novis, ponto n. 6873, Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social, para 
ocupar o cargo de Superintendente Regional Sudeste II – Sul da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC (cargo 
equivalente ao DAS-5), com ônus para o órgão cedente, nos termos do artigo 8º da Orientação Normativa n. 4, de 
2015, da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O pleito tem amparo no 
art. 93, §2º, da Lei n. 8.112/1990. No âmbito interno, o Ato da Mesa n. 57, de 2013, é silente quanto à cessão para ór-
gãos da Administração Indireta. Após exame da legislação de regência, o Diretor-Geral manifestou-se favorável à 
cessão, dispensando a EBC do reembolso da remuneração do servidor, com base na Orientação Normativa n. 4, de 
2015, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), no Parecer n. 01141/2016/ CONJUR-MP/CGU/
AGU da Consultoria Jurídica do MPOG, na Nota Técnica n. 13494/2016-MP desse mesmo Ministério e, por 'm, no 
entendimento assentado no Acórdão n. 1.088/2003-TCU-Primeira Câmara. Acolhendo a manifestação do Diretor-
Geral, o Senhor Presidente autorizou, por força dos disposto no parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno, e 
com amparo no art. 93 da Lei n. 8.112/1990, a cessão do servidor à EBC, nos termos do despacho de `s. 25. Ante o 
exposto, esta Secretaria submete a referida decisão à rati'cação da douta Mesa.”. Rati'cado o despacho do Presiden-
te Rodrigo Maia, à ̀ . 25: “Atendendo à solicitação do Diretor-Presidente da Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC), 
Laerte Rimoli, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão do servidor Carlos Henrique Novia, ponto n. 6.873, 
Analista Legislativo – atribuição Técnico de Comunicação Social – Televisão, lotado na Secretaria de Comunicação 
Social, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Superintendente Regional Sudeste II-Sul, com ônus para 
o órgão cedente, 'cando dispensado o reembolso das despesas a serem realizadas pela EBC, e com afastamento 
pelo período de 1(um) ano, com base nas informações do Departamento de Pessoal (`s. 6 a 12) e nos termos do 
despacho do Diretor-Geral (`s. 21 a 24), do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento 
Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”. IV – PAUTA DO SENHOR CORREGEDOR. Com a palavra, o 
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Senhor Deputado Cláudio Cajado expôs os seguintes processos, nos termos de seus pareceres: 1 – Processo n. 
124.220/2015. Parecer do Corregedor às ̀ s. 60/69: “À MESA DIRETORA, Trata-se de pedido de abertura de inquérito 
'rmado pelos Deputados Jean Wyllys (PSOL/RJ) e Erika Kokay (PT/DF), e rati'cado pelos Deputados Chico Alencar 
(PSOL/RJ), Ivan Valente (PSOL/SP) e Edmilson Rodrigues (PSOL/PA), com base nos artigos 21-F, I e III, e 268, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados – RICD, para que seja apurada a conduta supostamente criminosa do De-
putado Delegado Éder Mauro (PSD/PA). Consta da aludida petição a notícia de que, no dia 19 de maio de 2015, o 
Deputado Delegado Éder Mauro publicou em sua página do Facebook vídeo editado contendo falso pronuncia-
mento do Deputado Federal Jean Wyllys durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a vio-
lência contra jovens negros pobres no Brasil, ocorrida no dia 14 de maio de 2015 (`. 3) Conforme informações con-
tidas na petição dos requerentes, após a manipulação do conteúdo do pronunciamento, o Deputado Delegado Éder 
Mauro teria transformado o discurso do parlamentar Jean Wyllys, que criticava o preconceito contra negros e pobres 
por agentes da segurança pública, em pronunciamento contra negros e pobres, nos seguintes termos: “uma pessoa 
negra e pobre é potencialmente perigosa, é mais perigosa do que uma pessoa branca de classe média, essa é a ver-
dade, dito isso (...)” Aduzem os peticionantes que o verdadeiro teor do discurso proferido pelo Deputado Jean Wyllys 
é o seguinte: “[...] essa dimensão histórica que envolve a escravidão de negros, depois a abolição sem nenhuma po-
lítica de inclusão no mercado de trabalho, a exclusão territorial e depois toda uma produção de sentido que desqua-
li'ca essa comunidade como humana, então tem um imaginário impregnado, sobretudo nos agentes das for-
ças de segurança, de que uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa, é mais perigosa do que uma 
pessoa branca de classe média, então essa é uma dimensão importante pra gente compreender a atuação, porque 
esse policial não está descolado da formação cultural mais ampla, ele está inserido nessa formação, ele está impreg-
nado nesses valores e quando ele vai trabalhar, ele faz o concurso público e vai trabalhar, ele vai trabalhar nessa 
perspectiva, ele vai trabalhar com esse imaginário, com essa di'culdade, com esses preconceitos, com essa falta de 
conhecimento [...]” Sem grifo. Averbam, ainda, tratar-se de crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), e que a 
postagem do vídeo na página do Facebook do Deputado Delegado Éder Mauro possui 13.189 curtidas, 195 mil vi-
sualizações e 10.623 compartilhamentos, o que demonstra, por si só, o negativo alcance do delito praticado. Segun-
do os requerentes, o recorte e montagem de palavras foram confeccionados para inverter o sentido do pronuncia-
mento parlamentar, tornando-se notícia de ilícito a ser apurada por esta Corregedoria e, posteriormente, aplicadas 
todas as sanções cabíveis por esta Casa Legislativa. Tal atitude demonstra-se totalmente incompatível com o com-
portamento que se espera de um Deputado, razão pela qual não deve encontrar respaldo por esta Casa Legislativa. 
A conduta criminosa do representado fere de morte qualquer conduta ética e decoro parlamentar que deve norte-
ar as atitudes de quem exerce tal função (`s. 4 e 5) Finalizam a inicial requerendo seja instaurado procedimento de 
sindicância para apurar os fatos criminosos ora narrados, entretanto, sem indicar qualquer dispositivo legal que 
ampare o pretendido processo (`. 5). Em obediência ao que dispõem os artigos 21-F, III e 268 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados – RICD, o Corregedor Parlamentar remeteu os autos ao Presidente da Casa (`. 8), que, por 
sua vez, encaminhou os autos ao Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário, que asseverou que “há indícios 
da prática de atos que possam merecer repressão disciplinar, razão pela qual manifesto-me no sentido de remeter os au-
tos à Corregedoria para abertura de sindicância, nos termos regimentais.” (`. 16) Aos 16/11/15, o Presidente da Câmara 
dos Deputados encaminhou os autos a esta Corregedoria Parlamentar “nos termos da manifestação do Senhor Pri-
meiro-Secretário”. (`. 17) Tendo em vista as peculiaridades do caso e a necessidade de rigorosa instrução processual 
– notadamente pela acusação da prática de crime por parte de parlamentar –, o Corregedor Parlamentar pugnou 
pela formação de procedimento prévio de investigação destinado a subsidiar possível instauração de sindicância 
ou de outras providências relativas aos fatos narrados na peça vestibular. (`. 19) Em nova manifestação, o Presiden-
te da Câmara dos Deputados manifestou ciência da postulação do Corregedor Parlamentar, devolvendo o processo 
para as providências cabíveis. A 'm de conferir o mais amplo direito de defesa ao Requerido, o Corregedor Parla-
mentar concedeu o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que, na condição de investigado, o Deputado Delegado Éder 
Mauro prestasse os esclarecimentos relativos aos fatos objeto de apuração, com fulcro no artigo 8º, III, “a” do Ato da 
Mesa n. 37/2009. (`. 29) Em sua manifestação escrita, ao longo de 26 (vinte e seis) laudas, o Deputado Delegado Éder 
Mauro, por intermédio de advogado regularmente constituído, aduz em petição prolixa e de ideias incoerentes, 
sinteticamente: i) inépcia da petição inicial por “[...] mencionar fatos controversos e desconexos, além de pedidos juridi-
camente impossíveis e comprovadamente incompatíveis com o procedimento adotado [...]” (`. 36); ii) imunidade parla-
mentar do representado, conforme art. 53 do CF/88 (`. 44-48); iii) inexistência de crime de falsi'cação de documen-
to público (`.48-51); iv) inexistência de crime de falsidade ideológica (`. 52-54); v) improcedência do pleito constan-
te da inicial (`. 54-55); e vi) ausência de comprovação das alegações (`. 56). É o relatório. Passo a opinar. Eminentes 
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membros da Mesa Diretora, preliminarmente, quanto à alegação da prática de crimes de falsidade por parte do 
Requerido tenho como necessário perquirir a possibilidade deste Órgão correcional instaurar inquérito para apurar 
condutas penais. Certo é que, no âmbito da Casa, a autoridade policial é representada pela Mesa Diretora, a quem 
compete a manutenção da ordem e da disciplina nos edifícios da Câmara e suas adjacências (art. 267 do RICD). Para 
tanto, dispõe de um corpo policial próprio (Policial Legislativa) que exerce funções de polícia administrativa e judi-
ciária, fazendo o policiamento ostensivo, bem como apurando responsabilidades por delitos penais cometidos na 
Casa. Por outro lado, quando 'gura como possível investigado um parlamentar, a competência para instauração do 
inquérito recai sobre a Corregedoria Parlamentar, na forma disciplinada pelo art. 268 e 269 do RICD. Vejamos: “Art. 
268. Se algum Deputado, no âmbito da Casa, cometer qualquer excesso que deva ter repressão disciplinar, o Pre-
sidente da Câmara conhecerá do fato e requisitará à Corregedoria Parlamentar a abertura de sindicância ou 
inquérito destinado a apurar responsabilidades e propor sanções cabíveis. Art. 269. Quando, nos edifícios da Câ-
mara, for cometido algum delito, instaurar-se-á inquérito a ser presidido pelo diretor de serviços de segurança ou, 
se o indiciado ou o preso for membro da Casa, pelo Corregedor ou Corregedor substituto. § 1º Serão observa-
dos, no inquérito, o Código de Processo Penal e os regulamentos policiais do Distrito Federal, no que lhe forem apli-
cáveis. § 2º A Câmara poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais especializados ou requisitar servido-
res de seus quadros para auxiliar na realização do inquérito.” Sem grifos Pois bem, consta da exordial que o Reque-
rido teria publicado em sua página no Facebook vídeo editado ilicitamente com falso pronunciamento do Deputa-
do Federal Jean Wyllys. De plano, não vejo como possível aferir que o suposto delito tenha sido praticado no âmbi-
to da Casa. Dúvidas não há quanto ao fato de o vídeo dizer com as atividades parlamentares, pois a gravação foi 
feita durante reunião da comissão parlamentar de inquérito. Porém, questiono: a relação do vídeo com as atividades 
parlamentares atrai a incidência da norma contida no 268 c/c 269 do RICD? Entendo que a restrição imposta pelo 
RICD não pode ser superada na hipótese dos autos. Percebo que não há qualquer indício materializado a indicar 
terem sido os fatos narrados cometidos no âmbito da Casa, pelo que afasto, desde logo, salvo melhor entendimen-
to, a instauração de inquérito para apurar supostos crimes. Destaco, por oportuno, que meu entendimento ora ex-
posto não impede de a Casa vir a conhecer de provas ulteriores (até então inexistentes) aptas a atrair a competência 
inserta nos arts. 268 e 269 do RICD relativa ao objeto apurado nesta assentada. Em que pese minha convicção de 
que a presente Investigação não deve ser levada a efeito com base no sistema de persecução criminal, entendo que 
o fato merece repressão disciplinar em face do Deputado Requerido, motivo pelo qual a peça exordial deve ser re-
cebida como requerimento de representação por quebra de decoro parlamentar. Destaco aqui que a Corregedoria 
Parlamentar tem como missão institucional promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbi-
to da Câmara dos Deputados e certamente não poderá se omitir de dar parecer favorável à repressão de compor-
tamentos que con'gurem quebra do decoro, tendo como corolário a aplicação da reprimenda cabível ao caso. 
Pontuo que, sem desconsiderar a manifestação do Primeiro-Secretário (`. 16) pela abertura de sindicância, nos ter-
mos do art. 268 e 21-F, III do RICD, com a qual aquiesceu o Presidente (`. 17), não encontro por ora respaldo legal 
para de`agração desse procedimento. Isso em razão de que, por um lado, tomo por empréstimo o princípio da ins-
trumentalidade das formas pelo que o pedido para instauração de sindicância para apurar fatos criminosos (`. 14) 
pode ser recebido como requerimento de representação, haja vista o Presidente ter conhecido dos fatos e os ter 
submetido a minha apreciação e, por outro lado, não vejo qualquer ofensa ou prejuízo ao Requerido por ele ter sido 
noti'cado sobre o inteiro teor do arrazoado (`. 29) e por ter se manifestado por meio de advogado (`. 32-57). Ade-
mais, minha convicção é pela formalização de representação da Mesa Diretora perante o Conselho de Ética, como 
demonstrarei a seguir. Portanto, naquele Órgão o Requerido terá o direito de exercitar seu legítimo direito ao con-
traditório e à ampla defesa garantidos constitucionalmente. Superadas essas questões procedimentais, esclareço 
que os fatos imputados na exordial ao Requerido são lastreados no cotejo do conteúdo do vídeo produzido e pu-
blicado na página do Facebook do Deputado Delegado Éder Mauro com o real teor do pronunciamento do Depu-
tado Jean Wyllys, o que revela, ao meu sentir, fatos potencialmente danosos à imagem do Poder Legislativo e dos 
seus membros. Extraio dos autos que, no dia 19 de maio de 2015, houve reunião da Comissão Parlamentar de In-
quérito, que apura violência contra jovens e negros pobres no Brasil, na qual estavam presentes o Deputado Jean 
Wyllys e o Deputado Éder Mauro. No decorrer de sua fala (mídia anexa), o Deputado Jean Wyllys, em um contexto 
de defesa dos jovens negros e pobres, diz: “[...] essa dimensão histórica que envolve a escravidão de negros, depois 
a abolição sem nenhuma política de inclusão no mercado de trabalho, a exclusão territorial e depois toda uma pro-
dução de sentido que desquali'ca essa comunidade como humana, então tem um imaginário impregnado, so-
bretudo nos agentes das forças de segurança, de que uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa, 
é mais perigosa do que uma pessoa branca de classe média, então essa é uma dimensão importante pra gente 
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compreender a atuação, porque esse policial não está descolado da formação cultural mais ampla, ele está inserido 
nessa formação, ele está impregnado nesses valores e quando ele vai trabalhar, ele faz o concurso público e vai tra-
balhar, ele vai trabalhar nessa perspectiva, ele vai trabalhar com esse imaginário, com essa di'culdade, com esses 
preconceitos, com essa falta de conhecimento [...]” Sem grifo. Tendo participado da reunião, inclusive por meio de 
intervenções orais, o Deputado Delegado Éder Mauro, publica em sua conta no Facebook vídeo com o seguinte 
trecho: “[...] uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa, é mais perigosa do que uma pessoa branca de 
classe média, essa é a verdade, dito isso [...]” Pois bem, penso que o exercício do mandato parlamentar conferido 
pelo povo deve ser exercido com lealdade e boa-fé. Ao me deparar com a edição do vídeo que distorce completa-
mente o teor das declarações do Deputado Jean Wyllys, entendo presente a má-fé do Requerido, capaz de na espé-
cie macular a dignidade, a ética e o decoro parlamentar. A conduta em análise não se amolda ao comportamento 
imposto aos Deputados Federais. Vejam que decoro é comportamento, é imagem pública, é honra, é dignidade. 
Decoro parlamentar é obrigação de conteúdo moral e ético que não se confunde com aspectos criminais, embora 
possa deles decorrer. A falta de decoro é o procedimento humano que contraria os normais padrões ético-jurídicos 
vigentes em determinado lugar e época. Conduta irrepreensível, que se rotula, na prática, com a expressão pessoa 
de ilibada reputação. Veri'co também que, no bojo das alegações defensivas, o próprio Requerido assume (leia-se, 
confessa) a publicação de apenas parte do vídeo, de forma inverter o sentido das declarações do Deputado Jean 
Wyllys. Destaco, para conhecimento dos nobres Pares, trechos da defesa do Requerido em que confessa o “seccio-
namento” do vídeo: “[...] na verdade, o parlamentar ora defendente apenas e tão somente divulgou em sua página 

no Facebbok trechos da manifestação levada a efeito através do primeiro representante durante Reunião da CPI [...]” 
(`. 43) “[...] o referido Parlamentar ora Defendente apenas e tão somente divulgou em sua Página no Facebook trechos 
da manifestação levada a efeito através do Parlamentar acima identi$cado e ora Representante durante reunião da CPI 
[...]” (`. 55) “[...] jamais ocorreu edição ilícita de vídeo e sim, na verdade, apenas e tão somente um seccionamento de 

parte da manifestação levada a efeito através do Parlamentar representante durante reunião da CPI [...]” (`. 55) Ora, 
ainda que o Deputado Delegado Éder Mauro tenha alegado que “ [...] não ocorreu edição ilícita do vídeo [...]”, fato é 
que ele admite a prática do ato, a rati'car a presença dos necessários elementos indiciários da conduta atentatória 
ou incompatível com o decoro parlamentar. O teor das gravações das mídias eletrônicas revela, sem sombra de dú-
vida, que o Requerido efetivamente divulgou ou fez divulgar em sua página na rede social Facebook conteúdo de 
discurso que não corresponde àquele que foi proferido pelo Deputado Jean Wyllys, conduta que se mostra repro-
vável sob qualquer aspecto, pelo que entendo ser hipótese de representação ao Conselho. Lado outro, mesmo con-
siderando a alegação do Requerido de que teria sido injustamente provocado pelo Deputado Jean Wyllys, para mim 
tal a'rmação não elide, por si só, o caráter de reprovabilidade do comportamento e sua subsunção a dispositivos 
normativos do Código de Ética e Decoro Parlamentar sobre os quais passo a discorrer. A conduta do Requerido 
amolda-se, em tese, ao inciso IV do art. 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, in verbis: “Art. 3º São deveres 
fundamentais do deputado: [...] IV – exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popu-
lar, agindo com boa-fé, zelo e probidade;” Nessa toada, extraio – a partir da acurada análise do teor das alegações 
defensivas do Requerido, do teor dos argumentos constantes da exordial e dos documentos acostados aos autos 
– a existência dos necessários e mínimos indícios de autoria de ato atentatório ao decoro parlamentar, consistente 
na nuclear típica de agir no exercício do mandato com má-fé, violando a norma de conduta positiva imposta aos 
membros desta augusta Casa, inserta no art. 3º, inciso IV do CEDP. Pontuo, por oportuno, que, caso Vossa Excelências 
aprovem a representação aqui sugerida, o parlamentar Requerido terá amplo direito ao contraditório e à defesa 
perante o Conselho de Ética, sendo que, por tal fato, entendo desnecessária a produção de provas outras. Ademais, 
já se encontram carreado aos autos elementos su'cientes para que a Mesa formule representação. Firme na convic-
ção exposta e com arrimo na Constituição e nas normas regimentais desta Casa, concluo opinando, salvo melhor 
juízo de Vossas Excelências, pela formalização de representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, na for-
ma do art. 3º, IV c/c art. 5º, X c/c art. 10, III e c/c art. 14º, § 1º, todos do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câ-
mara dos Deputados, em razão de ter o Requerido agido no exercício do mandato com nítida má-fé ao publicar ou 
fazer publicar em sua página no Facebook vídeo que invertia o real do conteúdo das declarações feitas pelo Depu-
tado Jean Wyllys no âmbito da reunião da CPI do dia 19 de maio de 2015 que apura violência contra jovens e negros 
pobres no Brasil, na qual o Requerido estava presente, demonstrado, pois, conhecer o real teor das declarações pu-
blicadas.”. Após discussão, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, oferecer Representação em desfavor do De-
putado Delegado Éder Mauro, como incurso nas condutas previstas nos arts. 3º, IV, e 5º, X, e, por conseguinte, na 
sanção prevista no art. 10, III, todos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos do parecer supracitado. 2 
– Processo n. 108.068/2016. Parecer do Corregedor, Deputado Cláudio Cajado, às `s. 33/39: “À MESA DIRETORA, 
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1. Trata-se de Requerimento de Representação protocolizado pelo Senhor Leandro Mello Frota com solicitação de 
providências legais em desfavor do Senhor Deputado Wadih Damous (PT/RJ), em virtude da suposta prática de ato 
atentatório ou incompatível com o decoro parlamentar decorrente de supostas ofensas à Ordem dos Advogados 
do Brasil, eis que o Requerido teria supostamente incitado terceiros a impedir o protocolo da petição de Impeach-
ment 'rmada pela OAB, in verbis: “(...)O Representado vem sistematicamente defendendo o governo Dilma, o que é na-
tural, eis que e integrante do partido da Presidente da República Federativa do Brasil, contudo, o deputado ultrapassa 
todos os limites permitidos na legislação, eis que ao ofender a Ordem dos Advogados do Brasil, desrespeita não só todos 
os advogados, mas também a Carta Cidadã, o estado Democrático de Direito, bem como os parlamentares desta Casa 
de leis, além de todos os cidadãos. O desrespeito e a quebra de decoro foram 5agrantes e veiculados em todas as mídias, 
portanto, público e notório, pois atentam contra civilidade e hombridade, visto que ao incitar terceiros a tentar impedir o 
protocolo da petição de Impeachment $rmada pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Deputado Representado, violou 
não só o Código de Ética da Câmara, rasgando a Lex Legum de 1988, no que tange ao direito de petição em seu artigo 5º, 
além de desrespeitar os princípios básicos da democracia, que são revestidos aos parlamentares, sem adentrar ao mérito 
da violação expressa ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é alvo de outra representação. (...) ” 2. O aludido 
Requerimento de Representação (`s. 1/4) vem acompanhado por cópias de matérias jornalísticas que, no sentir do 
Requerente, indicariam claramente o rompimento às regras e aos princípios básicos da ética, que deveria se fazer 
presente na conduta parlamentar (`s. 5/13). 3. Para o Requerente, encontram-se presentes os elementos su'cientes 
para justi'car a abertura de processo de quebra de decoro parlamentar junto ao Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar, requerendo, ao 'nal seja o Representado punido com a perda do mandato, sem porém apontar os disposi-
tivos supostamente violados (`. 3). 4. Por 'm, requer seja o Requerimento de Representação recebido e processado 
e remetido ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com a imediata autuação e o início das investigações dos 
fatos lançados no presente arrazoado, sob o prisma da quebra de decoro e da ética, concernente aos parlamentares, 
haja vista a suposta quebra das regras por parte do Representado (`. 4). 5. O Requerimento de Representação foi 
recebido na Secretaria-Geral da Mesa no dia 5 de abril de 2016, às 09h11 (`. 1). 6. Aos 6/4/2016, o Presidente da Câ-
mara dos Deputados manifestou-se pela aptidão quanto aos requisitos formais do Requerimento de Representação 
nos termos do caput do artigo 1º do Ato da Mesa n. 37/2009, encaminhando o feito ao Corregedor Parlamentar (`. 
14). 7. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 3º do Ato da Mesa n. 37/2009, no dia 26 de abril do ano em curso, 
foi entregue cópia do inteiro teor do presente feito ao Senhor Deputado Wadih Damous, consignando-lhe o prazo 
de cinco dias úteis para manifestação a respeito do Requerimento de Representação (`. 17). 8. Aos 3 de maio de 
2016, o Requerido apresentou, tempestivamente, a sua defesa escrita com 7 (sete) laudas (`s. 19/30). 9. O Requerido, 
em sua manifestação escrita, em suma, e no que interessa ao deslinde da questão, aduz que o Requerimento de 
Representação deve ser arquivado por manifesta inépcia, eis que o Requerente não aponta nenhum fato concreto 
apto a ensejar reprovação de conduta ética. A'rma, ainda, que fez juntar apenas matérias jornalísticas, uma com 
entrevista concedida à Revista Carta Capital com o título “Há um golpe de Estado em curso”, uma do site do PT na 
Câmara que repercute pronunciamento realizado no plenário da Câmara dos Deputados, uma da Agência Brasil 
com o título “Deputado do PT diz que vai pedir impeachment de Gilmar Mendes” e, uma última, do site Migalhas, 
que relata ofício ao presidente da OAB Claudio Lamachia. 10. Assevera, ainda, que todas as matérias jornalísticas 
retratam o legítimo exercício do mandato parlamentar. “Entrevistas, pronunciamentos e posicionamentos em ple-
nário ou públicos são, em boa verdade, a essência do dia a dia no Congresso. É o mínimo que se exige de que ocupa 
cargo público, trabalhar e defender os ideais e princípios nos quais acredita.” 11. Alega, ainda, que inexistem provas 
da suposta ofensa à Ordem dos Advogados do Brasil ou da prática do delito de incitação ao crime, na medida em 
que o Requerimento de representação não delimita qual teria sido a ofensa proferida, nem a forma da aludida e su-
posta incitação a terceiros. 12. Ao 'nalizar sua defesa, o Requerido rati'ca que a sua crítica à OAB decorre da defesa 
intransigente do Estado Democrático de Direito e da legalidade democrática, restando, portanto, protegida pela 
imunidade parlamentar, pugnando pela declaração de inépcia do Requerimento de Representação nos termos do 
artigo 1º, § 1º, I do Ato da Mesa n. 37/2009 e artigo 3º, § 2º, I da Instrução Normativa n. 1/2015. 13. Por reputar su'-
cientemente instruído o feito, inclusive com as alegações defensivas do Requerido, e também com os demais docu-
mentos pertinentes, declarei encerrada a instrução (`. 31). 14. É o relatório. 15. Excelentíssimos Senhor Presidente e 
demais membros desta Douta Mesa Diretora, trata-se, como 'cou plenamente visível nos autos, de manifestações 
por meio de palavra feitas pelo Senhor Deputado Wadih Damous ao ocupar a Tribuna da Câmara dos Deputados 
e, em outras duas oportunidades, ao conceder entrevista à Revista Carta Capital e ao site o'cial da Liderança do PT 
(`s. 5/13). 16. Ao analisar tais declarações por parte do Requerido, veri'ca-se, desde logo, que o conteúdo destas 
guardava estrita relação com o exercício do mandado parlamentar, desempenhado à época. 17. Em nosso sentir, 
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não há dúvida de que a opinião exarada pelo Senhor Deputado Wadih Damous, Agente Político, foi efetivada nas 
dependências do Plenário desta Casa Legislativa, e também, em razão do seu ofício, ao conceder entrevistas a veí-
culos de mídia, a rati'car, portanto, a existência de conexão com o exercício do mandato parlamentar. Logo, faz-se 
premente a análise do alcance da imunidade parlamentar ao caso em lume, inclusive se o comportamento revela 
incompatibilidade com o decoro parlamentar, ou ato a ele atentatório. 18. A Constituição da República, em seu ar-
tigo 53, com redação dada pela Emenda à Constituição n. 35/2001, dispõe que “os deputados e senadores são invio-
láveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.” 19. Por sua vez, o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados – RICD – repete norma de igual teor no artigo 231, § 1º, ao enunciar que “os deputados são 
invioláveis por suas opiniões, palavras e votos”. Vale destacar, ainda, a disposição contida no artigo 2º do Código de 
Ética e Decoro Parlamentar de que as imunidades, prerrogativas e franquias asseguradas pela Constituição Federal, 
pelas leis e pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados aos deputados são institutos destinados à garantia 
do mandato popular e à defesa do Poder Legislativo. 20. A imunidade material do parlamentar compreende, pois, 
hipóteses de atipicidade civil e penal, constituindo garantia do exercício do mandato parlamentar ante à in`uência 
dos demais Poderes, ou de outros atores que tenham por escopo mitigar a prerrogativa de livre manifestação do 
congressista. Trata-se de prerrogativa do próprio Poder Legislativo, de modo que apenas ao Parlamento é dada a 
competência de punir seus membros quando, eventualmente, por opiniões, palavras ou votos, atingirem a digni-
dade e o decoro da Casa Legislativa na qual exerce seu mandato. 21. Entretanto, tal jus puniendi visa apenas a coibir 
inegáveis excessos, prejudiciais à imagem da Casa como um todo, sem implicar redução da garantia que possui 
o parlamentar em relação à livre manifestação do seu pensamento, mormente no que concerne aos temas de 
reconhecida relevância política e social. 22. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem no In-
quérito 1024-3, o Ministro Relator Celso de Mello ressalta que: Cabe assinalar que a teleologia inerente à cláusula 
de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte 
em dispensar efetiva proteção ao congressista, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções 
que compõem o ofício parlamentar, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito es-
pacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 
131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que – cumpre insistir – as a'rmações e os pronunciamentos 
emanados do membro do Poder Legislativo da União guardem conexão com o desempenho do mandato (prática 
“in o�cio”) ou tenham sido proferidos em razão dele (prática “propter o�cium”), conforme esta Suprema Corte tem 
assinalado em diversas decisões (TRJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g. ). Sublinhamos. 23. Nou-
tro giro, a detida análise do conteúdo especí'co das palavras proferidas pelo Requerido evidencia verdadeira mani-
festação de opinião crítica a determinada posição política de instituição da qual o Requerido, inclusive, fez parte, na 
qualidade de presidente de Seccional, inferindo-se notório viés de embate político. 24. Ademais, a utilização dos 
adjetivos pelo Requerido, ainda que possa a'gurar-se ofensiva do ponto de vista subjetivo ao Requerente, não se 
quali'ca como ato que infrinja as regras de boa conduta nas dependências da Casa a ponto de ensejar punição dis-
ciplinar, mormente quando patente o conteúdo político da manifestação. 25. Assim, entendo que a conduta de Sua 
Excelência está contida nos limites garantidos pelos princípios constitucionais da liberdade de expressão e da invio-
labilidade parlamentar, impondo-se a declaração de inépcia por atipicidade, nos termos do que dispõe o artigo 
1º, parágrafo 1º, inciso I do Ato da Mesa n. 37 de 2009, e artigo 3º, § 2º, I, da Instrução Normativa n. 1/2015 da Corre-
gedoria Parlamentar – COPAR, in verbis: Art.1º..............§ 1º A representação será considerada inepta quando: I – o fato 
narrado não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar; [...] Art. 3º. As solicitações provenientes da pre-
sidência da Câmara dos Deputados serão recebidas pelo protocolo da Corregedoria Parlamentar e imediatamente 
levadas ao conhecimento do titular do órgão. (...) § 2º As solicitações serão consideradas ineptas quando: I – o fato 
narrado não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar. 26. Realço, portanto, no que diz respeito ao en-
quadramento da ação em algum tipo previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que não encontro qualquer 
infringência ao decoro pelo Requerido, em virtude da inviolabilidade do direito de expressão do parlamentar, nota-
damente quando se trata de crítica, não apenas ao posicionamento pessoal, mas também à política adotada por 
instituição de caráter relevante como a OAB. 27. Destaco, ainda, que baseio meu parecer essencialmente na Consti-
tuição Federal, a qual reconhece, em seu artigo 53, que “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmen-
te, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” e, em seguida, na jurisprudência pací'ca do Supremo Tribunal 
Federal – STF que tem, reiteradamente, resguardado o amplo exercício da liberdade de expressão do parlamentar, 
desde que sua manifestação tenha conexão com o desempenho do mandato ou tenha sido proferida em razão dele, 
o que foi reconhecido no presente caso e vastamente explicitado acima. 28. Ressalto também que, embora não haja 
consenso sobre a natureza jurídica da imunidade, não se poderia, no exercício do mandato, enquadrar a liberdade 
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de expressão dentro dos tipos penais como na regra geral, pois a imunidade tem o efeito de excluir eventual crime 
nos casos admitidos, fazendo com que o fato típico deixe de constituir delito, já que a norma constitucional afasta 
a incidência da norma penal¹ (¹SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo. Malheiros. 
15ª Edição revista. Pág. 532.). 29. Nobres Membros da Mesa Diretora, há que se marcar posição contudo, e principal-
mente em tempos in`amados como os que estamos a viver -, no sentido de que este Parlamento não deve contem-
porizar com qualquer tipo de violência, seja ela física ou no campo das manifestações pessoais. 30. Ao contrário, há 
que se privilegiar a ética e a atuação parlamentar escorreita, baseada na promoção e defesa do interesse público, no 
respeito à Constituição, às leis e às normas internas da Casa, zelando pelo prestígio, aprimoramento e valorização 
das instituições democráticas. 31. Não obstante, considerando que o Requerido não está mais no desempenho 
do mandato de Deputado Federal – vez que é suplente na atual Legislatura -, opino pelo arquivamento do Re-
querimento de Representação, por inépcia, nos termos do inc. II do § 1º do Art. 1º do Ato da Mesa n. 37, de 
2009, e artigo 3º, § 2º, II, da IN n. 1/2015-COPAR.”. Posto em votação, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, 
arquivar o processo n. 108.068/2016, nos termos do parecer supra. 3 – Processo n. 112.435/2016. Parecer Refor-
mulado do Corregedor, Deputado Cláudio Cajado, às `s. 32/37: “À MESA DIRETORA, 1. Trata-se de Requerimento 
de Representação protocolizado pelo Deputado Dr. João (João Ferreira Neto) (PR/RJ), com solicitação de providên-
cias cabíveis no sentido de apurar fato envolvendo o Senhor Deputado Zé Geraldo (PT/PA), com a 'nalidade de 
constatar a possível prática de ato atentatório ao decoro parlamentar. 2. O aludido requerimento tem como base a 
narrativa dos fatos ocorridos no dia 18 de abril de 2016, na tribuna do Plenário Ulysses Guimarães, durante Sessão 
Ordinária, ocasião em que, segundo o Requerente, o Deputado Zé Geraldo teria assacado acusações de que todos 
os parlamentares que deferiram a admissibilidade da denúncia de crime de responsabilidade contra a Presidente 
Dilma Rousse�, na sessão de 17/04, eram corruptos e votaram motivados por recebimento de dinheiro ilícito, não 
por convicção (`. 2). 3. No bojo da peça inicial do Requerimento de Representação há expressa menção a possível 
infringência ao artigo 5º, III, do Código de Ética e Decoro Parlamentar – CÓDIGO DE ÉTICA, pois, segundo o Reque-
rente, “'ca patente que o deputado Zé Geraldo praticou uma grave ofensa moral, violando o decoro parlamentar. 
Reitero que o parlamentar, alvo dessa representação, macula a imagem de todos os parlamentares e deste parla-
mento.” (`. 3). 4. O feito foi recebido na Secretaria-Geral da Mesa no dia 6 de maio de 2016, sendo que no dia 13/5/2016, 
o Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência da Casa manifestou-se pela aptidão quanto aos requisitos 
formais do Requerimento de Representação e, nos termos do caput do artigo 1º do Ato da Mesa n. 37/2009, enca-
minhou os autos à Corregedoria Parlamentar (`. 9). 5. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 3º do Ato da Mesa n. 
37/2009, no dia 17 de maio de 2016, foi entregue cópia do inteiro teor do presente feito ao Deputado Zé Geraldo (`. 
11), consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis para manifestação a respeito do Requerimento de Representação. 
6. Ao 1º de junho de 2016, após prorrogação de prazo regularmente deferida pelo Senhor Corregedor Parlamentar 
(`. 14), o Requerido apresentou, tempestivamente a sua defesa escrita (`s. 16/21-v), alegando o seguinte in verbis: 
“(...) Não obstante essa a'rmação, ao se cotejar o inteiro teor do discurso colacionado ao feito pelo Representante 
(notas taquigrá'cas), não se identi'ca, em nenhum momento, quaisquer das expressões objurgadas, ou seja, nem 
o vocábulo ‘corruptos’ e muito menos a expressão ‘recebido dinheiro ilícito’, são pronunciadas em minha fala, não 
sendo possível, ademais, identi'car de onde o Representante tirou ou deduziu tais vocábulos. É preciso asseverar 
que quando o Defendente traz à baila em seu pronunciamento o discurso do ex-ministro Cid Gomes, o faz apenas 
como ponto de ligação de seu discurso contra o procedimento de admissibilidade do processo de afastamento da 
Presidenta, sem acusar qualquer parlamentar individualmente e muito menos o conjunto dos representantes po-
pulares, não tendo em nenhum instante apontado que esse ou aquele Deputado ou grupos de Deputados seja 
corrupto ou tenha se locupletado com o recebimento de forma ilícita.(...) Nessa perspectiva, é de se a'rmar que ao 
usar os termos chantagistas e/ou achacadores, o Defendente o fez no seu signi'cado político, de modo a a'rmar que 
esses grupos de deputados abdicaram dos interesses públicos coletivos e votaram pela admissibilidade do proces-
so de impedimento divisando seus desideratos pessoais, eventualmente não atendidos pelo Governo da Presiden-
ta Dilma. (...) O fato é que, além de não ter incorrido em qualquer ofensa ética, esse Defendente está amparado pela 
imunidade parlamentar material e processual. (...) A Constituição Federal promulgada em 1988, por sua vez, prevê 
dois tipos de imunidades, materiais e formais, dispondo que ‘os deputados e Senadores são invioláveis por suas opi-
niões, palavras e votos’ (art. 53, caput) (...) Face ao exposto e tendo em vista que não dei azo a qualquer ação capaz 
de macular de qualquer forma princípios éticos ou norma legal ou constitucional, requeiro o arquivamento do pre-
sente Requerimento de Representação, nos termos do art. 3º, §2º, I, e §3º, da Instrução Normativa nº 1, de 2015, da 
Corregedoria Parlamentar, bem como do art. 1º, do Ato da Mesa nº 37, de 2009, colocando-me não obstante, à in-
teira disposição de Vossa Excelência, para eventuais esclarecimentos adicionais que se 'zerem necessários.” 7. É o 
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relatório. 8. Trata-se, como aduzido no relatório, de Requerimento de Representação acerca de conduta suposta-
mente perpetrada pelo Senhor Deputado Zé Geraldo possivelmente atentatória ao decoro parlamentar consisten-
te, em resumo, ter assacado acusações de que todos os parlamentares que deferiram a admissibilidade da denúncia 
de crime de responsabilidade contra a Presidente Dilma Rousse�. 9. Diante da importância do assunto e da neces-
sidade de esclarecimento do ocorrido, trago à apreciação da Douta Mesa, minha manifestação por considerar rele-
vante apurar a conduta imputada ao mencionado parlamentar, vez que a denúncia ora reproduzida pelo Requeren-
te, revela fatos potencialmente danosos à imagem do Poder Legislativo e dos seus membros. 10. A Constituição da 
República, em seu artigo 53, com redação dada pela Emenda à Constituição n. 35/2001, dispõe que “os deputados 
e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.” 11. Por sua vez, o 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD – repete norma de igual teor no artigo 231, § 1º, ao enunciar 
que “os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos”. Vale destacar, ainda, a disposição contida no 
artigo 2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar de que as imunidades, prerrogativas e franquias asseguradas pela 
Constituição Federal, pelas leis e pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados aos deputados são institutos 
destinados à garantia do mandato popular e à defesa do Poder Legislativo. 12. A imunidade material do parlamen-
tar compreende, pois, hipóteses de atipicidade civil e penal, constituindo garantia do exercício do mandato parla-
mentar ante à in`uência dos demais Poderes. Trata-se de prerrogativa do próprio Poder Legislativo, de modo que 
apenas ao Parlamento é dada a competência de punir seus membros quando, eventualmente, por opiniões, palavras 
ou votos, atingirem a dignidade e o decoro da Casa Legislativa na qual exerce seu mandato. 13. Entretanto, tal jus 
puniendi visa a coibir inegáveis excessos, prejudiciais imagem da Casa como um todo, sem implicar redução da 
garantia que possui o parlamentar em relação à livre manifestação do seu pensamento, mormente no que 
concerne a temas de reconhecida relevância política e social. 14. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, em ques-
tão de ordem no Inquérito 1024-3, o Ministro Relator Celso de Mello ressalta que: Cabe assinalar que a teleologia 
inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação 
do constituinte em dispensar efetiva proteção ao congressista, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múl-
tiplas funções que compõem o ofício parlamentar, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja 
o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa 
legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que – cumpre insistir – as a'rmações e os pro-
nunciamentos emanados do membro do Poder Legislativo da União guardem conexão com o desempenho do 
mandato (prática “in o�cio”) ou tenham sido proferidos em razão dele (prática “propter o�cium”), conforme esta 
Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (TRJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g. ). 
Sublinhamos. 15. Destaco, ainda, que baseio meu parecer essencialmente na Constituição Federal, a qual reconhe-
ce, em seu artigo 53, que “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opi-
niões, palavras e votos” e, em seguida, na jurisprudência pací'ca do STF que tem, reiteradamente, resguardado o 
amplo exercício da liberdade de expressão do parlamentar, desde que sua manifestação tenha conexão com o de-
sempenho do mandato ou tenha sido proferida em razão dele o que, deveras, não parece ser objeto do presente 
caso. 16. Ressalto também que, embora não haja consenso sobre a natureza jurídica da imunidade, não se pode, no 
exercício do mandato, enquadrar a liberdade de expressão dentro dos tipos penais como na regra geral, pois a imu-
nidade tem o efeito de excluir eventual crime nos casos admitidos, fazendo com que o fato típico deixe de constituir 
delito, já que a norma constitucional afasta a incidência da norma penal¹ (¹SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo. São Paulo. Malheiros. 15ª Edição revista. Pág. 532.). 17. Nobres Membros da Mesa Diretora, 
há que se marcar posição, contudo, e principalmente em tempos in`amados, como os que estamos a viver, no sen-
tido de que este Parlamento não deve contemporizar com qualquer tipo de violência, seja ela física ou no campo 
das manifestações pessoais. 18. Ao contrário, há que se privilegiar a ética e a atuação parlamentar escorreita, base-
ada na promoção e defesa do interesse público, no respeito à Constituição, às leis e às normas internas da Casa, ze-
lando pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas. 19. Com isso em mente, e lem-
brando que a contumácia na conduta pode levar à imposição de penalidades mais severas, exorto o Deputado Zé 
Geraldo para que, na manifestação de suas opiniões, tenha a devida cautela ao utilizar expedientes que, embora 
não con'gurem estritamente ilícito penal, tenham o condão de causar ofensas às pessoas que divirjam das suas 
opiniões. 20. Por todo o exposto, e após ouvir atentamente os argumentos dos nobres Membros da Mesa Diretora, 
entendo que a conduta de Sua Excelência, o Deputado Zé Geraldo,não está contida nos limites garantidos pelos 
princípios constitucionais da liberdade de expressão e da inviolabilidade parlamentar, o que con'gura excesso no 
uso de prerrogativas. 21. Dessa forma, opino pela imputação da penalidade de censura escrita, nos termos do que 
dispõe o art. 12, caput, combinado com art. 5º, inc. III, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos De-
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putados.”. Submetido a votos, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, pela aplicação da penalidade de censura 
escrita, nos termos do parecer supracitado. Nesse instante, retirou-se da sala de reuniões a Senhora Deputada Mara 
Gabrilli, Terceira-Secretária. 4 – Processo n. 109.773/2016 e 112.432/2016. Parecer Reformulado do Corregedor, 
Deputado Cláudio Cajado, às `s. 45/51: “À MESA DIRETORA, 1. Trata-se de Requerimentos de Representação pro-
tocolizados pelos Deputados Domingos Sávio (PSDB/MG) e Alberto Fraga (DEM/DF), com solicitação de providências 
cabíveis no sentido de apurar fato envolvendo o Senhor Deputado Silvio Costa (PTdoB/PE), com a 'nalidade de 
constatar a possível prática de ato atentatório ao decoro parlamentar. 2. Os aludidos requerimentos têm como base 
a narrativa dos fatos ocorridos no dia 16 de abril de 2016, no Plenário Ulysses Guimarães, durante Sessão Ordinária, 
dos quais transcrevemos importante trecho do discurso do Requerido, no qual se baseia a imputação, in verbis: O 
SR. SILVIO COSTA – (...) Vocês não vão derrubar a Presidente Dilma! Noventa e cinco por cento aqui são canalhas! 
Noventa e cinco por cento não têm moral, não têm dignidade, não têm ética! Noventa e cinco por cento não têm 
moral! 3. No bojo das peças iniciais dos Requerimentos de Representação, há expressa menção a possível infringên-
cia ao artigo 5º, I e III, do Código de Ética e Decoro Parlamentar – CÓDIGO DE ÉTICA, pois, segundo os Requerentes, 
“a conduta do representado, Deputado Silvio Sera'm Costa, além de truculenta, é igualmente vexatória, antidemo-
crática e atentatória aos mais elementares princípios da ética e do decoro parlamentar, cujo cumprimento é exigível 
de um integrante da Câmara dos Deputados, praticada em plenário contra todos os integrantes da Câmara dos De-
putados e, em verdade, contra o próprio Parlamento.” 4. Após a apensação do Processo n. 2016/112.432 ao de n. 
2016/109.773, o feito foi recebido na Presidência da Casa, que se manifestou pela aptidão quanto aos requisitos 
formais dos Requerimentos de Representação e, nos termos do caput do artigo 1º do Ato da Mesa n. 37/2009, en-
caminhou os autos à Corregedoria Parlamentar (`s. 10 e 15). 5. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 3º do Ato 
da Mesa n. 37/2009, no dia 21 de outubro de 2015, foi entregue cópia do inteiro teor do presente feito ao Deputado 
Sílvio Costa (`. 18), consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis para manifestação a respeito dos Requerimentos de 
Representação. 6. Aos 19 de maio de 2016, o Requerido apresentou, tempestivamente, em uma lauda, a sua defesa 
escrita (`. 21), alegando o seguinte in verbis: “Excelentíssimo Senhor Corregedor, em relação aos Processos nº 
109.773/2016 e 112.432/2016 impetrados contra mim pelos Excelentíssimos Senhores Deputados Domingos Sávio 
e Alberto Fraga, respectivamente, comunico a Vossa Excelência que o Art. 53 da Constituição da República diz tex-
tualmente: ‘Os deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras 
e votos’. Comunico também que não infringi o Art. 55 da Constituição da República. Comunico ainda que não violei 
nenhum inciso ou parágrafo do Art. 240 do Regimento Interno da Câmara Federal. Portanto, Senhor Corregedor, 
não consigo compreender quais foram as motivações que levaram os Excelentíssimos Senhores Deputados Domin-
gos Sávio e Alberto Fraga a requerer essa representação. Por esse razão, solicito a Vossa Excelência o arquivamento 
do referido processo.” 7. É o relatório. 8. Trata-se, como aduzido no relatório, de Requerimento de Representação 
acerca de conduta supostamente perpetrada pelo Senhor Deputado Sílvio Costa possivelmente atentatória ao de-
coro parlamentar consistente, em resumo, ter atribuído, durante pronunciamento em Plenário, a pecha de “canalhas” 
a noventa e cinco por cento dos membros da Câmara dos Deputados, além de ter declarado que tal parcela dos 
membros não teriam moral, dignidade e ética (`. 7). 9. Diante da importância do assunto e da necessidade de escla-
recimento do ocorrido, trago à apreciação da Douta Mesa, minha manifestação por considerar relevante apurar a 
conduta imputada ao mencionado parlamentar, uma vez que a denúncia ora reproduzida pelos Requerentes, reve-
la fatos potencialmente danosos à imagem do Poder Legislativo e dos seus membros. 10. Considero, desde logo, 
que o presente Requerimento de Representação deve ser acolhido e julgado pela Douta Mesa Diretora, por-
quanto os fatos constantes dos autos são su'cientes, considerando a aparente verossimilhança apresentada pelo 
Requerimento de Representação, à apreciação e, se assim entenderem Vossas Excelências, à aplicação da reprimen-
da cabível. 11. Em que pese a Constituição da República, em seu artigo 53, com redação dada pela Emenda à Cons-
tituição n. 35/2001, dispor que “os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opi-
niões, palavras e votos”, entendo que, no presente caso, a imunidade material não alcança hipóteses de prática de 
atos que porventura perturbem e vulnerem a higidez do andamento dos trabalhos legislativos. 12. É cediço que a 
imunidade material do parlamentar compreende, pois, hipóteses de atipicidade civil e penal, constituindo garantia 
do exercício do mandato parlamentar ante à in`uência dos demais Poderes. Porém, trata-se de prerrogativa do pró-
prio Poder Legislativo, de modo que apenas ao Parlamento é dada a competência de punir seus membros 
quando, eventualmente, por opiniões, palavras ou votos, atingirem a dignidade e o decoro da Casa Legisla-
tiva na qual exercem seu mandato. 13. Entretanto, tal jus puniendi visa apenas a coibir inegáveis excessos, pre-
judiciais à imagem da Casa como um todo, sem implicar redução da garantia que possui o parlamentar em 
relação à livre manifestação do seu pensamento, mormente no que concerne aos temas de reconhecida rele-
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vância social. 14. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem no Inquérito 1024-3, o Ministro 
Relator Celso de Mello ressalta que: Cabe assinalar que a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista 
no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva prote-
ção ao congressista, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício par-
lamentar, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamen-
te se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 
– RT 648/318), desde que – cumpre insistir – as a'rmações e os pronunciamentos emanados do membro do Poder 
Legislativo da União guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in o�cio”) ou tenham sido pro-
feridos em razão dele (prática “propter o�cium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas deci-
sões (TRJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g. ). Sublinhamos. 15. Nessa esteira, a conduta do Re-
querido, ao proferir palavras ofensivas aos parlamentares em geral, a'rmando que “noventa e cinco por cento aqui 
são canalhas [...] noventa e cinco por cento não têm moral, não têm dignidade, não têm ética”, causou sensíveis prejuízos 
à imagem da Casa, na medida em que mostrou desapreço pelos parlamentares atingindo generica e levianamente 
todos os 513 Deputados Federais, motivo pelo qual não se pode olvidar os indícios da prática de ato ilícito por par-
te do Requerido, excedendo os limites da imunidade material. 16. Assim, depreende-se que, a partir da acurada 
análise do arcabouço probatório constante dos autos, do teor da manifestação autodefensiva do Requerido, e dos 
documentos acostados aos autos, é possível extrair os necessários e mínimos indícios de autoria de ato atentatório 
ao decoro parlamentar, com a infringência aos seguintes artigos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, in verbis: 
“Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código: [...] III 
– praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar, por atos ou 
palavras, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão ou os respectivos Presidentes;” 17. Vale ressaltar que não se 
divisa hipótese de inépcia da inicial do Requerimento de Representação, sobretudo no que concerne à legitimidade 
ativa. Nessa esteira, assevere-se que a conduta imputada ao Requerido se amolda, com perfeição, não apenas àque-
la descrita no artigo 5º, III do Código de Ética, mas também a outros dispositivos normativos do mesmo Codex, 
afastando-se, desde logo, possível afronta ao disposto no artigo 12 do Código de Ética. 18. Nesse diapasão, convém 
pontuar que, os fatos e circunstâncias descritos no Requerimento de Representação, aliados às demais provas dos 
autos, por si sós, revelam-se capazes de causar o mais intenso impacto na opinião pública, em detrimento da ima-
gem da Câmara dos Deputados e dos seus membros, não prescindindo esta Douta Mesa de dar ao caso o encami-
nhamento previsto em lei. 19. Os fatos relatados amoldam-se, a nosso juízo, perfeitamente àqueles tipi'cados como 
atentatórios ao decoro parlamentar conforme o ordenamento instituído pelo RICD (art. 244), bem como pelo Códi-
go de Ética (art. 3º, II, III e VII, c/c. o art. 5º, X, e art. 5º, I, II, III). 20. Com efeito, veri'ca-se, in casu, fatos contrários ao que 
comportamento esperado dos membros desta augusta Casa. Veja que decoro é comportamento, é imagem públi-
ca, é honra, é dignidade. Decoro parlamentar é obrigação de conteúdo moral e ético que não se confunde com as-
pectos criminais, embora possa deles decorrer. A falta de decoro é o procedimento humano que contraria os normais 
padrões ético-jurídicos, vigentes em determinado lugar e época. 21. Ressalte-se que a Corregedoria Parlamentar 
tem como missão institucional promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câma-
ra dos Deputados e certamente não poderá se omitir de dar parecer favorável à apuração dos fatos que con'gurem 
afronta do decoro, tendo como corolário a aplicação da reprimenda cabível ao caso. 22. Tenho por certo que a me-
lhor medida a ser adotada pelos parlamentares integrantes deste douto Colegiado é a aplicação pela Mesa da pe-
nalidade de censura escrita nos moldes preconizados pelo Código de Ética, pois, em que pese também vislumbrar 
a infringência a outros dispositivos, as palavras proferidas pelo Deputado Sílvio Costa revelam o condão de constituir 
reprováveis ofensas morais ao parlamentares em geral, os quais são tidos como sem dignidade, sem moral e sem 
ética. 23. Há que se marcar uma nova era, por isso considero, salvo melhor juízo, que os fatos em lume provocam 
notória repercussão dentro e fora do parlamento, e constituem indícios su'cientes da prática de conduta atentató-
ria ao decoro parlamentar. 24. Cabe à atual composição desta Casa agir em defesa do aprimoramento dos trabalhos 
legislativos, da manutenção da ordem e da disciplina, colaborando com o mister correcional e com o resgate da 
credibilidade desta Instituição perante os cidadãos que con'am parcela do exercício de sua autonomia pública e a 
expressão de sua vontade política aos seus representantes eleitos para compor o Parlamento. 25. Tal entendimento 
é fruto dos debates levados à feito na reunião da Mesa do Diretora, quando, após ouvir atentamente os nobres Mem-
bros do Colegiado, passo a entender que a conduta de Sua Excelência, o Deputado Silvio Costa, não está contida 
nos limites garantidos pelos princípios constitucionais da liberdade de expressão e da inviolabilidade parlamentar 
o que con'gura excesso no uso de prerrogativas. Ressalto ainda que, no caso de reincidência em condutas que afe-
tem a ética e o decoro parlamentar, os membros da Mesa entenderam pela possibilidade de enviar representação 
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ao Conselho de Ética, sugerindo aplicação de penalidade mais severa. 26. Por todo exposto, após o regular proces-
samento do feito, manifesto-me pela aplicação pela Mesa da penalidade de censura escrita com fundamento nos 
artigos 10, I e 12 do Código de Ética em desfavor do Deputado Sílvio Costa, pois os fatos descritos no Requerimento 
de Representação constituem indícios su'cientes do cometimento de infrações às normas de decoro e ética parla-
mentar, no que tange à prática de ato atentatório.”. Posto em votação, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, 
pela aplicação da penalidade de censura escrita, nos termos do parecer supracitado. 5 – Processo n. 145.232/2015 
(apensado o de n. 110.987/2016). Encaminhamento do Corregedor, Deputado Cláudio Cajado, à `. 62: “À Mesa Di-
retora, Após acurado exame dos autos, incorporo como fundamento de decidir os termos do Parecer de folhas 51 a 
60. Desta feita, sugiro, aos nobres Pares, o arquivamento do presente requerimento de representação, ante a inci-
dência na espécie do instituto da imunidade parlamentar, consoante o disposto no art. 53, caput, da Constituição 
Federal e no art. 231, §1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.” Parecer do então Corregedor, Deputado 
Carlos Manato, às `s. 51/60: “À MESA DIRETORA, Cuidam-se de dois Requerimentos de Representação, um formu-
lado pelo Deputado Federal Sóstenes Silva Cavalcante (protocolo 2015/145.232) e o outro pelo Deputado Federal 
João Gualberto Vasconcelos (protocolo 2016/110987) em desfavor do também Deputado Federal Sibá Machado, 
licenciado do exercício do mandato desde 15 de agosto de 2016 para o exercício do cargo de Secretário de Estado 
de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, no Estado do Acre. Os proces-
sos em tela foram apensados, haja vista cuidarem dos mesmos fatos, ou seja, do pronunciamento feito pelo Depu-
tado Síbá Machado no plenário da Câmara dos Deputados durante a sessão ordinária do dia 27/10/2015. 2. A dinâ-
mica dos fatos trazidos à apreciação é apresentada pelos Requerentes da seguinte maneira: no transcorrer da sessão 
ordinária da Câmara dos Deputados do dia 27/10/2015, o Deputado Sibá Machado teria interrompido o Presidente 
e proferido as palavras pelo microfone do plenário, dirigindo-se a um grupo de manifestantes que estavam nas ga-
lerias assistindo à sessão. Consta das notas taquigrá'ca: [...] O SR. PRESIDETE (Eduardo Cunha) – Por favor! O SR. 
SIBÁ MACHADO – Eu vou juntar gente e vou botar vocês para correr daqui da frente do Congresso! (Apupos 
nas galerias) O SR. PRESIDETE (Eduardo Cunha) – Por favor, Deputado! Vou pedir à Segurança que promova... Vou 
pedir à Segurança... O SR. SIBÁ MACHADO – Bando de vagabundos! São vagabundos! Vocês são vagabundos! 
Vamos para o pau com vocês agora! (Manifestação nas galerias.) O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Por favor, 
peço à Segurança que promova... Por favor, por favor, Segurança... [...] 3. A partir da fala acima transcrita, entendem 
os requerentes que o Deputado Sibá Machado teria incitado pessoas a cometerem o crime de lesão corporal, con-
forme prescreve o art. 286 do Código Penal¹ (¹Incitação ao crime Art. 286 – Incitar, publicamente, a prática de crime: 
Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa.). Ademais, sustentam a incidência do art. 55, inciso II da Constituição 
Federal² (²Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: II – cujo procedimento for declarado incompatível 
com o decoro parlamentar;), bem como do art. 3º, incisos I, II, III, IV e VII do Código de Ética e Decoro Parlamentar 
(CEDP)³ (³Art. 3º São deveres fundamentais do Deputado: I – promover a defesa do interesse público e da soberania 
nacional; II – respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas internas da Casa e do Congresso Nacional; 
III – zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas e pelas prer-
rogativas do Poder Legislativo; IV – exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popu-
lar, agindo com boa-fé, zelo e probidade; VII – tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os 
servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não pres-
cindindo de igual tratamento;) da Câmara dos Deputados, no sentido de que a fala do Requerido fere o decoro par-
lamentar, na forma do inciso I do art. 4º e dos incisos I, II, III e X do art. 5º do mesmo Código de Ética4. (4Art. 4º Cons-
tituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato: I – abusar das 
prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional (Constituição Federal, art. 55, § 1º); 
Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código: I – per-
turbar a ordem das sessões da Câmara dos Deputados ou das reuniões de Comissão; II – praticar atos que infrinjam 
as regras de boa conduta nas dependências da Casa; III – praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da 
Câmara dos Deputados ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão ou os respectivos 
Presidentes; X – deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do Deputado, previstos no art. 3º 
deste Código.) 4. Ao 'nal de ambas as peças, postulam os requerentes, entre outros pedidos relativos à investigação 
de delito de incitação ao crime, pela perda do mandato do Requerido, fazendo menção ao art. 55, inciso II da Cons-
tituição Federal, ao art. 240, § 1º e 244 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e ao art. 4º, inciso I, art. 5º, 
incisos II e III, art. 10, inciso IV e art. 14, todos do CEDP. 5. No que se refere ao Processo de protocolo n. 2015/145232, 
recebido na Corregedoria Parlamentar em 4/11/2015, foi remetido, em 5/11/2015 (`. 17), ao Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados, a 'm de cumprir o disposto no art. 1º do Ato da Mesa n. 37/2009. 6. Com o juízo positivo de 
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admissibilidade em 08/03/2016 do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados ( .̀ 18), fora, então, expedida noti'-
cação ( .̀ 20) ao requerido, quem dela tomou ciência e recebeu cópia do inteiro teor das acusações em 22/03/2016. 7. 
Dentro do prazo tempestivo, ou seja, em 30/03/2016, o Requerido juntou manifestação escrita (`s. 22 – 25), alegando 
essencialmente que: i) “não é verdade que a intenção do Requerido fosse ofender os manifestantes e muito menos incitar a 
prática dos crimes alegados”; ii) “O Requerente não traz nenhuma prova fática de que as palavras do Deputado Sibá Macha-
do, dirigidas aos manifestantes, no Plenário desta Casa, tenham instigado eventual prática de agressões físicas no dia seguin-
te aos fatos acima narrados contra manifestantes presentes no gramado em frente ao Palácio do Congresso Nacional”; e iii) 
as palavras proferidas pelo Requerentes estariam albergadas pela imunidade material e formal estabelecidas pela 
Constituição Federal. 8. Durante a instrução do feito, foi despachada à Corregedoria Parlamentar novo Requerimento 
de Representação (protocolo 2016/110987), já com o juízo de admissibilidade positivo do Presidente da Casa ( .̀ 39), 
formulado pelo Deputado João Gualberto Vasconcelos em desfavor do ora Requerido, em razão do mesmo evento 
ocorrido no Plenário Ulisses Guimarães no dia 27/10/2015. 9. Versando sobre o mesmo objeto, os processos foram 
apensados e o Requerido foi noti'cado em 10/05/2016 do inteiro teor do segundo requerimento ( .̀ 40). Em seguida, 
tempestivamente, em 16/05/2016, foi juntada manifestação escrita (`s. 42-48), pela qual o Requerido sustenta a (i) fra-
gilidade e a ilicitude das provas juntadas pelo Requerente, a (ii) ação em legítima defesa da honra e a (iii) incidência da 
imunidade material e formal prevista na Constituição Federal. 10. Não havendo máculas procedimentais no feito, ten-
do sido oportunizado ao Requerido o direito de se manifestar em relação a todos os elementos fáticos e jurídicos sub-
metidos ao Corregedor Parlamentar e prescindindo de qualquer outro elemento para formação da convicção sobre os 
fatos, deu-se por encerrada a instrução. 11. É o relatório. 12. Passo a opinar. 13. Excelentíssimo senhor Presidente, demais 
membros da Mesa, ab initio, saliento a Vossas Excelências que o Deputado Sibá Machado se encontra licenciado do 
exercício do mandato de Deputado Federal desde 15 de agosto do corrente ano, por ter assumido o cargo de Secretá-
rio de Estado de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, no Estado do Acre. 
14. Nada obstante, veri'co que tal fato não implica qualquer intercorrência ao feito em andamento, haja vista ser o se-
nhor Sebastião Sibá Machado Oliveira detentor de mandato de Deputado Federal, conforme se extrai da inteligência
do art. 56, I da CF/88, cuja redação diz literalmente que “não perderá o mandato o Deputado ou Senador investido no
cargo de Secretário de Estado”. 15. Ademais, os sujeitos de direito aptos a integrarem a relação jurídica submetida ao es-
tatuto ético disciplinar da Câmara dos Deputados são bem de'nidos pelo art. 1º do CEDP, cujo texto sujeita às normas
do estatuto ético a “conduta dos que sejam titulares ou que estejam no exercício de mandato de Deputado Federal”. Desta
feita, observo que o parlamentar em questão se encontra licenciado do mandato na forma do art. 235, inciso IV do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, permanecendo na condição de titular do mandato advindo das urnas do
Estado do Acre e, portanto, sujeito ao Código de Condutas desta Casa de Leis. 16. Superada a questio inicial, destaco
que a função correcional da atividade parlamentar é um exercício permanente que a mim compete. Devo zelar pelo
decoro dos atos dos parlamentares, resguardando a própria Instituição, em razão de que a Constituição Cidadã reprime
os procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar (art. 55, inciso II e § 1º). 17. Indo além, ressalto que os pe-
didos formulados nas exordiais – sem aqui desprestigiar a relevância que eles têm para Requerente e para o Requerido,
bem como para minha própria convicção – são secundários em relação aos fatos trazidos a lume. A eles é que me vin-
culo e sobre eles é que minha opinião se sedimenta. É claro que as balizas para emoldurar os fatos são as normas pos-
tas de nosso Ordenamento Jurídico. Portanto, cumpre-me opinar sobre os fatos, sendo os pedidos articulados nas
peças inaugurais subsidiários e transversos, não implicando, por si só, obrigatoriedade de considerá-los ou afastá-los
de per si para regularidade do procedimento correcional. 18. Isso ocorre em razão de que em sede de correição, em que
pese haver a 'gura de um requerente e um requerido, não se formam lides ortodoxas. Veja que o bem jurídico tutela-
do consiste na ética e no decoro parlamentar, os quais podem ser atingidos, independentemente de atingir a esfera de
direitos do requerente. Com efeito, o requerente não assume o polo ativo da relação processual. Funciona ele como
uma espécie de 'scal com legitimidade para provocar o órgão competente para promover a 'scalização dos atos dos
detentores de mandatos eletivos, consoante disposto no § 1º do art. 9º do CEDP. 19. Nessa toada, sem descuidar da
relevância que os “requerentes” têm para o processo ético-disciplinar, indico que a legitimidade ativa para de`agrar o
processo correcional é restrita à Mesa Diretora e a partido político representado no Congresso Nacional (art. 55, § 2º da
CF/88). 20. Com tais considerações, dou por superada outras alegações de direito bem como outros pedidos articula-
dos nas iniciais e 'nco-me exclusivamente no fato ensejador deste procedimento, qual seja, as palavras proferidas pelo
Requerido na sessão ordinária do dia 27/10/2015, cotejando-as com o Ordenamento Jurídico vigente. 21. Pois bem,
cabe a mim veri'car se as palavras: “Eu vou juntar gente e vou botar vocês para correr daqui da frente do Congresso!” 
e “Bando de vagabundos! São vagabundos! Vocês são vagabundos! Vamos para o pau com vocês agora!”, proferidas pelo
Requerido, conforme se extrai das notas taquigrá'cas ( .̀ 7), são aptas a afetar a ética e o decoro parlamentar. 22. De
plano, afasto a inépcia das exordiais. O crivo dela encontra-se nos incisos I, II e III do § 1º do art. 1º do Ato da Mesa nº 37
de 2009. São Eles: “I – o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar;” e “III – não houver indício
da existência de fato indecoroso e sua 5agrante correlação com o representado.” 23. O vocábulo “evidentemente” posto na
norma do inciso I confere 'ltro mínimo às narrativas apresentadas, evitando que qualquer fato possa de`agrar abertu-
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ra de procedimento correcional. Entretanto, no caso em tela, não há essa evidência, uma vez que consta dos autos um 
“bate boca” entre o Requerido e alguns manifestantes que se encontravam nas galerias do Plenário Ulisses Guimarães, 
de forma que, em tese, é possível ter havido ato ensejador de quebra de decoro. 24. Cumpre-me, assim, sujeitar as pa-
lavras do Requerido à norma da inviolabilidade – civil e penal, por quaisquer opiniões, palavras e votos – resguardada 
pela Constituição Federal. Trata-se da imunidade material prevista no art. 53, caput da CF/88. Na ocasião, as palavras 
objeto de questionamento foram proferidas no palco político em que o parlamentar exercia, durante sessão ordinária 
da Câmara dos Deputados, a defesa de seu ponto de vista e de seu partido. 25. Com efeito, entendo impossível sujeitar 
palavras proferidas no calor de discussões políticas a juízo civil criminal, em razão da imunidade conferida pela Carta 
de Outubro. Isso é o que também leciona a doutrina sobre a imunidade que resguarda os membros do Congresso Na-
cional, vejamos: “A inviolabilidade sempre foi a exclusão de cometimento de crime de opinião por parte de Deputados 
e Senadores; mas, agora, com a redação da EC-35/2001 ao caput do art. 53, se estabelece que eles são invioláveis civil 
e criminalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Exclui-se assim os congressistas também da respon-
sabilidade civil. A inviolabilidade, que, as vezes, também é chamada de imunidade material, exclui o crime nos casos 
admitidos; o fato típico deixa de constituir crime, porque a norma constitucional afasta, para a hipótese, a incidência 
da norma penal.” 5 (5SILVA. Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 36 ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 537) “A 
imunidade material a que alude o caput do art. 53 da Carta expressa a inviolabilidade civil e penal dos deputados e 
senadores por suas opiniões, palavras e votos, neutralizando a responsabilidade do parlamentar nessas esferas.” 6 (6MEN-
DES. Gilmar Ferreira. BRANCO. Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 
891.) Sem grifo 26. De igual forma entende a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal que negou segui-
mento à interpelação judicial proposta em desfavor de Deputada Federal por supostas ofensas proferidas por meio de 
conta do “TWITTER”. Ou seja, se as palavras proferidas em meio de comunicação social, porquanto ligadas ao exercício 
da atividade parlamentar, estão albergadas pela inviolabilidade dos congressistas, quanto mais aquelas proferidas na 
arena própria do exercício da atividade política como as que aqui são sindicadas. Para conhecimento dos Pares, trans-
crevo-a: EMENTA: INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR. MEDIDA PREPARATÓRIA DE 
AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, ART. 144). PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA 
DEPUTADA FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR DISPOR A PARLAMENTAR 
FEDERAL DE PRERROGATIVA DE FORO, “RATIONE MUNERIS”, PERANTE ESTA SUPREMA CORTE, NAS INFRAÇÕES PENAIS 
COMUNS. IMPUTAÇÃO ALEGADAMENTE OFENSIVA AO PATRIMÔNIO MORAL DO INTERPELANTE. AUSÊNCIA, NO EN-
TANTO, EM TAL CONTEXTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE DAS AFIRMAÇÕES REPUTADAS CON-
TUMELIOSAS. CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO DESTINATÁRIO DE TAIS AFIRMAÇÕES. INVIABI-
LIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÕES ATRIBUÍDAS À INTERPELANDA QUE 
SE ACHAM AMPARADAS PELA GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL. A INVIOLABILIDADE 
COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E/OU CIVIL DE QUALQUER CONGRESSISTA. MA-
NIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (“TWITTER”). HIPÓTESE 
DE INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL DO CONGRESSISTA (CF, ART. 53, “CAPUT”). PEDIDO DE EXPLICAÇÕES A QUE 
SE NEGA SEGUIMENTO. 27. Pela perspectiva civil e penal, pois, não restam dúvidas da inaplicabilidade à hipótese ver-
tente. Contudo, mesmo diante dessa exclusão civil-penal, ainda remanesce a possibilidade de o Poder Legislativo coibir 
os excessos. É a esfera correcional que tem a incumbência de zelar pela ética e o decoro do parlamento. 28. Nessa toa-
da, nobres Pares, ao meu sentir, digo que as palavras do Requerido, embora proferidas em tom de exaltação, não teve 
o condão romper com a ética e com o decoro impostos aos membros desta augusta Casa. Entendo que o calor dos 
debates políticos impulsiona palavras mais acaloradas como as do Requerido que buscava defender seu ponto de vis-
ta relativo à defesa contra o impeachment da então Presidente da República. 29. Minha análise aqui tem a preocupação, 
por um lado, de não coibir os debates e as manifestações do pensamento na arena política, o que seria de todo perni-
cioso para a vazão do pensamento em uma sociedade democrática e, por outro lado, de não coadunar com excessos 
que possam macular o decoro desta Casa. 30. Justo por isso opino, em primeiro lugar, pelo arquivamento deste Reque-
rimento de Representação em razão da imunidade por opiniões, palavras e votos e, em segundo lugar, exorto o Depu-
tado Sibá Machado durante a manifestações de suas opiniões tenha lhaneza na defesa de seu ponto de vista e de seu 
partido, evitando, dessa forma, dubiedades e con`itos no transcurso dos trabalhos legislativos, mesmo diante da in-
violabilidade que afasta o ilícito disciplinar. 31. Firme nos fundamentos alinhavados, concluo, 'ncando-me na Consti-
tuição Federal e nas normas regimentais desta Casa, que o fato narrado não constitui falta de decoro parlamentar, haja 
vista incidência da imunidade parlamentar, disciplinada no art. 53, caput da Constituição Federal e no art. 231, § 1º do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, pelo que sugiro, a Vossas Excelências, o arquivamento do presente re-
querimento de representação.”. Em votação, a Mesa Diretora decidiu, por unanimidade, arquivar os processos ns. 
145.232/2016 e 110.987/2016, nos termos do parecer supra. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinquenta 
minutos, o Senhor Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário na condução dos trabalhos, declarou encerrada a pre-
sente reunião. E, para constar, eu, Wagner Soares Padilha, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após as-
sinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. – Rodrigo Maia, presidente.



30 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  Janeiro de 2017

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 15/12/2016 
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SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 15/12/2016 

ATO DA MESA Nº  , DE 2016 

Designa os servidores e advogados Fábio 
Ramos de Araújo Silva e Leonardo Augusto 
de Andrade Barbosa para representar a Mesa 
da Câmara dos Deputados perante o 
Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Mandado de Segurança n. 34.530. 

 A MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 
regimentais, notadamente aquelas a que se referem os incisos I e VIII do artigo 15, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tendo em vista que a decisão liminar 
proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 34.530 versa sobre a 
independência, as prerrogativas constitucionais e a atuação institucional da Câmara 
dos Deputados, RESOLVE: 

 Designar os Senhores Servidores FÁBIO RAMOS DE ARAÚJO SILVA, matrícula 
4.228, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 9.776/DF; 
e LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE BARBOSA, matrícula 6.545, advogado 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 22.105/DF, para interpor 
agravo regimental em face da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de 
Segurança n. 34.530, bem como para a prática dos demais atos necessários à 
representação da Mesa da Câmara dos Deputados nesse processo. 

Sala de Reuniões, em  de setembro de 2016. 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 15/12/2016 

ATO DA MESA Nº  , DE 2016 

Altera o Anexo do Ato da Mesa nº 100, de 
2013, que disciplina o acesso ao Plenário da 
Câmara dos Deputados.  

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições, 
resolve: 

Art. 1º O Anexo a que se refere o § 1º do art. 2º do Ato da Mesa nº 100, de 
2013, passa a vigorar da seguinte forma:  

Unidade Administrativa Quantidade 

Nominal Avulso 
Órgãos da Mesa Diretora e Suplência 1 1

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Corregedoria 
Parlamentar, Centro de Estudos e Debates Estratégicos, 
Ouvidoria Parlamentar, Secretaria da Mulher e Procuradorias 

0 1

Lideranças 1 2

Partidos políticos com representação 0 1

Diretoria-Geral 2 0
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Diretoria Legislativa e Centro de Documentação e Informação 1 0

Departamento de Comissões, Consultoria Legislativa e 
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira 1 5

Departamento Médico 0 7

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 1 0

Comissão de Finanças e Tributação 1 0

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 1 0

Setores de Manutenção do Plenário (Seção de Administração do 
Edifício Principal e Seção de Administração de Refeitórios) 

0 1

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 
O Ato da Mesa nº 23, de 2015, que alterou o art. 2º e o Anexo do Ato da Mesa 

nº 100, de 2013, teve como propósito reduzir o número de credenciais de acesso ao 
Plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados, de forma a facilitar o trânsito 
de pessoas naquele recinto nos horários de sessão plenária, em especial dos 
senhores parlamentares, assim como diminuir o ruído e a dispersão provocados pelo 
movimento excessivo de pessoas no ambiente. 

Entretanto, alguns órgãos colegiados desta Casa das Leis, muito 
especialmente a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a Comissão de 
Finanças e Tributação e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, em razão de suas competências e da relevância que possuem para o 
processo legislativo, necessitam possuir acesso de seus servidores ao Plenário de 
forma permanente, uma vez que os Presidentes dessas Comissões necessitam de 
assessoramento constante de suas secretarias. 

Com efeito, apenas a título de exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania é a responsável pela redação final das matérias aprovadas em 
Plenário. 

Dessa forma, justifica-se a concessão de um crachá nominal de acesso ao 
Plenário para cada uma dessas Comissões. 

Sala de Reuniões,  de dezembro de 2016. 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 15/12/2016 

ATO DA MESA Nº  , DE 2016 

Altera o inciso II do art. 2º do Ato da Mesa nº 
85, de 26 de fevereiro de 2013. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve:

Art. 1º O inciso II do art. 2º do Ato da Mesa nº 85, de 26 de fevereiro de 2013, 
passa a ter a seguinte redação: 

�II - Líder do Governo na Câmara dos Deputados, Líder do Governo no 
Congresso Nacional, se Deputado; Líderes de Partido Político, de Bloco Parlamentar, 
da Maioria e da Minoria; Procuradora Especial da Mulher; Procurador Parlamentar; 
Ouvidor Parlamentar; Corregedor; Secretário de Comunicação Social, e Secretário de 
Relações Internacionais.!(NR)

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICAÇÃO 
A proposta tem por escopo adequar a legislação interna às alterações 

efetuadas no Regimento Interno da Câmara dos Deputados pelas Resoluções nº 3, de 
2015, que criou a Secretaria de Relações Internacionais, e nº 4, de 2015, que dispôs 
sobre a Secretaria de Comunicação Social.  

Desse modo, propõe-se a alteração do Ato da Mesa nº 85, de 2013, para incluir 
no inciso II do seu art. 2º o Secretário de Relações Internacionais e o Secretário de 
Comunicação Social na relação de autoridades da Câmara dos Deputados que 
poderão utilizar o serviço telefônico celular institucional.   

Sala de Reuniões,           de dezembro de  2016. 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 15/12/2016  

ATO DA MESA Nº         , DE 2016 

Altera o Ato da Mesa nº 43, de 2009, que 
instituiu a Cota para o Exercício da Atividade 
Parlamentar. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve:

Art. 1° O art. 9º do Ato da Mesa nº 43, de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

�Art. 9º Os imóveis a que se refere o inciso IV do art. 2º deverão ser 
previamente cadastrados junto à Coordenação de Gestão de Cota 
Parlamentar, do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, 
mediante apresentação dos seguintes documentos: 
I - quando se tratar de imóvel de propriedade do Deputado, certidão atualizada 
do Registro de Imóveis ou, na impossibilidade desta, instrumento hábil a 
comprovar a efetiva posse;  
II - quando se tratar de imóvel de propriedade de terceiros, além do documento 
indicado no inciso I, contrato de locação ou termo de cessão de uso do imóvel 
ou equivalente, com firmas reconhecidas em cartório.! (NR)
Art. 2º Os imóveis cadastrados na forma da atual redação do art. 9º do Ato da 

Mesa nº 43, de 2009, permanecem por ela regidos. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 
Este Ato objetiva aperfeiçoar as normas que regem as despesas vinculadas à 

Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, a fim de atender recomendação 
constante do Relatório de Auditoria n. 04/2014, da Secretaria de Controle Interno, 
objeto do processo n. 105.251/2015. 

A alteração proposta pretende aprimorar os requisitos necessários para o 
deferimento de ressarcimento de despesas referentes aos imóveis utilizados como 
escritório parlamentar, exigindo-se: a) quando se tratar de imóvel de propriedade do 
Deputado, certidão atualizada do Registro de Imóveis ou, na impossibilidade desta, 
instrumento hábil a comprovar a efetiva posse; ou b) no caso de imóvel de propriedade 
de terceiros, além do documento indicado na letra a), contrato de locação ou termo de 
cessão de uso do imóvel ou equivalente, com firmas reconhecidas em cartório. 

Por força do princípio da segurança jurídica e em razão da grande quantidade 
de escritórios já cadastrados, a proposta oferece regra de transição, a fim de 
resguardar os imóveis que foram registrados de acordo com a regra vigente até antes 
da data de publicação deste Ato. 

Sala de Reuniões,            de dezembro de 2016. 
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SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 15/12/2016  

ATO DA MESA Nº         , DE 2016 

Dispõe sobre a estrutura administrativa do 
Centro de Informática da Câmara dos 
Deputados. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 
regimentais e considerando o disposto no art. 4° da Resolução nº 46, de 7 de 
dezembro de 2006, resolve: 

Art. 1° A estrutura administrativa do Centro de Informática, prevista 
na Resolução n. 16, de 21 de janeiro de 1997, no Ato da Mesa n° 37, de 30 de maio 
de 2000, e no Ato da Mesa n° 119, de 9 de maio de 2002, passa a vigorar na forma do 
Anexo I. 

Art. 2° Ficam extintas as funções comissionadas constantes do Anexo II. 
Art. 3° Ficam criadas as funções comissionadas constantes do Anexo III. 
Art. 4° Ficam remanejadas e renomeadas as funções comissionadas 

constantes do Anexo IV. 
            Art. 5° As funções comissionadas do Centro de Informática, previstas 
nas Resoluções n° 33, de 1° de dezembro de 1972, n° 7 de 27 de junho de 1975, n° 
37, de 24 de outubro de 1983, n°16, de 21 de janeiro de 1997, e n° 46, de 7 de 
dezembro de 2006, nos Atos da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987, n° 34, de 13 de 
março de 1996, n° 88, de 2 de abril de 1998, n° 92, de 2 de abril de 1998, n° 113, de 3 
de dezembro de 1998, n° 37, de 30 de maio de 2000, n° 119, de 9 de maio de 2002, n° 
42, de 4 de maio de 2012, n° 123, de 19 de dezembro de 2013, e n° 134, de 20 de 
maio de 2014, são as constantes do Anexo V. 

Art. 6° As competências das unidades administrativas do Centro de Informática 
são as constantes do Anexo VI e as atribuições dos seus respectivos titulares, 
correlacionadas com essas competências, são as estabelecidas nos artigos 252 a 255 
da Resolução n° 20, de 30 de novembro de 1971, no que couber. 

Art. 7° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO
      

O Centro de Informática é a unidade administrativa da Câmara dos Deputados 
responsável pelo provimento de soluções e serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) da Casa. Criado pela Resolução nº 16 de 1997, promoveu ao 
longo dos últimos 18 anos a informatização desta Casa Legislativa, com diversas 
iniciativas que se tornaram referências não só para outros órgãos da Administração 
Pública brasileira, mas também para parlamentos de outros países. 

Este Ato da Mesa tem, portanto, a finalidade de promover a adequação da 
estrutura do Centro de Informática às atuais expectativas da Câmara dos Deputados e 
da sociedade brasileira. Este tem por objetivo dar sustentação às ações para tornar o 
processo legislativo cada vez mais célere, seguro e transparente, além de melhorar o 
suporte tecnológico oferecido aos parlamentares e intensificar a participação popular. 

São transferidas ao Centro de Informática três funções comissionadas (FC-1) 
do Departamento de Pessoal e cinco do Departamento de Finanças, Orçamento e 
Contabilidade, que já se encontram cedidas ao CENIN há anos. 

Importante destacar que este Ato da Mesa não implica aumento de despesa e 
que a proposta aqui apresentada é fruto do planejamento estratégico desenvolvido 
pela Administração da Câmara dos Deputados. 

      
Sala de Reuniões, 15 de dezembro de 2016. 
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ATAS DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA

Ata da 1ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, 

realizada no dia 9 de fevereiro de 2017.

Publique-se. 

Em 29/março/2017. – RODRIGO MAIA, Presidente

Terceira Sessão Legislativa Ordinária da Quinquagésima Quinta Legislatura

Ata da primeira reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, 

realizada em 9 de fevereiro de 2017

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às onze horas e cinquenta minutos, no Gabi-
nete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia. Presentes 
inicialmente os Senhores Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente; André Fufuca, Segundo-Vice-
-Presidente; Giacobo, Primeiro-Secretário; Mariana Carvalho, Segunda-Secretária; JHC, Terceiro-Secretário; Rô-
mulo Gouveia, Quarto-Secretário; Dagoberto, Primeiro-Suplente de Secretário; Pedro Uczai, Terceiro-Suplente
de Secretário; Cláudio Cajado, Corregedor Parlamentar; e Jozi Araújo, Procuradora Parlamentar. Ausente justi-
(cadamente o Senhor Deputado Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário. Havendo número legal, o Se-
nhor Presidente Rodrigo Maia declarou abertos os trabalhos, dando início à – I – PAUTA DO SENHOR PRESIDEN-
TE. 1 – Relatório de Requerimentos de Informações (RIC) com pareceres pelo encaminhamento, do então Re-
lator, Deputado Waldir Maranhão. Posto em votação, a Mesa Diretora recusou o RIC nº 2501, de 2007, do De-
putado Padre João (PT – MG) e outros, que requerem, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro da
Justiça e Cidadania informações sobre o sistema penitenciário nacional; e aprovou o encaminhamento dos
RIC’s a seguir, unanimemente: 1 – RIC nº 2307/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informa-
ções ao Senhor Gilberto Kassab, Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, sobre as
viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente
data; 2 – RIC nº 2308/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Bruno Araú-
jo, Ministro de Estado das Cidades, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no pe-
ríodo de 17 de abril de 2016 até a presente data; 3 – RIC nº 2309/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS)
– Solicita informações ao Senhor Blairo Maggi, Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a
presente data; 4 – RIC nº 2310/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor
Eliseu Padilha, Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República, sobre as viagens nacionais e interna-
cionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 5 – RIC nº 2311/2016,
do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Raul Jungman, Ministro de Estado da
Defesa, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016
até a presente data; 6 – RIC nº 2312/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Se-
nhor Osmar Terra, Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, sobre as viagens nacionais e inter-
nacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 7 – RIC nº 2313/2016,
do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Mendonça Filho, Ministro de Estado da
Educação, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de
2016 até a presente data; 8 – RIC nº 2314/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao
Senhor Leonardo Picciani, Ministro de Estado do Esporte, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas
pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 9 – RIC nº 2315/2016, do Deputado Paulo
Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Henrique Meirelles, Ministro de Estado da Fazenda, sobre
as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente
data; 10 – RIC nº 2316/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Marcos



316 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  Março de 2017

Pereira, Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, sobre as viagens nacionais e internacio-
nais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 11 – RIC nº 2317/2016, do 
Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Helder Barbalho, Ministro de Estado da 
Integração Nacional, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de 
abril de 2016 até a presente data; 12 – RIC nº 2318/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita infor-
mações ao Senhor Alexandre de Moraes, Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, sobre as viagens nacionais 
e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 13 – RIC nº 
2319/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Sarney Filho, Ministro de 
Estado do Meio Ambiente, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 
17 de abril de 2016 até a presente data; 14 – RIC nº 2320/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita 
informações ao Senhor Fernando Coelho Filho, Ministro de Minas e Energia, sobre as viagens nacionais e inter-
nacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 15 – RIC nº 2321/2016, 
do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Dyogo Oliveira, Ministro de Estado do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro 
no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 16 – RIC nº 2322/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT 
– RS) – Solicita informações ao Senhor Mauricio Quintella, Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até 
a presente data; 17 – RIC nº 2323/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor 
Torquato Jardim, Ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controle, sobre as viagens nacionais e in-
ternacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 18 – RIC nº 2324/2016, 
do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Ronaldo Nogueira, Ministro de Estado 
do Trabalho, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 
2016 até a presente data; 19 – RIC nº 2325/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações 
ao Senhor José Serra, Ministro de Estado das Relações Exteriores, sobre as viagens nacionais e internacionais 
realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 20 – RIC nº 2326/2016, do De-
putado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Ricardo Barros, Ministro de Estado da Saúde, 
sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a 
presente data; 21 – RIC nº 2399/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor 
José Serra, Ministro de Estado das Relações Exteriores, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e arrenda-
mento mercantil de imóveis (rmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados; 22 – RIC nº 2411/2016, 
do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhora Grace Maria Fernandes Mendonça, 
Ministro de Estado da Advocacia-Geral da União, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo 
Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 23 – RIC nº 2412/2016, do Deputado Paulo Pi-
menta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Blairo Borges Maggi, Ministro de Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 
de abril de 2016 até a presente data; 24 – RIC nº 2413/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita 
informações ao Senhor Alexandre de Moraes, Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, sobre as viagens na-
cionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 25 – RIC 
nº 2414/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor José Sarney Filho, Minis-
tro de Estado do Meio Ambiente, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no perí-
odo de 17 de abril de 2016 até a presente data; 26 – RIC nº 2415/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) 
– Solicita informações ao Senhor Fernando Coelho Filho, Ministro de Estado de Minas e Energia, sobre as via-
gens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 
27 – RIC nº 2416/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Dyogo Henrique 
de Oliveira, Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sobre as viagens nacionais e in-
ternacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 28 – RIC nº 2417/2016, 
do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor José Serra, Ministro de Estado das Re-
lações Exteriores, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril 
de 2016 até a presente data; 29 – RIC nº 2418/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações 
ao Senhor Ricardo José Magalhães Barros, Ministro de Estado da Saúde, sobre as viagens nacionais e interna-
cionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 30 – RIC nº 2419/2016, 
do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Sérgio Westphalen Etchegoyen, Minis-
tro de Estado Gabinete de Segurança Institucional, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo 
Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 31 – RIC nº 2420/2016, do Deputado Paulo Pi-
menta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Ronaldo Nogueira de Oliveira, Ministro de Estado do Trabalho, 
sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a 



Março de 2017 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 30 317 

presente data; 32 – RIC nº 2421/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor 
Torquato Lorena Jardim, Ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, so-
bre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a pre-
sente data; 33 – RIC nº 2422/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Mau-
rício Quintella Malta Lessa, Ministro de Estado do dos Transportes, Portos e Aviação Civil, sobre as viagens na-
cionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 34 – RIC 
nº 2423/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Marx Beltrão Lima Si-
queira, Ministro de Estado do Turismo, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no 
período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 35 – RIC nº 2424/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – 
RS) – Solicita informações ao Senhora Eliseu Lemos Padilha Ministro de Estado da Casa Civil, sobre as viagens 
nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 36 
– RIC nº 2425/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Bruno Cavalcanti 
de Araújo Ministro de Estado das Cidades, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro 
no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 37 – RIC nº 2426/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT 
– RS) – Solicita informações ao Senhor Gilberto Kassab, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril 
de 2016 até a presente data; 38 – RIC nº 2427/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informa-
ções ao Senhor Raul Jungmann, Ministro de Estado da Defesa, sobre as viagens nacionais e internacionais re-
alizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 39 – RIC nº 2428/2016, do Depu-
tado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Osmar Gasparini Terra, Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Agrário, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no pe-
ríodo de 17 de abril de 2016 até a presente data; 40 – RIC nº 2429/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) 
– Solicita informações ao Senhor Marcos Antonio Pereira, Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 
até a presente data; 41 – RIC nº 2430/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Se-
nhor José Mendonça Bezerra Filho, Ministro de Estado da Educação, sobre as viagens nacionais e internacionais 
realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 42 – RIC nº 2431/2016, do De-
putado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Leonardo Carneiro Monteiro Picciani, Ministro 
de Estado do Esporte, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de 
abril de 2016 até a presente data; 43 – RIC nº 2432/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita infor-
mações ao Senhor Henrique de Campos Meirelles, Ministro de Estado da Fazenda, sobre as viagens nacionais 
e internacionais realizadas pelo Ministro no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 44 – RIC nº 
2433/2016, do Deputado Paulo Pimenta (PT – RS) – Solicita informações ao Senhor Helder Zahluth Barbalho, 
Ministro de Estado da Integração Nacional, sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas pelo Ministro 
no período de 17 de abril de 2016 até a presente data; 45 – RIC nº 2474/2016, do Deputado Ronaldo Carletto 
(PP – BA) – Requer informações sobre o montante arrecadado com aplicação de multas de trânsito e a respec-
tiva destinação desse montante; 46 – RIC nº 2499/2016, da Deputada Leandre (PV – PR) – Solicita informações 
ao Ministro das Cidades, sobre critérios para inclusão de imóveis no Programa Minha Casa, Minha Vida; 47 – RIC 
nº 2500/2016, do Deputado Diego Garcia (PHS – PR) – Solicita ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde informa-
ções concernentes ao DATASUS e à morte de mulheres decorrente do aborto no Brasil; 48 – RIC nº 2502/2017, 
do Deputado Reginaldo Lopes (PT – MG) – Solicita informações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores a res-
peito das Investigações que estão ocorrendo para elucidar o desaparecimento de um grupo de brasileiros que 
iriam tentar entrar nos Estados Unidos, a partir da rota Nassau – Bahamas até Miami; 49 – RIC nº 2503/2017, do 
Deputado Roberto de Lucena (PV – SP) – Requer sejam prestadas informações completas por parte do Minis-
tério da Fazenda acerca da Dívida da Previdência Social do Brasil; 50 – RIC nº 2504/2017, do Deputado Roberto 
de Lucena (PV – SP) – Requer sejam prestadas informações completas por parte do Ministério dos Transportes 
no âmbito da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) acerca da queda do avião de pre(xo PR-SOM, modelo 
“Hawker Beechcraft King Air” C90, que ocorreu no dia 19 de janeiro de 2017, vitimando todos os ocupantes, 
incluindo o Ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki; 51 – RIC nº 2505/2017, do Deputado Silas 
Câmara (PRB – AM) – Solicita informações ao Ministro de Minas e Energia, qual o cronograma de execução do 
Linhão do Tucuruí, bem como se existe recurso para toda obra, no Município de Humaitá, no Estado do Ama-
zonas. Item 2 – Processo nº 103.865/2017. Pedido de reconsideração do Deputado Pompeo de Mattos para que 
sejam consideradas justi(cadas suas ausências em votações, nos termos do Of. Gab. 694/16. Em votação, a 
Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, a solicitação supra. Prosseguindo, a Mesa Diretora rati(cou, por una-
nimidade, os despachos exarados, ad referendum da Mesa Diretora, nos seguintes expedientes referentes a 
missão o(cial, Ato da Mesa, justi(cativa de ausência e reembolso de despesas de assistência à saúde: 1 – Rati-
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(cado o Relatório de Missão Autorizada nº 1, de 2017, da Presidência. Missões o(ciais autorizadas por meio de 
ofícios – GPO ns., de 2016: 1754 a 1761, 1765, 1770, 1777 a 1779, 1781, 1786 a 1796, 1798, 1810; GPO ns., de 
2017: 2 a 4, 10, 22, 40, 46, 49, 55 a 57, 68, 70 a 73, 75 a 80, 82, 102 a 105, 112 a 114. 2 – Rati(cados os Atos da 
Mesa nºs: 4.1 – Nº 141, de 2016, que “Altera o Ato da Mesa nº 91, de 29/11/2006 que dispõe sobre os critérios 
para pagamento da grati(cação natalina na Câmara dos Deputados.”. Baixado, ad referendum da Mesa Direto-
ra, em 19/dezembro/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 20/dezembro/2016, instruído no processo 
nº 132.698/2016; 4.2 – Nº 142, de 2016, que “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos no Quadro de Pesso-
al da Câmara dos Deputados.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 21/dezembro/2016 e publicado 
no Suplemento ao DCD de 22/dezembro/2016; 4.3 – Nº 143, de 2016, que “Altera o Ato da Mesa nº 43, de 2009, 
que instituiu a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar.”. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 
27/dezembro/2016 e publicado no Suplemento ao DCD de 28/dezembro/2016; e 4.4 – Nº 144, de 2017, que 
“Dispõe sobre a extinção e criação de cargos no Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.”. Baixado, ad 
referendum da Mesa Diretora, em 2/fevereiro/2017 e publicado em Edição Extra ao DCD de 2/fevereiro/2017. 
3 – Rati(cadas as ausências justi(cadas, ad referendum da Mesa Diretora, constantes do processo nº 104.894/2017. 
4 – Reembolso de despesas de assistência à saúde. Rati(cado o despacho favorável exarado no processo nº 
128.519/2016, de interesse do Deputado Paulo Foletto. II – PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. A 
Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os pareceres favoráveis exarados pelo Relator, Deputado André Fu-
fuca, nos seguintes processos referentes a reembolso de despesas de assistência à saúde: 1 – Processo nº 
132.300/2016, de interesse do Deputado Bruno Covas; 2 – Processo nº 100.752/2017, de interesse do Deputa-
do Valtenir Pereira; e 3 – Processo nº 101.232/2017, de interesse do Deputado José Carlos Araújo. Com a pala-
vra, a Senhora Deputada Mariana Carvalho, Segunda-Secretária, sugeriu que nas próximas reuniões a Mesa 
tenha conhecimento prévio das matérias a serem deliberadas. III – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. 
O Senhor Deputado Giacobo relatou os seguintes processos, nos termos de seus pareceres: 1 – Processo nº 
132.384/2016. Parecer do Relator, Deputado Giacobo, à @. 11: “Trata-se de proposta de Ato da Mesa, de autoria 
do Deputado BALEIA ROSSI, Líder do PMDB, dispondo sobre a extinção de quatro funções comissionadas de 
Assistente de Gabinete (FC-1), códigos C2230015, C2230019, C2230078 e C2230251, e criação de duas funções 
comissionadas de Assessor Técnico (FC-3) no gabinete daquela liderança. A proposta tem o escopo de permi-
tir o aperfeiçoamento dos trabalhos realizados pela Liderança do PMDB com o remanejamento de funções que 
serão devidamente destinadas ao corpo técnico de assessoramento aos parlamentares. O Departamento de 
Pessoal desta Casa atestou que a proposta não acarreta aumento de despesa, conforme demonstrativo de im-
pacto (nanceiro elaborado pela Coordenação de Pagamento de Pessoal, às @s. 5/6. Registre-se ainda que o 
pleito está em conformidade com o disposto no § 13 do art. 5º da Resolução nº 1, de 2007, que autoriza sejam 
feitas modi(cações na estrutura das funções comissionadas nas lideranças desde que não acarretem acréscimo 
de despesa de pessoal, a teor do disposto no art. 4º da Resolução nº 46, de 2006. Ante o exposto, esta Secreta-
ria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável, nos termos da anexa 
minuta de Ato da Mesa.”. Submetidos a votos, o parecer supra foi aprovado por unanimidade e, em consequ-
ência, baixado Ato da Mesa que “Dispõe sobre a estrutura de funções comissionadas da Liderança do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.”, cujo teor segue publicado ao (nal da ata. 2 – Processo nº 
5.865/2016. Parecer do Relator, Deputado Giacobo, à @. 21: “Trata-se de proposta de alteração da estrutura de 
cargos em comissão de natureza especial da Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 
PMDB, que consiste na extinção do cargo de Assessor Técnico, CNE-07 (Código N071120), e na criação de 1 
(um) cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, e de 1 (um) cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-
14. A solicitação está embasada no § 13 do art. 5º da Resolução nº 1, de 2007, dispositivo inserido pela Reso-
lução nº 61, de 2014, o qual estabelece que o Líder ou Representante Partidário poderá solicitar modi(cações 
na estrutura de funções comissionadas e de cargos de natureza especial do seu Partido, vedado o acréscimo 
da despesa de pessoal. Segundo a instrução processual, a medida não acarreta aumento de despesas, confor-
me demonstrativo de impacto (nanceiro à @. 16 dos autos, razão por que poderá ser promovida com base na 
delegação do art. 4º da Resolução nº 46, de 2006, verbis: Art. 4º. Desde que não acarrete acréscimo de despesa 
a Mesa poderá dispor sobre requisitos, atribuições, criação, transformação, extinção e lotação de cargos efeti-
vos, funções e cargos comissionados, bem como sobre a estrutura dos órgãos da Câmara dos Deputados, com 
vistas na racionalização e na modernização administrativa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria 
ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.”. 
Em votação, foi aprovado, por unanimidade, o parecer supra, e, em consequência, baixado Ato da Mesa que 
“Dispõe sobre a estrutura de cargos em comissão da Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasi-
leiro – PMDB.”, cujo teor segue publicado ao (nal da ata. 3 – Processo nº 103.708/2017. Parecer do Relator, De-
putado Giacobo, à @. 4: “Trata-se de proposta de Ato da Mesa, de autoria do Deputado JOVAIR ARANTES, Líder 
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do PTB, dispondo sobre a extinção de duas funções comissionadas de Assistente de Gabinete (FC-1), códigos 
C2230452 e C2230177, e criação de uma função comissionada de Assessor Técnico (FC-3), no gabinete daque-
la liderança. A proposta tem o escopo de permitir o aperfeiçoamento dos trabalhos realizados pela Liderança 
do PTB com o remanejamento de funções que serão devidamente destinadas ao corpo técnico de assessora-
mento aos parlamentares. O Departamento de Pessoal desta Casa atestou que a proposta não acarreta aumen-
to de despesa, conforme demonstrativo de impacto (nanceiro elaborado pela Coordenação de Pagamento de 
Pessoal, à @. 2. Registre-se ainda que o pleito está em conformidade com o disposto no §13 do art. 5º da Reso-
lução nº 1, de 2007, que autoriza sejam feitas modi(cações na estrutura das funções comissionadas nas lide-
ranças desde que não acarretem acréscimo de despesa de pessoal, a teor do disposto no art. 4º da Resolução 
nº 46, de 2006. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, 
com parecer favorável, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.”. Aprovado, por unanimidade, o parecer 
supra, foi baixado Ato da Mesa que “Dispõe sobre a estrutura de funções comissionadas da Liderança do Par-
tido Trabalhista Brasileiro – PTB.”, cujo teor segue publicado ao (nal da ata. 4 – Processo nº 102.908/2017. Pa-
recer do Relator, Deputado Giacobo, à @. 4: “Trata-se de proposta de Ato da Mesa que dispõe sobre a extinção 
de duas funções comissionadas de nível FC-1 (códigos C2040222 e F2220188), sendo uma de Chefe de Seção 
do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade e outra de Técnico de Controle e Execução de Pa-
gamento de Pessoal do Departamento de Pessoal, bem como a criação de uma função comissionada de As-
sessor Técnico-Jurídico de nível FC-3 na Assessoria Técnica da Diretoria-Geral. A proposta tem o escopo de 
permitir o aperfeiçoamento dos trabalhos realizados por aquele órgão técnico-jurídico com a criação de função 
que será devidamente destinada ao corpo técnico de assessoramento. O Departamento de Pessoal desta Casa 
atestou que a proposta não acarreta aumento de despesa, conforme demonstrativo de impacto (nanceiro 
elaborado pela Coordenação de Pagamento de Pessoal, à @. 2, a teor do art. 4º da Resolução nº 46, de 2006. 
Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer fa-
vorável, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.”. Submetido à votação, o parecer supra foi aprovado por 
unanimidade e, em consequência, baixado Ato da Mesa que “Dispõe sobre a extinção e criação de funções 
comissionadas na estrutura dos órgãos que especi(ca.”, cujo teor segue publicado ao (nal da ata. 5 – Processo 
nº 131.300/2016. Parecer do Relator, Deputado Giacobo, à @. 13: “Trata-se de proposta de Ato da Mesa, de au-
toria da Coordenação de Acessibilidade da Diretoria-Geral, dispondo sobre as competências das unidades ad-
ministrativas que compõem o referido órgão, bem como sobre a criação do Conselho Consultivo de Acessibi-
lidade. A Resolução da Câmara dos Deputados nº 19, de 2016, determinou fossem de(nidas por ato de mesa 
as atribuições dos titulares e as competências das unidades administrativas da citada Coordenação. A propos-
ta de criação de um conselho com representantes de diversos órgãos tem o escopo de envolver o corpo fun-
cional na temática da acessibilidade, estimulando a participação de colaboradores no planejamento, execução 
e (scalização das ações de acessibilidade na Câmara dos Deputados, sem prejuízo das atribuições de seus 
componentes nos respectivos cargos e sem ônus adicionais para a Casa. A Política de Acessibilidade, instituída 
pela Portaria-DG nº 56, de 2011, consolidou ações para tornar a Casa modelo de acessibilidade a todas as pes-
soas, independentemente de suas limitações físicas, visuais, auditivas e/ou intelectuais, em consonância com 
as normas internacionais e nacionais vigentes. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e 
à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.”. Aprovado, 
por unanimidade, o parecer supra, foi baixado Ato da Mesa que “Dispõe sobre as competências das unidades 
administrativas da Coordenação de Acessibilidade e a criação do Conselho Consultivo de Acessibilidade.”, cujo 
teor segue publicado ao (nal da ata. Por último, a Mesa Diretora rati(cou, por unanimidade, os despachos exa-
rados nos seguintes processos referentes à cessão de servidor: 1 – Processo nº 120.714/2016. Rati(cado o des-
pacho do Presidente Rodrigo Maia, à @. 19: “Trata-se de solicitação do Ministério de Minas e Energia no sentido 
de que seja autorizada a prorrogação da cessão, prevista para vencer em 22 de dezembro de 2016, da servido-
ra Lucia Frederico de Lyra Vaz, ponto nº 6.393, Analista Legisaltivo – atribuição Analista de Informática Legisla-
tiva, a (m de que continue a ocupar o cargo de provimento em comissão de Gerência Executiva, código CGE 
III, na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com ônus para esta Casa. O Centro 
de Informática, seu órgão de lotação original, informou que a servidora está afastada desde 2000. Destacou 
ainda que, além de possuir muitos projetos e atividades em desenvolvimento, há uma grande carência de re-
cursos humanos (@. 5). De acordo com informações prestadas pelo Departamento de Pessoal (@s. 7 a 15) e pelo 
Diretor-Geral (@s. 17 e 18), a servidora tomou posse nesta Casa em 1999. No período de 2000 a 2003, esteve 
lotada no então Setor Rio-Aeroporto Internacional da Câmara dos Deputados. De 2003 a 2004, pela primeira 
vez, foi cedida à ANP. No intervalo de 2004 a 2010, houve outro afastamento, para exercício provisório na ANP, 
dessa vez em razão de licença para companhar cônjuge. Em 2010, foi novamente cedida à ANP, com sucessivas 
prorrogações. Ressalte-se que o art. 4º do Ato da Mesa nº 57/2013 prevê que as cessões poderão ser autoriza-
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das por até 1(um) ano, permitida a prorrogação, por prazo certo, no interesse da Administração. Posto isso, e 
acompanhando as manifestações contrárias da Diretoria de Recursos Humanos (@. 16) e do Diretor-Geral (@s. 
17 e 18), inde(ro a solicitação, ad referendum da Mesa Diretora, nos termos do art. 15, parágrafo único, do Re-
gimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências, inclusive dar ciência da decisão ao órgão so-
licitante.”; 2 – Processo nº 131.881/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à @. 18: “Trata-se de 
rati(cação pela Mesa Diretora de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados que autorizou, ad 
referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de 26 de fevereiro de 2017, do 
servidor Carlos Eduardo Frazão do Amaral, ponto nº 8.078, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, para 
continuar exercendo o cargo em comissão de Assessor-Chefe, Nível CJ-3, do Gabinete do Ministro Luiz Fux no 
Tribunal Superior Eleitoral, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação de cessão em tela tem amparo no 
art. 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, nos arts. 1º, II, ‘b’, e 2º do Ato da Mesa 57, de 2013. 
Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati(cação da douta Mesa.”. Rati(ca-
do o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à @. 13: “Atendendo à solicitação do Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, Ministro Gilmar Mendes, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do ser-
vidor Carlos Eduardo Frazão do Amaral, ponto nº 8.078, Analista Legislativo – atribuição Consultoria, para con-
tinuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor-Chefe, Nível CJ-3, no Gabinete do Ministro 
Luiz Fux, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 26/2/17, 
de acordo com as informações e manifestação do Departamento de Pessoal (@s. 6 a 9) e do Diretor-Geral (@. 
11), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/90 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à 
Diretoria-Geral para providências.”; 3 – Processo nº 124.979/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Gia-
cobo, à @. 24: “Trata-se de rati(cação pela Mesa Diretora da decisão do Senhor Presidente da Câmara dos De-
putados que autorizou, a teor do disposto no parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno, a cessão, por 
1 (um) ano, do servidor Cristian José Oliveira Santos, ponto nº 7.011, Analista Legislativo – atribuição Técnico 
em Documentação e Informação Legislativa, para o Ministério da Cultura, com vistas a exercer o cargo de pro-
vimento em comissão de Diretor do Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria da 
Cidadania e da Diversidade Cultural daquela Pasta, código DAS 101.5, com ônus para o órgão cedente. A ma-
téria é disciplinada no art. 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 1º, inciso II, b; art. 2º 
e art. 4º, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa nº 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria 
submete a decisão do Senhor Presidente à rati(cação da douta Mesa.”. Rati(cado o despacho do Presidente 
Rodrigo Maia, à @. 14: “Atendendo à solicitação do Ministro da Cultura, Marcelo Calero, autorizo, ad referendum 
da Mesa Diretora, a cessão do servidor Cristian José Oliveira Santos, ponto nº 7.011, Analista Legislativo – atri-
buição Técnico em Documentação e Informação Legislativa, lotado na Liderança do Partido Socialismo e Liber-
dade, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Livro, leitura, Literatu-
ra e Bibliotecas, da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, código DAS 101.5, com ônus para o órgão 
cedente, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, de acordo com as informações e manifestação do 
Departamento de Pessoal (@s. 5 a 10) e do Diretor-Geral (@. 12), e nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/90 e do 
art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”; 4 – Processo 
nº 122.025/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à @. 40: “Trata-se de rati(cação pela Mesa 
Diretora de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados que autorizou, ad referendum da Mesa 
Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, da servidora Mariana Bittar Amaral, ponto nº 7.038, Técnico Legislativo – atri-
buição Agente de Polícia Legislativa, para exercer a função de Especialista, código GR-II, no Gabinete de Segu-
rança Institucional da Presidência da República, com ônus para o órgão cedente. A cessão em tela tem ampa-
ro no art. 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90 e, no âmbito interno, nos arts. 1º, inciso I, e 2º do Ato da Mesa 57, 
de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à rati(cação da douta Mesa.”. 
Rati(cado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à @. 33: “Atendendo à solicitação do Ministro de Estado 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a 
cessão da servidora Mariana Bittar Amaral, ponto nº 7.038, Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia 
Legislativa, lotada no Departamento de Polícia Legislativa, para exercer a função de Especialista, código GR-II, 
no Gabinete de Segurança Institucional, com ônus para o órgão cedente, e com afastamento pelo período de 
1 (um) ano, de acordo com as informações e manifestação do Departamento de Pessoal (@s. 24 a 29) e do Di-
retor-Geral (@. 31), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112/90 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. 
Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.”. Nesse momento, compareceu à reunião o Senhor Deputado 
César Halum, Segundo-Suplente de Secretário. IV – PAUTA DO SENHOR TERCEIRO-SECRETÁRIO. 1 – Proposta 
de alteração do Ato da Mesa nº 66, de 2010. Retirado de pauta. 2 – Proposta para apresentação de requerimen-
to de urgência para o Projeto de Resolução nº 157, de 2016, de autoria da Mesa, que acrescenta §1º-A e §1º-B 
ao art. 235 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para conceder às Deputadas Federais o direito 
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de prorrogar a licença-gestante por sessenta dias, e aos Deputados Federais o direito de prorrogar por quinze 
dias a licença-paternidade. Retirado de pauta. Com a palavra, o Senhor Deputado JHC, Terceiro-Secretário, su-
geriu a elaboração de estudos quanto aos efeitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 na utilização da cota 
para o exercício da atividade parlamentar – CEAP – pelos Deputados, o que foi autorizado pela Mesa Diretora. 
V – PAUTA DO SENHOR QUARTO-SECRETÁRIO. Com a palavra, o Senhor Deputado Rômulo Gouveia comunicou 
que dará continuidade aos seguintes projetos da Quarta-Secretaria: 1 – projeto Quadra Convida, que visa trans-
formar o conceito da SQN 302 e, de modo geral, do sistema habitacional da Câmara dos Deputados; 2 – proje-
to para subdivisão de apartamentos na SQN 202 (blocos I, J, K e L), que consiste em transformar 96 unidades 
de 4 quartos em 192 unidades com 2 quartos; e 3 – projeto Águas Limpas, que visa o fornecimento de água de 
boa qualidade aos apartamentos funcionais localizados nas SQS 311 e 111. Retirou-se da reunião, nesse ins-
tante, o Senhor Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente. VI – PAUTA DO SENHOR CORREGEDOR. 
Com a palavra, o Senhor Deputado Cláudio Cajado expôs o Processo nº 120.714/2016 nos termos de seu pa-
recer às @s. 5/9: “Brasília, 14 de dezembro de 2016. À MESA DIRETORA, 1. Trata o presente Processo de comuni-
cação de ilícito encaminhada ao Presidente da Câmara dos Deputados pela Deputada Federal Érica Kokay (PT/
DF) na qual a Parlamentar solicita a instauração de procedimento investigativo destinado a identi(car parla-
mentares e/ou servidores que teriam dado causa a eventual vazamento de informações sigilosas do âmbito 
da CPI – FUNAI E INCRA 2, encerrada em 17/08/2016. 2. Segundo a Requerente, a Rede Bandeirantes, por inter-
médio do jornalista Valteno de Oliveira, teria tornado público parte do depoimento prestado àquela CPI pelo 
Sr. Gilmar Luiz Borges, arrendatário rural que teria sido assassinado “em data posterior ao comparecimento à 
CPI”. 3. Para a Deputada Érika Kokay, ocorreram na matéria jornalística “gravíssimas ilações” cuja intenção seria 
conectar o aludido assassinato à sua pessoa com a (nalidade de, assim, “justi(car a recriação da mesma CPI”, a 
qual, mesmo tendo sido prorrogada por três vezes, encerrou-se sem a apresentação de um relatório (nal. 4. 
Esclarece a Requerente que somente tomou conhecimento de que o Sr. Gilmar Luiz Borges teria prestado de-
poimento à Comissão, bem como de seu eventual homicídio, durante entrevista realizada pelo citado jornalis-
ta, sem, contudo, declinar a data do encontro.¹ (¹Veja-se que, da data da reportagem (25/8/2016) até a proto-
colização do expediente da Requerente passaram-se 67 dias.) 5. A(rma a Parlamentar que, durante a entrevis-
ta, o repórter ter-lhe-ia a(rmado que obtivera a eventual informação sigilosa “junto à secretaria da CPI”. 6. Dis-
se a Requerente que o suposto depoimento secreto teria sido colhido “por servidores da comissão, entre os 
quais o Delegado da Polícia Federal requisitado pela Câmara, Marcelo Augusto Xavier; o Procurador de Justiça 
do Rio Grande do Sul, Rodnei Candeia, também requisitado, para além dos Consultores Legislativos que asses-
soravam os trabalhos do colegiado”. 7. Relatou ainda que, após pleitear à Presidência da CPI cópia do depoi-
mento em questão, viu seu pedido negado, sob a justi(cativa de que se tratava de “documento de caráter si-
giloso, acessível apenas para consulta parcial na secretaria da comissão.” 8. Assim, alertando que eventual va-
zamento de documentos sigilosos relativos aos trabalhos da CPI FUNAI E INCRA 2 para a imprensa poderia 
constituir ilegalidade, reitera a Deputada Érika Kokay seu pedido pela instauração de “procedimento investi-
gativo” voltado à responsabilização dos servidores e/ou Parlamentares que eventualmente tenham sido res-
ponsáveis pelos alegados fatos. 9. Após analisar o pleito da Deputada Érika Kokay, manifestou-se o Presidente 
da Câmara dos Deputados, às @s. 3, pelo encaminhamento do Processo à Corregedoria Parlamentar, nos termos 
dos arts. 21-F, III e 269 do Regimento Interno, para as providências cabíveis. 10. É o relatório. 11. É de se desta-
car que a reportagem² (²http://videos.band.uol.com.br/programa.asp?e=noticias&pr=jornal-da-band&v= 
15971881), transmitida em 25 agosto 2016 pelo Jornal da Band sob o título “CPI TERMINA SEM APURAR DE-
NÚNCIAS”, teve como foco principal ressaltar o fato de que a referida CPI teria deixado de investigar várias de-
núncias sobre a participação de políticos em invasões de terras. 12. Ademais, a matéria teria exposto conteúdo 
de depoimento prestado por um arrendatário de terras à CPI, no qual aparecem denúncias sobre eventual 
ameaça de invasão de suas terras pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, que agiria em 
coordenação com a Deputada Érika Kokay. 13. Percebe-se na matéria jornalística, contudo, que um dos motes 
principais foi mostrar eventual envolvimento de políticos em invasões de terras promovidas pelo MST, o que, 
em tese, con(guraria uma reportagem francamente desfavorável à Requerente. 14. Com isso em mente, traz-
-se à balha a previsão do art. 21-F, III, do RICD, verbis: Art. 21-F. Compete à Corregedoria Parlamentar, observa-
do o disposto nos arts. 267, 268, 269 e 271: (...) III – promover sindicância ou inquérito para apuração de notícias 
de ilícitos, no âmbito da Câmara dos Deputados, que envolvam Deputados. (nosso grifo) E o art. 269: Art. 269. 
Quando, nos edifícios da Câmara, for cometido algum delito, instaurar-se-á inquérito a ser presidido pelo dire-
tor de serviços de segurança ou, se o indiciado ou o preso for membro da Casa, pelo Corregedor ou Corregedor 
substituto. (nosso grifo) 15. Entretanto, não há no Requerimento da Deputada Érika Kokay menção expressa a 
qualquer Parlamentar detentor de mandato de Deputado Federal, o que, em tese, afastaria a competência da 
Corregedoria Parlamentar. 16. Ademais, a notícia do ilícito resume-se à narração sobre eventual vazamento de, 
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nas palavras da própria Deputada, “um suposto depoimento dado de forma secreta junto à secretaria da CPI”. 

Ressalta-se, ainda, que a Requerente não anexou quaisquer indícios ou provas que pudessem comprovar o 

alegado, tampouco de que o eventual ilícito teria ocorrido nos edifícios da Câmara dos Deputados. 17. Impen-

de ainda ressaltar o disposto no art. 1º do Ato da Mesa nº 37, de 2009, que “Regulamenta os procedimentos a 

serem observados na apreciação de representações relacionadas ao decoro parlamentar (...): Art. 1º Quaisquer 

representações relacionadas ao decoro parlamentar, uma vez consideradas aptas em despacho do Presidente 

da Câmara dos Deputados, e os processos relacionados às hipóteses de perda de mandato previstas nos inci-

sos IV e V do art. 55 da Constituição Federal, serão remetidos ao Corregedor para análise ou adoção dos pro-

cedimentos previstos no presente Ato. § 1º A representação será considerada inepta quando: I – o fato narrado 

não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar; II – o representado não for detentor de mandato 

de deputado federal; III – não houver indício da existência do fato indecoroso e sua @agrante correlação com 

o representado. (nosso grifo) 18.Assim, considerando-se que não há prova de materialidade de ilícito e tam-

pouco indícios de autoria quali(cada, o disposto nos incisos do § 1º do art 1º do Ato da Mesa nº 37, de 2009, e 

os argumentos supra citados, opina-se, salvo melhor inteligência, pelo arquivamento dos presentes Autos.”. 

Esclarecido o objeto, o processo nº 128.576/2016 foi arquivado, por unanimidade, nos termos do parecer supra. 

Por último, a Mesa Diretora resolveu dispensar, com base no art. 1º da Resolução nº 43, de 2006, e decisão cons-

tante do Processo nº 122.698/2007, tendo em vista os critérios de con(ança e e(ciência, Elaine Drumond Ma-

chado da exigência da escolaridade de nível superior para o exercício do cargo de Assessor Técnico CNE-07, 

conforme Of. nº 22/GAB-LidPT. Nomeação instruída no processo nº 101.753/2017. Nada mais havendo a tratar, 

às doze horas e vinte minutos, o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou encerrada a presente reunião. E, 

para constar, eu, , Wagner Soares Padilha, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada 

pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

RODRIGO MAIA, Presidente
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Ata da 2ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 16 de maio de 
2017. 
Em 27/junho/2017. 
 Publique-se.  
                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 

 
Terceira Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da segunda reunião ordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 16 de maio de 2017 
 
 Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às onze horas e dez minutos, no Gabinete 
da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia. Presentes 
inicialmente os Senhores Deputados André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente; Giacobo, Primeiro-Secretário; 
Mariana Carvalho, Segunda-Secretária; JHC, Terceiro-Secretário; Dagoberto Nogueira, Primeiro-Suplente de 
Secretário; César Halum, Segundo-Suplente de Secretário; Pedro Uczai, Terceiro-Suplente de Secretário; 
Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário; Carlos Marun, Procurador Parlamentar; e Gorete Pereira, 
Procuradora da Mulher. Ausentes justificadamente os Senhores Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-
Presidente, e Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos. I - 
PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. O Senhor Presidente Rodrigo Maia expôs que, nas Atas das reuniões da 
Mesa Diretora datadas de 28 de junho de 2016 e 15 de dezembro de 2016, consta que teria sido decidida pelo 
órgão colegiado a aplicação da penalidade de censura escrita aos Deputados representados nos Processos n. 
149.615/2015, n. 150.098/2015, n. 109.773/2016, 112.432/2016 e n. 112.435/2016. No entanto, nas 
mencionadas ocasiões, a Mesa Diretora decidiu, em verdade, não pela imediata aplicação da penalidade aos 
Deputados, mas, sim, pelo recebimento dos respectivos pareceres do Corregedor, com a consequente 
abertura do prazo para manifestação da defesa, considerando-se que o exercício do direito de defesa deve ser 
assegurado ao Deputado representado antes da deliberação sobre a aplicação da sanção, nos termos do §1º 
do art. 12 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Destacou, ainda, que a 
manifestação defensiva assegurada perante a Corregedoria Parlamentar não dispensa a necessária 
oportunidade de defesa perante o órgão julgador, a Mesa Diretora. Esclarecida a questão, a Mesa Diretora, 
diante dos erros materiais, decidiu, por unanimidade, retificar as supracitadas atas, conforme Erratas 
publicadas ao final da ata. Prosseguindo, a Mesa Diretora ratificou unanimemente os despachos exarados, ad 
referendum da Mesa Diretora, nos seguintes expedientes referentes a Requerimento de Informações, missão 
autorizada, Ato da Mesa, relatório de gestão fiscal, Decisão do Presidente, justificativa de ausências, 
reembolso de despesas de assistência à saúde e nomeação de servidores: 1 - Relatório de Requerimentos de 
Informações (RIC), despachados ad referendum da Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos termos dos 
pareceres do Relator, Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente, e do então Relator, Deputado 
Waldir Maranhão: 1 - RIC Nº 1.442/15 - do Sr. Arthur Virgílio Bisneto - que "solicita esclarecimentos ao 
Excelentíssimo Ministro da Educação acerca das ações empreendidas por aquele Ministério para ampliar o 
número de pesquisadores e professores doutores com atuação na Amazônia"; 2 - RIC Nº 1.466/15 - do Sr. 
Ronaldo Carletto - que "requer informações acerca do Programa Ciência sem Fronteiras"; 3 - RIC Nº 1.697/16 
- da Sra. Mara Gabrilli - que "solicita ao Ministério da Justiça e Cidadania informações relativas aos casos de 
subtração de crianças no intervalo de tempo equivalente à vigência da Convenção sobre Aspectos Civis do 
Sequestro Internacional de Crianças até a presente data"; 4 - RIC Nº 1.769/16 - da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática - que "requer ao ministro do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão informações sobre empresas estatais e fundações vinculadas à União; 5 - RIC Nº 2.367/16 - do Sr. 
Afonso Florence - que "solicita informações ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 
acerca dos gastos efetuados com cartões corporativos nos últimos 06 meses, como também em relação à 
identificação dos seus beneficiários"; 6 - RIC Nº 2.368/16 - do Sr. Afonso Florence � que "solicita informações 
ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República e ao Secretário de Comunicação da Presidência 
da República, acerca dos gastos efetuados com publicidade nos últimos 06 meses, como também em relação à 
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divisão das verbas publicitárias e respectivos beneficiários"; 7 - RIC Nº 2.369/16 - da Sra. Ana Perugini - que 
"requer informações ao Ministro do Planejamento Dyogo Oliveira sobre a nomeação dos aprovados no 
concurso do INSS, homologado no dia 04 de agosto de 2016"; 8 - RIC Nº 2.370/16 - do Sr. Bruno Covas - que 
"requer informações ao Senhor Ministro da Casa Civil da Presidência da República sobre os convênios em 
vigor firmados com a Prefeitura do Município de São Paulo"; 9 - RIC Nº 2.371/16 - do Sr. Padre João - que 
"requerimento de Informações ao Ministério da Fazenda acerca das orientações adotadas sobre a composição 
da base de cálculo de Regime Próprio de Previdência Social de entes federados"; 10 - RIC Nº 2.372/16 - do Sr. 
Nilson Leitão - que "solicita informações relativas aos critérios de repasse de recursos da União aos estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios, especialmente no que se refere à aplicação da regra contida no art. 35, § 
2º, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que trata das situações de repasses a estados e municípios 
sujeitos a notório processo de migração, e à maneira pela qual a União disciplina as situações de repasse em 
municípios com grande fluxo migratório, tendo em vista o fato de haver pessoas que mantém seus títulos de 
eleitor em um local e estabelecem residência em outro"; 11 - RIC Nº 2.373/16 - do Sr. Assis Carvalho - que 
"requer informação ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre a convocação 
dos aprovados no último concurso realizado para provimento de cargos vagos no Instituto Nacional do Seguro 
Social"; 12 - RIC Nº 2.374/16 - do Sr. Jorge Solla - que "solicita informações ao Ministro da Defesa, ao Ministro 
da Casa Civil da Presidência da República e ao Ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral 
da União sobre o uso por parte de autoridades de aviões da FAB em descumprimento com a norma vigente 
que regula a utilização das aeronaves para deslocamento em missões oficiais"; 13 - RIC Nº 2.375/16 - do Sr. 
Weliton Prado - que "solicita informações ao Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre os 
motivos pelos quais as obras do PAC realizadas na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, não foram 
priorizadas pelo governo federal na lista de 1.600 obras a serem retomadas"; 14 - RIC Nº 2.376/16 - do Sr. 
Patrus Ananias - que "solicita informações ao Ministro da Casa Civil da Presidência da República, Sr. Eliseu 
Padilha sobre aquisição de propriedades rurais por empresas estrangeiras"; 15 - RIC Nº 2.378/16 - da Sra. 
Erika Kokay - que "requerimento de Informações ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário sobre as perícias médicas realizadas em decorrência da edição da Medida 
Provisória 739/2016"; 16 - RIC Nº 2.379/16 - do Sr. Jorge Solla - que "solicita informações ao Senhor Ministro 
da Fazenda, sobre a decisão da Receita Federal de suspender a isenção tributária do Instituto Lula do período 
de 2011 a 2014 por "desvios de finalidade" e cobrar imposto de renda e contribuições sociais, além de multa 
milionária"; 17 - RIC Nº 2.380/16 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro dos Transportes, 
Portos e aviação Civil, informações sobre a BR 230, o cronograma das obras, seu prazo de execução e quando 
inicia as obras, do trecho de Humaitá a Matupi, no Estado do Amazonas"; 18 - RIC Nº 2.381/16 - do Sr. 
Betinho Gomes - que "requer informações acerca de denúncia protocolizada sob o nº 53900.036750/2016-16, 
que trata de irregularidades relativas à FUNDAÇÃO VICENTE PINZON, outorgada do serviço de radiodifusão de 
sons em frequência modulada, com finalidade exclusivamente educativa, na localidade Cabo de Santo 
Agostinho - PE"; 19 - RIC Nº 2.383/16 - do Sr. Heitor Schuch - que "requer informações ao Senhor Ministro das 
Relações Exteriores sobre a participação da delegação brasileira na 7ª Conferência das Partes (COP 7) da 
Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) em Greater Noida, na Índia"; 20 - RIC Nº 2.384/16 - da 
Sra. Leandre - que "solicita esclarecimentos ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação acerca das ações 
empreendidas por aquele Ministério relativas à educação para pessoas idosas"; 21 - RIC Nº 2.385/16 - da Sra. 
Leandre - que "requer esclarecimentos ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde relativos ao controle do 
câncer de colo de útero"; 22 - RIC Nº 2.386/16 - da Sra. Erika Kokay - que "requerimento de Informações ao 
Ministério do Trabalho acerca dos impactos na geração de novas vagas de trabalho formal no Brasil em razão 
da anunciada Reforma da Previdência"; 23 - RIC Nº 2.387/16 - do Sr. Pedro Uczai - que "requer que seja 
encaminhadoRIC ao Ministro da Fazenda sobre o fechamento de agências do Banco do Brasil em Santa 
Catarina e as decorrentes demissões de funcionários da instituição"; 24 - RIC Nº 2.388/16 - do Sr. Bohn Gass - 
que "solicita informações ao Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações sobre a 
liberação de OGMs pela CTNBio"; 25 - RIC Nº 2.389/16 - do Sr. João Derly - que "requer ao Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda informações sobre estatísticas tributárias"; 26 - RIC Nº 2.390/16 - do Sr. Celso Jacob - que 
"requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação, acerca da atual situação da Instalação do 
Curso de Medicina através de IES privadas, dentro do Programa Mais Médicos no município de Três Rios-RJ"; 
27 - RIC Nº 2.391/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações a Senhora Grace Maria Fernandes 
Mendonça, Ministra de Estado da Advocacia-Geral da União, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e 
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arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 28 - RIC Nº 
2.392/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor Geddel Vieira Lima, Ministro de Estado 
da Secretaria de Governo, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis 
firmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 29 - RIC Nº 2.393/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que 
"solicita informações ao Senhor Marx Beltrão Lima Siqueira, Ministro de Estado do Turismo, sobre os imóveis 
e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por seus órgãos 
vinculados"; 30 - RIC Nº 2.394/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor Torquato 
Lorena Jardim, Ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sobre os 
imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por 
seus órgãos vinculados"; 31 - RIC Nº 2.395/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor 
Maurício Quintella Malta Lessa, Ministro de Estado do dos Transportes, Portos e Aviação Civil, sobre os 
imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por 
seus órgãos vinculados"; 32 - RIC Nº 2.396/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor 
Sérgio Westphalen Etchegoyen, Ministro de Estado Gabinete de Segurança Institucional, sobre os imóveis e os 
contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por seus órgãos 
vinculados"; 33 - RIC Nº 2.397/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor Ronaldo 
Nogueira de Oliveira, Ministro de Estado do Trabalho, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e 
arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 34 - RIC Nº 
2.398/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor Ricardo José Magalhães Barros, 
Ministro de Estado da Saúde, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis 
firmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 35 - RIC Nº 2.400/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que 
"solicita informações ao Senhor Dyogo Henrique de Oliveira, Ministro de Estado do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis 
firmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 36 - RIC Nº 2.401/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que 
"solicita informações ao Senhor Fernando Coelho Filho, Ministro de Estado de Minas e Energia, sobre os 
imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por 
seus órgãos vinculados"; 37 - RIC Nº 2.402/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor 
José Sarney Filho, Ministro de Estado do Meio Ambiente, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e 
arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 38 - RIC Nº 
2.403/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor Alexandre de Moraes, Ministro de 
Estado da Justiça e Cidadania, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de 
imóveis firmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 39 - RIC Nº 2.404/16 - do Sr. Paulo 
Pimenta - que "solicita informações ao Senhor Henrique de Campos Meirelles, Ministro de Estado da Fazenda, 
sobre os imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério 
e por seus órgãos vinculados"; 40 - RIC Nº 2.405/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao 
Senhor Marcos Antonio Pereira, Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, sobre os 
imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por 
seus órgãos vinculados"; 41 - RIC Nº 2.406/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor 
José Mendonça Bezerra Filho, Ministro de Estado da Educação, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e 
arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 42 - RIC Nº 
2.407/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor Leonardo Carneiro Monteiro Picciani, 
Ministro de Estado do Esporte, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de 
imóveis firmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 43 - RIC Nº 2.408/16 - do Sr. Paulo 
Pimenta - que "solicita informações ao Senhor Osmar Gasparini Terra, Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Social e Agrário, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis firmados 
por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 44 - RIC Nº 2.409/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita 
informações ao Senhor Raul Jungmann, Ministro de Estado da Defesa, sobre os imóveis e os contratos de 
aluguel e arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 45 - 
RIC Nº 2.410/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor Bruno Cavalcanti de Araújo 
Ministro de Estado das Cidades, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de 
imóveis firmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 46 - RIC Nº 2.434/16 - do Sr. Paulo 
Pimenta - que "solicita informações ao Senhor Eliseu Lemos Padilha, Ministro de Estado da Casa Civil sobre os 
imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por 
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seus órgãos vinculados"; 47 - RIC Nº 2.435/16 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor 
Gilberto Kassab, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, sobre os imóveis e os 
contratos de aluguel e arrendamento mercantil de imóveis firmados por este Ministério e por seus órgãos 
vinculados"; 48 - RIC Nº 2.436/16 - do Sr. Jorge Solla - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde, 
acerca do Edital nº 19, de 10 de novembro de 2016 - SGTES/MS que prevê a retirada da bonificação prevista 
na Lei 12.871/2013 - Lei do Mais Médicos, para os médicos que atuam no Programa Mais Médicos"; 49 - RIC 
Nº 2.437/16 - da Sra. Shéridan - que "solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Defesa sobre o suposto 
sobrevoo de aeronaves militares venezuelanas próximo à área de fronteira"; 50 - RIC Nº 2.438/16 - da Sra. 
Shéridan - que "solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre o suposto 
sobrevoo de aeronaves militares venezuelanas próximo à área de fronteira�; 51 - RIC Nº 2.439/16 - da Sra. 
Shéridan - que "solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre medidas 
diplomáticas adotadas em resposta à situação política na Venezuela"; 52 - RIC Nº 2.440/16 - da Sra. Shéridan - 
que "solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre o elevado fluxo migratório 
de venezuelanos para o Estado de Roraima"; 53 - RIC Nº 2.441/16 - da Sra. Shéridan - que "solicita 
informações ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil sobre o elevado fluxo migratório de venezuelanos para o 
estado de Roraima"; 54 - RIC Nº 2.442/16 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das 
Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quantas entidades solicitaram a prorrogação do pagamento 
e quantas já quitaram seus boletos, de migração do serviço de Onda Média (OM) para Frequência Modulada 
(FM), em todo Brasil"; 55 - RIC Nº 2.443/16 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das 
Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quantas entidades tiveram seus boletos para pagamentos 
em dia não útil do serviço de Onda Média (OM) para Frequência Modulada (FM), em todo Brasil"; 56 - RIC Nº 
2.444/16 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Ciências, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, quantas entidades já migraram do serviço de Onda Média (OM) para Frequência Modulada 
(FM), em todo Brasil"; 57 - RIC Nº 2.445/16 - do Sr. Lincoln Portela - que "requer ao Sr. Ministro do Meio 
Ambiente informações quanto à suspensão na entrega de anilhas aos criadores amadores de pássaros 
silvestres"; 58 - RIC Nº 2.446/16 - do Sr. Weverton Rocha - que "requer informações ao Excelentíssimo 
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, Sr. Osmar Terra, sobre o bloqueio de 39.244 e 
cancelamento de 22.705 benefícios do programa "Bolsa-Família" no Estado do Maranhão"; 59 - RIC Nº 
2.447/16 - do Sr. Weverton Rocha - que "requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda a respeito do fechamento de agências do Banco do Brasil no Estado do Maranhão no ano de 2016"; 
60- RIC Nº 2.448/16 - da Comissão de Finanças e Tributação - que "solicita informações ao Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda a respeito da devolução de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social ao Tesouro Nacional"; 61 - RIC Nº 2.449/16 - do Sr. Jorge Solla - que "solicita informações ao Tribunal 
de Contas da União quanto à declaração de bens e rendas do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel 
Quadros Vieira Lima"; 62 - RIC Nº 2.451/16 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "requer ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Fazenda, pedido de informações sobre o processo de reestruturação do Banco do Brasil"; 
63 - RIC Nº 2.452/16 - da Sra. Ana Perugini - que "requerimento de Informações ao Ministério da Justiça e 
Cidadania acerca do Programa "Mulher Viver Sem Violência' vinculado a Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres - SPM"; 64 - RIC Nº 2.453/16 - do Sr. Jones Martins - que "requer que o Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, informe por escrito a relação dos contratos assinados entre o DENIT e 
empresas construtoras/empreiteiras para construção, reforma e manutenção de estradas federais"; 65 - RIC 
Nº 2.454/16 - do Sr. Ivan Valente - que "requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, 
Alexandre de Moraes, sobre as gravações feitas pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, entregues à 
Polícia Federal em seu depoimento no último dia 19/11/2016"; 66 - RIC Nº 2.455/16 - do Sr. Nilson Leitão - 
que "solicita informações relativas aos critérios de fechamento de agências e planos de demissões no Banco 
do Brasil"; 67 - RIC Nº 2.456/16 - do Sr. Alessandro Molon - que "requer informações ao Sr. Ministro de Estado 
da Fazenda sobre a composição da dívida ativa, sua divulgação e transparência"; 68 - RIC Nº 2.457/16 - do Sr. 
Waldenor Pereira - que "solicita informações, ao Sr. Ministro da Fazenda, sobre os efeitos das possíveis 
medidas de reestruturação na Caixa Econômica Federal - CEF no Estado da Bahia"; 69 - RIC Nº 2.458/16 - do 
Sr. Waldenor Pereira - que "solicita informações, ao Sr. Ministro da Fazenda, sobre os efeitos do pacote de 
medidas anunciadas no Plano de Reorganização Institucional do Banco do Brasil, no Estado da Bahia"; 70 - RIC 
Nº 2.459/16 - da Sra. Luizianne Lins - que "solicita ao Senhor Ministro da Justiça e Cidadania informações 
sobre o conteúdo das gravações entregues semana passada ao Departamento de Polícia Federal, pelo ex-
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ministro da cultura Marcelo Calero, relativas ao caso envolvendo este e o então Ministro-chefe da Secretaria 
de Governo, Geddel Vieira Lima"; 71 - RIC Nº 2.460/16 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "requer informações ao 
Excelentíssimo Ministro de Estado da Fazenda, a respeito do fechamento de 05 (cinco) agências do Banco do 
Brasil no Estado da Paraíba, por conta da reestruturação anunciada pelo banco para o ano de 2017"; 72 - RIC 
Nº 2.461/16 - do Sr. Eduardo Bolsonaro - que "solicita ao Ministro de Estado de Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão informações sobre a nomeação de candidatos aprovados no concurso público do 
Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN"; 73 - RIC Nº 2.462/16 - da Sra. Rosinha da Adefal - que 
"requeiro informações do Ministro da Educação com a finalidade de se esclarecer a esta Casa Legislativa sobre 
o aproveitamento de créditos de cursos de nível superior, mais especificamente de cursos de Extensão 
Universitária para curso de Graduação, como ferramenta de promoção da inclusão superior"; 74 - RIC Nº 
2.463/16 - da Sra. Tia Eron - que "solicita que seja enviado ao Diretor Geral da Polícia Federal, por intermédio 
do Ministro da Justiça, pedido de informações referente à abordagem realizada por agentes da Polícia 
Federal, ao senhor Reverendo Joel Mbongi Kuvuna, no aeroporto Salgado Filho/Porto Alegre"; 75 - RIC Nº 
2.464/16 - do Sr. Júlio Cesar - que "solicita informações ao Excelentíssimo Ministro da Fazenda, Senhor 
Henrique Meirelles, acerca da real situação dos convênios, entre a Caixa Econômica federal e as Lotéricas, 
conforme elencados abaixo, para que possam ser objeto de estudo desse parlamentar"; 76 - RIC Nº 2.465/16 - 
do Sr. Félix Mendonça Júnior - (PL 533/2015) - que " Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda a estimativa 
de renúncia de receita decorrente da aprovação do Projeto de Lei nº 533, de 2015"; 77 - RIC Nº 2.466/16 - da 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - que "solicita ao Senhor Ministro da Saúde 
informações sobre a iniciativas que visem elevar à condição de pessoas com necessidades especiais aquelas 
portadoras de fibromialgia"; 78 - RIC Nº 2.467/16 - da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência - que "solicita ao Senhor Ministro da Fazenda informações sobre a iniciativas que visem elevar à 
condição de pessoas com necessidades especiais aquelas portadoras de fibromialgia"; 79 - RIC Nº 2.468/16 - 
da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - que "solicita ao Senhor Ministro do 
Trabalho informações sobre a iniciativas que visem elevar à condição de pessoas com necessidades especiais 
aquelas portadoras de fibromialgia"; 80 - RIC Nº 2.469/16 - do Sr. Ronaldo Carletto - que "requer o 
encaminhamento deRIC ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda acerca da decisão sobre o fechamento 
de agências do Banco do Brasil"; 81 - RIC Nº 2.470/16 - do Sr. Enio Verri - que "requer informações do 
Ministério da Saúde, sobre a matéria vinculada a mídia, servidora da Saúde faz Tour pela Europa"; 82 - RIC Nº 
2.471/16 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, informações 
acerca da autorização dada pelo governo para pagar R$ 469 milhões para desapropriar uma fazenda no 
interior do Goiás"; 83 - RIC Nº 2.472/16 - do Sr. Ronaldo Carletto - que "requer informações ao Poder 
Executivo para esclarecer acerca das ações para um melhor desempenho nos resultados das políticas públicas 
de alfabetização de jovens e adultos"; 84 - RIC Nº 2.473/16 - do Sr. Ronaldo Carletto - que "requer 
informações acerca do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), instituído pela Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991 (Lei Rouanet)"; 85 - RIC Nº 2.475/16 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - 
que "requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor 
Ministro da Fazenda, Henrique de Campos Meirelles, sobre as investigações a respeito de possíveis falhas na 
prevenção a fraudes e à lavagem de dinheiro na movimentação de contas bancárias via rede de unidades 
lotéricas no município de Cruzeiro do Oeste do Estado do Paraná"; 86 - RIC Nº 2.476/16 - da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle - que "requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
informações ao Exmo. Senhor Ministro da Educação, Mendonça Filho, sobre o andamento das investigações 
na esfera federal da Operação Quadro Negro, iniciada pela Polícia Civil do Estado do Paraná"; 87 - RIC Nº 
2.477/16 - do Sr. Ivan Valente - que "requerimento de Informação ao Exmo. Sr. Ministro do Gabinete de 
Segurança Institucional destinado a esclarecimentos sobre o GEO-PR (Sistema Georreferenciado de 
Monitoramento e Apoio à Decisão da Presidência da República)"; 88 - RIC Nº 2.478/16 - do Sr. Ivan Valente - 
que "requerimento de Informação ao Exmo. Sr. Ministro da Defesa destinado a esclarecimentos sobre o GEO-
PR (Sistema Georreferenciado de Monitoramento e Apoio à Decisão da Presidência da República)"; 89 - RIC Nº 
2.479/16 - da Comissão de Finanças e Tributação - que "solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda a respeito do fechamento de agências do Banco do Brasil e demissões de funcionários da instituição"; 
90 - RIC Nº 2.480/16 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro dos Transportes, Portos e 
aviação Civil, informações sobre o prazo de homologação do aeroporto, no Município de Santo Antônio do 
Iça, no Estado do Amazonas"; 91 - RIC Nº 2.481/16 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 

770 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2017



Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o prazo de homologação do aeroporto, no 
Município de Fonte Boa, no Estado do Amazonas"; 92 - RIC Nº 2.482/16 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro dos Transportes, Portos e aviação Civil, informações sobre o prazo de homologação 
do aeroporto, no Município de São Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas"; 93 - RIC Nº 2.483/16 - do Sr. 
Ivan Valente - que "requerimento de Informação ao Ministro da Justiça e Cidadania sobre a possível alteração 
do procedimento de demarcação dos territórios indígenas"; 94 - RIC Nº 2.484/16 - do Sr. Nilson Leitão - que 
"requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, sobre os contratos, as locações e outras formas 
de aquisição de aeronaves e serviços aéreos diversos contratados pela SESAI - Secretaria de Saúde Indígena, 
bem como seus valores e prestação de contas, do ano de 2012 até a presente data"; 95 - RIC Nº 2.485/16 - do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde acerca 
do quantitativo de acidentes ocorridos com animais peçonhentos e as dotações orçamentárias destinadas 
para as aquisições dos diversos tipos de soros antipeçonhentos, conforme os questionamentos que seguem"; 
96 - RIC Nº 2.486/16 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro do Esporte, Sr. Leonardo Picciani, 
informações acerca de processo licitatório em que a empresa Calia foi uma das vencedoras"; 97 - RIC Nº 
2.487/16 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro da Saúde, Sr. Ricardo Barros, informações acerca de 
resultado recém divulgado de licitação para campanhas de publicidade do Ministério da Saúde"; 98 - RIC Nº 
2.488/16 - da Sra. Mara Gabrilli - que "solicita informações ao Excelentíssimo Ministro da Saúde sobre o 
fornecimento dos medicamentos adquiridos em virtude de processos judiciais para pacientes com doenças 
raras"; 99 - RIC Nº 2.489/16 - do Sr. Hugo Leal - que "solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, Sr. Maurício Quintella Malta Lessa, informações sobre o reajuste da tarifa 
básica do pedágio da BR 116 (trecho Além Paraíba - Teresópolis - Entroncamentos com a BR-040 e acessos), 
aprovada pela Resolução nº 5.210 de 08 de novembro de 2016, da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
- ANTT e sobre a concessão outorgada a Concessionária Rio-Teresópolis - CRT"; 100 - RIC Nº 2.490/16 - da Sra. 
Leandre - que "solicita informações ao Ministério da Saúde relativas à viabilidade da incorporação pelo 
Sistema Único de Saúde de exames para detectar mutações germinativas, deleções e duplicações nos genes 
BRCA 1 e BRCA 2"; 101 - RIC Nº 2.491/16 - da Sra. Leandre - que "solicita informações aos Ministros da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC e da Saúde - MS acerca das próximas etapas 
relacionadas com a continuidade dos estudos acerca da fosfoetanolamina sintética"; 102 - RIC Nº 2.492/16 - 
da Sra. Leandre - que "solicita informações ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a 
respeito de convênios e acordos de cooperação internacional para o desenvolvimento de fármacos"; 103 - RIC 
Nº 2.493/16 - da Sra. Leandre - que "solicita informações ao Sr. Ministro das Cidades sobre o veto ao inciso II 
do art. 32 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)"; 104 - RIC Nº 
2.494/16 - do Sr. Ivan Valente - que "requerimento de Informação ao Ministro da Justiça e Cidadania para que 
encaminhe informações a respeito das investigações realizadas pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE) sobre formação de cartel no mercado de câmbio"; 105 - RIC Nº 2.495/16 - do Sr. Chico 
Lopes - que "requer informações ao Senhor Ministro da Fazenda, por meio da Secretaria de Previdência Social, 
para que esclareça sobre a base de cálculo atuarial que fundamentou a Proposta de Emenda Constitucional de 
reforma da previdência"; 106 - RIC Nº 2.496/16 - do Sr. Chico Lopes - que "requer informações ao Senhor 
Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA, para que esclareça sobre o acervo bibliográfico e 
documental, em meio físico e digital, produzido nos últimos 12 anos, no âmbito daquele ministério, 
principalmente as produções sobre o Plano Brasil Sem Miséria"; 107 - RIC Nº 2.497/16 - do Sr. Hugo Leal - que 
"solicita ao Ministério das Minas e Energia, no âmbito da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis que se manifeste sobre questões relativas à regulamentação da especificação do Biometano 
obtido a partir de resíduos sólidos urbanos"; 108 - RIC Nº 2.506/17 - da Sra. Leandre - que "solicita 
informações ao Ministro da Saúde - MS acerca das reuniões realizadas com os países membros do BRICS sobre 
temas que envolvam a saúde e a ampliação do acesso aos medicamentos"; 109 - RIC Nº 2.507/17 - da Sra. 
Leandre - que "requer informações ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a 
respeito do acordo de cooperação entre a Comissão Nacional de Energia Nuclear e o Centro Nacional da 
Pesquisa Científica (da França)"; 110 - RIC Nº 2.508/17 - da Sra. Leandre - que "solicita informações ao 
Ministro da Saúde acerca das terapias e dos exames diagnósticos disponibilizados pelo SUS para o tratamento 
dos hemangiomas"; 111 - RIC Nº 2.509/17 - do Sr. Nivaldo Albuquerque - que "requer informações e solicita 
celeridade ao Sr. Ministro da Cultura, no âmbito das competências do IPHAN (Superintendência Alagoas) 
sobre o processo de tombamento federal da cadeia pública de Mata Grande - Alagoas"; 112 - RIC Nº 2.510/17 
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- do Sr. Roberto de Lucena - que "requer sejam prestadas informações completas por parte do Ministério da 
Saúde no âmbito da ANVISA, acerca das fórmulas e formas de confecção de Medicamentos Genéricos"; 113 - 
RIC Nº 2.511/17 - do Sr. Betinho Gomes - que "requer ao Senhor Ministro de Minas e Energia que solicite à 
Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras informar a esta Casa Legislativa os valores já investidos na instalação do 
segundo trem da Refinaria Abreu e Lima, o custo de manutenção de equipamentos já adquiridos para esse 
empreendimento e o que está sendo feito para preservar equipamentos já adquiridos, bem como o prejuízo 
causado à Petrobras pela paralisação da referida obra e se existe prazo para sua retomada"; 114 - RIC Nº 
2.512/17 - da Sra. Maria do Rosário - que "requer informações ao Ministro da Fazenda sobre privatização do 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul"; 115 - RIC Nº 2.513/17 - do Sr. Silvio Torres - que "solicita 
informações ao Banco Central do Brasil a respeito do montante de depósitos judiciais, custodiados no Banco 
do Brasil S/A e na Caixa Econômica Federal, que deverão ser colocados à disposição de Estados, Distrito 
Federal e Municípios, por força da Emenda Constitucional 94/2016"; 116 - RIC Nº 2.514/17 - do Sr. Silvio 
Torres - que "solicita informações ao Ministro da Fazenda a respeito do montante de depósitos judiciais, 
custodiados no Banco do Brasil S/A e na Caixa Econômica Federal, que deverão ser colocados à disposição de 
Estados, Distrito Federal e Municípios, por força da Emenda Constitucional 94/2016"; 117 - RIC Nº 2.515/17 - 
do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do 
programa minha casa minha vida entidade no Município de Alvarães, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 118 - RIC Nº 2.516/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de 
Amatura, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 119 - RIC Nº 2.517/17 - do Sr. Silas 
Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha 
casa minha vida entidade no Município de Anamã, e quais as entidades responsáveis para execução dessas 
obras"; 120 - RIC Nº 2.518/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como 
se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Anori, e quais as 
entidades responsáveis para execução dessas obras"; 121 - RIC Nº 2.519/17 - do Sr. Silas Câmara - que 
"solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha 
vida entidade no Município de Apuí, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução 
dessas obras"; 122 - RIC Nº 2.520/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, 
como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Atalaia do Norte, 
no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 123 - RIC Nº 
2.521/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Autazes, no Estado do Amazonas, e 
quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 124 - RIC Nº 2.522/17 - do Sr. Silas Câmara - 
que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa 
minha vida entidade no Município de Barcelos, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis 
para execução dessas obras"; 125 - RIC Nº 2.523/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 
Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no 
Município de Barreirinha, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas 
obras"; 126 - RIC Nº 2.524/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como 
se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Benjamin Constant, no 
Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 127 - RIC Nº 2.525/17 - 
do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do 
programa minha casa minha vida entidade no Município de Beruri, no Estado do Amazonas, e quais as 
entidades responsáveis para execução dessas obras"; 128 - RIC Nº 2.526/17 - do Sr. Silas Câmara - que 
"solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha 
vida entidade no Município de Boa Vista do Ramos, no Estado do Amazonas, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 129 - RIC Nº 2.527/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida 
entidade no Município de Boca do Acre, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 130 - RIC Nº 2.528/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de 
Borba, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 131 - RIC Nº 
2.529/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
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situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Caapiranga, no Estado do Amazonas, 
e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 132 - RIC Nº 2.530/17 - do Sr. Silas Câmara - 
que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa 
minha vida entidade no Município de Canutama, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis 
para execução dessas obras"; 133 - RIC Nº 2.531/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 
Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no 
Município de Carauarí, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas 
obras"; 134 - RIC Nº 2.532/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como 
se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Careiro, no Estado do 
Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 135 - RIC Nº 2.533/17 - do Sr. Silas 
Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha 
casa minha vida entidade no Município de Careiro da Várzea, no Estado do Amazonas, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 136 - RIC Nº 2.534/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida 
entidade no Município de Coari, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução 
dessas obras"; 137 - RIC Nº 2.535/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, 
como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Codajás, no 
Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 138 - RIC Nº 2.536/17 - 
do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do 
programa minha casa minha vida entidade no Município de Eirunepé, no Estado do Amazonas, e quais as 
entidades responsáveis para execução dessas obras"; 139 - RIC Nº 2.537/17 - do Sr. Silas Câmara - que 
"solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha 
vida entidade no Município de Envira, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 140 - RIC Nº 2.538/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de 
Fonte Boa, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 141 - RIC 
Nº 2.539/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Guajará, no Estado do Amazonas, e 
quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 142 - RIC Nº 2.540/17 - do Sr. Silas Câmara - 
que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa 
minha vida entidade no Município de Humaitá, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis 
para execução dessas obras"; 143 - RIC Nº 2.541/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 
Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no 
Município de Ipixuna, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas 
obras"; 144 - RIC Nº 2.542/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como 
se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Iranduba, no Estado do 
Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 145 - RIC Nº 2.543/17 - do Sr. Silas 
Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha 
casa minha vida entidade no Município de Itacoatiara, no Estado do Amazonas, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 146 - RIC Nº 2.544/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida 
entidade no Município de Itamarati, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução 
dessas obras"; 147 - RIC Nº 2.545/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, 
como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Itapiranga, no 
Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 148 - RIC Nº 2.546/17 - 
do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do 
programa minha casa minha vida entidade no Município de Japurá, no Estado do Amazonas, e quais as 
entidades responsáveis para execução dessas obras"; 149 - RIC Nº 2.547/17 - do Sr. Silas Câmara - que 
"solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha 
vida entidade no Município de Juruá, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 150 - RIC Nº 2.548/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Jutaí, 
no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 151 - RIC Nº 
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2.549/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Lábrea, no Estado do Amazonas, e 
quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 152 - RIC Nº 2.550/17 - do Sr. Silas Câmara - 
que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa 
minha vida entidade no Município de Manacapuru, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis 
para execução dessas obras"; 153 - RIC Nº 2.551/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 
Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no 
Município de Manaquiri, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas 
obras"; 154 - RIC Nº 2.552/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como 
se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Manaus, no Estado do 
Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 155 - RIC Nº 2.553/17 - do Sr. Silas 
Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha 
casa minha vida entidade no Município de Manicoré, no Estado do Amazonas, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 156 - RIC Nº 2.554/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida 
entidade no Município de Maraã, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução 
dessas obras"; 157 - RIC Nº 2.555/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, 
como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Maués, no Estado 
do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 158 - RIC Nº 2.556/17 - do Sr. 
Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa 
minha casa minha vida entidade no Município de Nhamundá, no Estado do Amazonas, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 159 - RIC Nº 2.557/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida 
entidade no Município de Nova Olinda do Norte, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis 
para execução dessas obras"; 160 - RIC Nº 2.558/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 
Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no 
Município de Novo Airão, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas 
obras"; 161 - RIC Nº 2.559/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como 
se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Novo Aripuanã, no 
Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 162 - RIC Nº 2.560/17 - 
do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do 
programa minha casa minha vida entidade no Município de Parintins, no Estado do Amazonas, e quais as 
entidades responsáveis para execução dessas obras"; 163 - RIC Nº 2.561/17 - do Sr. Silas Câmara - que 
"solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha 
vida entidade no Município de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 164 - RIC Nº 2.562/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida 
entidade no Município de Santa Isabel do Rio Negro, no Estado do Amazonas, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 165 - RIC Nº 2.563/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida 
entidade no Município de Santo Antônio do Iça, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis 
para execução dessas obras"; 166 - RIC Nº 2.564/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 
Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no 
Município de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 167 - RIC Nº 2.565/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de São 
Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 
168 - RIC Nº 2.566/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se 
encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de São Sebastião do Uatumã, 
no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 169 - RIC Nº 
2.567/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Silves, no Estado do Amazonas, e 
quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 170 - RIC Nº 2.568/17 - do Sr. Silas Câmara - 
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que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa 
minha vida entidade no Município de Tabatinga, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis 
para execução dessas obras"; 171 - RIC Nº 2.569/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 
Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no 
Município de Tapauá, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas 
obras"; 172 - RIC Nº 2.570/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como 
se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Tefé, no Estado do 
Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 173 - RIC Nº 2.571/17 - do Sr. Silas 
Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha 
casa minha vida entidade no Município de Tonantins, no Estado do Amazonas, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 174 - RIC Nº 2.572/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida 
entidade no Município de Uarini, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução 
dessas obras"; 175 - RIC Nº 2.573/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, 
como se encontra a situação do programa minha casa minha vida entidade no Município de Urucará, no 
Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 176 - RIC Nº 2.574/17 - 
do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do 
programa minha casa minha vida entidade no Município de Urucurituba, no Estado do Amazonas, e quais as 
entidades responsáveis para execução dessas obras"; 177 - RIC Nº 2.575/17 - do Sr. Silas Câmara - que 
"solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha 
vida rural no Município de Alvarães, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 178 - RIC 
Nº 2.576/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Amatura, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 179 - RIC Nº 2.577/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural 
no Município de Anamã, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 180 - RIC Nº 
2.578/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Anori, e quais as entidades responsáveis 
para execução dessas obras"; 181 - RIC Nº 2.579/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 
Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de 
Apuí, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 182 - RIC Nº 
2.580/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Atalaia do Norte, no Estado do Amazonas, 
e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 183 - RIC Nº 2.581/17 - do Sr. Silas Câmara - 
que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa 
minha vida rural no Município de Autazes, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 184 - RIC Nº 2.582/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Barcelos, 
no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 185 - RIC Nº 
2.583/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Barreirinha, no Estado do Amazonas, e 
quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 186 - RIC Nº 2.584/17 - do Sr. Silas Câmara - 
que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa 
minha vida rural no Município de Beruri, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 187 - RIC Nº 2.585/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Boa Vista 
do Ramos, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 188 - RIC 
Nº 2.586/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Boca do Acre, no Estado do Amazonas, e 
quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 189 - RIC Nº 2.587/17 - do Sr. Silas Câmara - 
que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa 
minha vida rural no Município de Borba, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 190 - RIC Nº 2.588/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
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das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de 
Caapiranga, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 191 - 
RIC Nº 2.589/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Canutama, no Estado do Amazonas, e 
quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 192 - RIC Nº 2.590/17 - do Sr. Silas Câmara - 
que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa 
minha vida rural no Município de Carauarí, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 193 - RIC Nº 2.591/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Careiro, 
no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 194 - RIC Nº 
2.592/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Careiro da Várzea, no Estado do 
Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 195 - RIC Nº 2.593/17 - do Sr. Silas 
Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha 
casa minha vida rural no Município de Coari, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 196 - RIC Nº 2.594/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Codajás, 
no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 197 - RIC Nº 
2.595/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Eirunepé, no Estado do Amazonas, e quais 
as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 198 - RIC Nº 2.596/17 - do Sr. Silas Câmara - que 
"solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha 
vida rural no Município de Envira, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução 
dessas obras"; 199 - RIC Nº 2.597/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, 
como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Fonte Boa, no Estado 
do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 200 - RIC Nº 2.598/17 - do Sr. 
Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa 
minha casa minha vida rural no Município de Guajará, no Estado do Amazonas, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 201 - RIC Nº 2.599/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural 
no Município de Humaitá, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas 
obras"; 202 - RIC Nº 2.600/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como 
se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Ipixuna, no Estado do 
Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 203 - RIC Nº 2.601/17 - do Sr. Silas 
Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha 
casa minha vida rural no Município de Iranduba, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis 
para execução dessas obras"; 204 - RIC Nº 2.602/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 
Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de 
Itacoatiara, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 205 - RIC 
Nº 2.603/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Itamarati, no Estado do Amazonas, e quais 
as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 206 - RIC Nº 2.604/17 - do Sr. Silas Câmara - que 
"solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha 
vida rural no Município de Itapiranga, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 207 - RIC Nº 2.605/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Japurá, 
no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 208 - RIC Nº 
2.606/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Juruá, no Estado do Amazonas, e quais as 
entidades responsáveis para execução dessas obras"; 209 - RIC Nº 2.607/17 - do Sr. Silas Câmara - que 
"solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha 
vida rural no Município de Jutaí, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução 
dessas obras"; 210 - RIC Nº 2.608/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, 
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como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Lábrea, no Estado do 
Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 211 - RIC Nº 2.609/17 - do Sr. Silas 
Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha 
casa minha vida rural no Município de Manacapuru, no Estado do Amazonas, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 12 - RIC Nº 2.610/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural 
no Município de Manaquiri, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas 
obras"; 213 - RIC Nº 2.611/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como 
se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Manaus, no Estado do 
Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 214 - RIC Nº 2.612/17 - do Sr. Silas 
Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha 
casa minha vida rural no Município de Manicoré, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis 
para execução dessas obras"; 215 - RIC Nº 2.613/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 
Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de 
Maraã, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 216 - RIC Nº 
2.614/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Maués, no Estado do Amazonas, e quais 
as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 217 - RIC Nº 2.615/17 - do Sr. Silas Câmara - que 
"solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha 
vida rural no Município de Nhamundá, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 218 - RIC Nº 2.616/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Nova 
Olinda do Norte, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 219 
- RIC Nº 2.617/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra 
a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Novo Airão, no Estado do Amazonas, e 
quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 220 - RIC Nº 2.618/17 - do Sr. Silas Câmara - 
que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa 
minha vida rural no Município de Novo Aripuanã, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis 
para execução dessas obras"; 221 - RIC Nº 2.619/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 
Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de 
Parintins, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 222 - RIC 
Nº 2.620/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Pauini, no Estado do Amazonas, e quais as 
entidades responsáveis para execução dessas obras"; 223 - RIC Nº 2.621/17 - do Sr. Silas Câmara - que 
"solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha 
vida rural no Município de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis 
para execução dessas obras"; 224 - RIC Nº 2.622/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao 
Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de 
Rio Preto da Eva, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 225 
- RIC Nº 2.623/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra 
a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Santa Isabel do Rio Negro, no Estado do 
Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 226 - RIC Nº 2.624/17 - do Sr. Silas 
Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha 
casa minha vida rural no Município de Santo Antônio do Iça, no Estado do Amazonas, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 227 - RIC Nº 2.625/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural 
no Município de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 228 - RIC Nº 2.626/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de São 
Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 
229 - RIC Nº 2.627/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se 
encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de São Sebastião do Uatumã, no 
Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 230 - RIC Nº 2.628/17 - 
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do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do 
programa minha casa minha vida rural no Município de Silves, no Estado do Amazonas, e quais as entidades 
responsáveis para execução dessas obras"; 231 - RIC Nº 2.629/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita 
informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural 
no Município de Tabatinga, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas 
obras"; 232 - RIC Nº 2.630/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como 
se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Tapauá, no Estado do 
Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 233 - RIC Nº 2.631/17 - do Sr. Silas 
Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha 
casa minha vida rural no Município de Tefé, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para 
execução dessas obras"; 234 - RIC Nº 2.632/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro 
das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de 
Tonantins, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 235 - RIC 
Nº 2.633/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a 
situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Uarini, no Estado do Amazonas, e quais as 
entidades responsáveis para execução dessas obras"; 236 - RIC Nº 2.634/17 - do Sr. Silas Câmara - que 
"solicita informações ao Ministro das Cidades, como se encontra a situação do programa minha casa minha 
vida rural no Município de Urucará, no Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução 
dessas obras"; 237 - RIC Nº 2.635/17 - do Sr. Silas Câmara - que "solicita informações ao Ministro das Cidades, 
como se encontra a situação do programa minha casa minha vida rural no Município de Urucurituba, no 
Estado do Amazonas, e quais as entidades responsáveis para execução dessas obras"; 238 - RIC Nº 2.636/17 - 
do Sr. Roberto de Lucena - que "requer sejam prestadas informações completas por parte do Ministério da 
Justiça e da Segurança Pública acerca do uso de equipamentos bloqueadores de sinal de celular em presídios"; 
239 - RIC Nº 2.637/17 - da Sra. Luiza Erundina - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde a respeito 
de medicamentos de tratamento em nefrologia"; 240 - RIC Nº 2.638/17 - da Sra. Erika Kokay - que "requer o 
encaminhamento de pedido de informações ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, sobre a 
campanha "Gente boa também mata", conforme especifica"; 241 - RIC Nº 2.639/17 - do Sr. Chico Lopes - que 
"requer informações ao Senhor Ministro da Integração Nacional, sobre o programa de revitalização do Rio São 
Francisco"; 242 - RIC Nº 2.640/17 - do Sr. Chico Lopes - que "requer informações ao Senhor Ministro da 
Integração Nacional, sobre as medidas adotadas para os municípios do Estado do Ceará que estão em 
situação de emergência"; 243 - RIC Nº 2.642/17 - do Sr. Alan Rick - que "requer informações ao Ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação sobre a situação da frota de veículos da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos do Estado do Acre"; 244 - RIC Nº 2.643/17 - do Sr. Leônidas Cristino - que "requer ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil informações sobre a ferrovia 
Transnordestina"; 245 - RIC Nº 2.644/17 - da Sra. Janete Capiberibe - que "solicita informações ao Sr. Ministro 
de Estado dos Esportes sobre convênios com a Prefeitura Municipal de Macapá"; 246 - RIC Nº 2.645/17 - da 
Sra. Janete Capiberibe - que "solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre contrato da 
Caixa Econômica Federal com a Prefeitura Municipal de Macapá para gerir aplicação de recursos federais"; 
247 - RIC Nº 2.646/17 - do Sr. Arthur Oliveira Maia - que "solicita informações ao Ministério da Educação 
acerca das entidades beneficentes que fazem jus à isenção de pagamento de contribuições previdenciárias, 
nos termos da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009"; 248 - RIC Nº 2.647/17 - do Sr. Arthur Oliveira Maia 
- que "solicita informações ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário acerca das entidades 
beneficentes que fazem jus à isenção de pagamento de contribuições previdenciárias, nos termos da Lei n° 
12.101, de 27 de novembro de 2009"; 249 - RIC Nº 2.648/17 - do Sr. Arthur Oliveira Maia - que "solicita 
informações ao Ministério da Saúde acerca das entidades beneficentes que fazem jus à isenção de pagamento 
de contribuições previdenciárias, nos termos da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009"; 250 - RIC Nº 
2.649/17 - do Sr. Pauderney Avelino - que "solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
Sr. Henrique Meirelles, informações sobre os benefícios fiscais concedidos ao setor petrolífero no País"; 251 - 
RIC Nº 2.650/17 - do Sr. Weverton Rocha - que "requerimento de informações ao ministro de Estado do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão acerca de valores arrecadados/gastos da Previdência Social e outras 
informações"; 252 - RIC Nº 2.651/17 - do Sr. Weverton Rocha - que "requerimento de informações ao 
ministro de Estado da Fazenda solicitando informações acerca de arrecadação/gastos no Regime Geral de 
Previdência Social e no Regime Próprio de Previdência Social da União e outras informações"; 253 - RIC Nº 
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2.652/17 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor Henrique de Campos Meirelles, 
Ministro de Estado da Fazenda, sobre os imóveis e os contratos de aluguel e arrendamento mercantil de 
imóveis firmados por este Ministério e por seus órgãos vinculados"; 254 - RIC Nº 2.653/17 - do Sr. Paulo 
Pimenta - que "solicita informações ao Senhor Antonio José Imbassahy da Silva, Ministro de Estado da 
Secretaria de Governo, sobre os imóveis e os contratos de alugueis, as viagens nacionais e internacionais 
realizadas, compras e consumo de alimentação, cartão corporativo, frota de carros oficiai deste Ministério e 
por seus órgãos vinculados"; 255 - RIC Nº 2.712/17 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro da 
Educação, senhor José Mendonça Bezerra Filho, informações acerca dos gastos publicitários da pasta"; 256 - 
RIC Nº 2.713/17 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
informações no âmbito da Secretaria Especial de Comunicação Social"; 257 - RIC Nº 2.714/17 - do Sr. Ronaldo 
Carletto - que "solicita ao Sr. Ministro de Estado da Saúde informações sobre ações contra a febre amarela"; 
58 - RIC Nº 2.715/17 - do Sr. Hugo Leal - que "solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado das Cidades, Bruno 
Araújo, e ao Diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Coelho Vicenzi, informações sobre a 
aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e cobrança das multas dos autos de infração 
lavrados pela Polícia Rodoviária Federal pelos Departamentos Estaduais de Trânsito"; 259 - RIC Nº 2.716/17 - 
do Sr. Arthur Oliveira Maia - que "solicita informações ao Ministério da Fazenda acerca das entidades 
beneficentes que fazem jus à isenção de pagamento de contribuições previdenciárias, nos termos da Lei n° 
12.101, de 27 de novembro de 2009"; 260 - RIC Nº 2.717/17 - do Sr. Leônidas Cristino - que "requer ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil informações sobre a 
situação atual das obras de restauração, construção e manutenção de trechos da BR 222, no estado do 
Ceará"; 261 - RIC Nº 2.718/17 - da Sra. Ana Perugini - que "requer informações ao Ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sr. Alexandre de Moraes, sobre dados atuais em relação às unidades prisionais do Brasil"; 
262 - RIC Nº 2.719/17 - da Sra. Ana Perugini - que "requer informações ao Ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sr. Alexandre de Moraes, sobre as estatísticas mais atuais de feminicídios no Brasil"; 263 - RIC Nº 
2.720/17 - da Sra. Jandira Feghali - que "solicita ao Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, informações 
no âmbito da Secretaria Especial de Comunicação Social"; 264 - RIC Nº 2.721/17 - do Sr. Hildo Rocha - que 
"requer informações ao Ministro da Integração Nacional no âmbito da Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), sobre as obras de saneamento realizados com recursos do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nos municípios da Bacia do Parnaíba"; 265 - RIC Nº 2.722/17 - 
do Sr. Betinho Gomes - que "requer ao Senhor Ministro de Minas e Energia que solicite à Petróleo Brasileiro 
S.A - Petrobras informar a esta Casa Legislativa os valores já investidos na instalação do segundo trem da 
Refinaria Abreu e Lima, o custo de manutenção de equipamentos já adquiridos para esse empreendimento e 
o que está sendo feito para preservar equipamentos já adquiridos, bem como o prejuízo causado à Petrobras 
pela paralisação da referida obra e se existe prazo para sua retomada"; 266 - RIC Nº 2.723/17 - do Sr. Damião 
Feliciano - que "encaminho a Vossa Excelência solicitação para que esse Ministério tome providências contra 
o encerramento de operações da empresa aérea GOL na cidade de Campina Grande, Paraíba"; 267 - RIC Nº 
2.724/17 - do Sr. Hissa Abrahão - que "requer ao Exmo. Sr. Ministro da Defesa informações sobre o Programa 
Calha Norte"; 268 - RIC Nº 2.725/17 - do Sr. Hissa Abrahão - que "solicita informações acerca dos resultados 
alcançados pelo Programa de Florestas Plantadas do Plano ABC - Agricultura de Baixa Emissão de Carbono"; 
269 - RIC Nº 2.726/17 - do Sr. Arlindo Chinaglia - que "solicita as informações abaixo relacionadas, ao Sr. 
Dyogo Henrique de Oliveira, Ministro de Estado do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão"; 
270 - RIC Nº 2.727/17 - do Sr. Arlindo Chinaglia - que "solicita as informações abaixo relacionadas, ao Sr. 
Ministro da Fazenda, Sr. Henrique de Campos Meirelles"; 271 - RIC Nº 2.728/17 - do Sr. Arlindo Chinaglia - que 
"solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a base de dados e metodologia das projeções que 
dimensionam os déficits atuarias e financeiros do Regime Geral da Previdência Social, abaixo detalhadas"; 272 
- RIC Nº 2.729/17 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao Ministério do Trabalho e Previdencia 
Social"; 273 - RIC Nº 2.730/17 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao Ministério do 
Planejamento, Desenvoltimento e Gestão"; 274 - RIC Nº 2.731/17 - da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 287-A, de 2016, do Poder Executivo, que "altera os arts. 37, 
40, 42, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição, para dispor sobre a seguridade social, estabelece regras de 
transição e dá outras providências" - (REQ 72/2017) - que "solicita informações ao Ministério da Fazenda 
relativas à Reforma da Previdência"; 275 - RIC Nº 2.732/17 - do Sr. Miguel Haddad - que "requer Informação à 
ANATEL a respeito da titularidade do número de telefone (11) 4230-1010"; 276 - RIC Nº 2.733/17 - da Sra. 
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Erika Kokay - que "requer o encaminhamento de pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda quanto ao assunto que especifica"; 277 - RIC Nº 2.734/17 - do Sr. Betinho Gomes - que 
"solicita informações ao Sr. Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, referente ao 
andamento das obras do Arco Metropolitano de Recife / PE"; 278 - RIC Nº 2.735/17 - do Sr. Jones Martins - 
que "requer que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, informe por escrito o valor nominal do último 
triênio, de bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas"; 
279 - RIC Nº 2.736/17 - do Sr. Capitão Augusto - que "requer ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Segurança 
Pública informações acerca das indenizações concedidas aos anistiados políticos pela Comissão de Anistia do 
Ministério"; 280 - RIC Nº 2.737/17 - do Sr. Leônidas Cristino - que "requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda informações sobre o motivo do fechamento de agências do Banco do Nordeste do Brasil 
S.A"; 281 - RIC Nº 2.738/17 - do Sr. Arnaldo Jordy - que "requer informações ao Ministro de Minas e Energia 
sobre a exploração mineral de nióbio no Brasil"; 282 - RIC Nº 2.739/17 - do Sr. Chico Lopes - que "requer 
informações ao Ministro da Integração Nacional sobre os investimentos destinados as obras da Ferrovia 
Transnordestina"; 283 - RIC Nº 2.740/17 - do Sr. Chico Lopes - que "requer informações ao Senhor Ministro 
das Cidades, sobre os investimentos do Programa Minha Casa Minha Vida no Estado do Ceará"; 284 - RIC Nº 
2.741/17 - do Sr. João Arruda - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Educação a respeito das 
providências que foram adotadas após terem tomado conhecimento da fraude envolvendo valores 
repassados ao Estado do Paraná, através do FUNDEP, e que deveria ter sido utilizado na construção de 
escolas"; 285 - RIC Nº 2.742/17 - da Sra. Leandre - que "solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o 
Programa Pesquisa para o SUS -PPSUS"; 286 - RIC Nº 2.743/17 - do Sr. Hissa Abrahão - que "requer ao Exmo. 
Sr. Ministro da Justiça e de Segurança Pública, informações sobre a atuação do Governo Federal na Crise 
Penitenciária do Estado do Amazonas, em especial em relação aos assassinatos ocorridos no Complexo 
Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus"; 287 - RIC Nº 2.745/17 - do Sr. Aelton Freitas - que "solicita 
informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre o valor total 
correspondente a renúncia fiscal de tributos no primeiro semestre do exercício de 2016, para veiculação da 
propaganda partidária nas grades de programações das Rádios e das TVs"; 288 - RIC Nº 2.746/17 - do Sr. Júlio 
Delgado - que "solicita ao Ministério da Saúde informações sobre o atual surto de febre amarela"; 289 - RIC 
Nº 2.747/17 - do Sr. Ivan Valente - que "solicita ao Ministro de Estado da Fazenda informações acerca das 
Projeções Atuariais para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) constantes no Anexo IV (Metas Fiscais) 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 "; 290 - RIC Nº 2.748/17 - do Sr. Alexandre Baldy - que 
"requerimento de Informação ao Ministro de Estado de Minas e Energia, Senhor Fernando Coelho Filho, sobre 
a razão de a Petrobrás vender gasolina aos cidadãos bolivianos a um preço menor que a metade do vendido 
ao cidadão brasileiro"; 291 - RIC Nº 2.749/17 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita informações ao Senhor 
Osmar José Serraglio, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, sobre o envolvimento da Polícia 
Federal na produção do filme Polícia Federal - A Lei é para todos"; 292 - RIC Nº 2.750/17 - do Sr. Chico Alencar 
- que "solicita ao Ministro de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, senhor Dyogo Henrique de Oliveira, 
informações acerca do concurso público ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2016"; 293 - RIC Nº 2.751/17 - do 
Sr. Leo de Brito - que "solicita informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre o apagão ocorrido no 
último dia 19/02/2017 na Região do Alto Acre (Municípios de Epitaciolândia/ Brasiléia e Assis Brasil), no 
Estado do Acre, que ocasionou a morte de 17 mil frangos e prejuízo de R$ 250 mil à produção rural"; 294 - RIC 
Nº 2.752/17 - do Sr. Alceu Moreira - que "requer informações sobre o repasse de recursos da União aos 
Municípios do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 6º-B do Decreto Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 
1987"; 295 - RIC Nº 2.753/17 - do Sr. Ricardo Izar - que "solicita informações ao senhor Ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, sobre o valor gerado pela arrecadação tributária de fogos de artifício"; 296 - RIC Nº 
2.754/17 - do Sr. Ricardo Izar - que "solicita informações ao senhor Ministro da Saúde, Ricardo Barros, sobre 
acidentes causados pelo uso e produção de fogos de artifício"; 297 - RIC Nº 2.756/17 - da Sra. Mara Gabrilli - 
que "solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre benefícios fiscais nas legislações 
estaduais para tecnologias assistivas"; 298 - RIC Nº 2.757/17 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que 
"requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, por meio da Secretaria de Previdência Social, 
sobre as arrecadações e o déficit previdenciário"; 299 - RIC Nº 2.758/17 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita 
informações ao Senhor Aloysio Nunes Ferreira Filho, Ministro de Estado do Ministério das Relações Exteriores, 
sobre a permissão por parte do Governo Brasileiro, para que aviões de guerra britânicos, sejam abastecidos 
no país até seguirem voo para as Ilhas Malvinas"; 300 - RIC Nº 2.759/17 - do Sr. Paulo Pimenta - que "solicita 
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informações ao Senhor Raul Jungmann, Ministro de Estado do Ministério da Defesa, sobre a permissão por 
parte do Governo Brasileiro, para que aviões de guerra britânicos, sejam abastecidos no país até seguirem voo 
para as Ilhas Malvinas"; 301 - RIC Nº 2.760/17 - do Sr. Roberto de Lucena - que "requer sejam prestadas 
informações completas por parte do Ministério das Minas e Energia no âmbito da ANEEL acerca do aumento 
das tarifas de energia elétrica e do uso dos recursos do fundo Reserva Global de Reversão (RGR)"; 302 - RIC Nº 
2.761/17 - da Sra. Erika Kokay - que "requer o encaminhamento de pedido de informação ao Ministério da 
Defesa acerca da participação do Sr. Welber Lins de Albuquerque, servidor da Polícia Civil do Distrito Federal 
cedido ao Ministério da Defesa, em oitiva efetuada pela deputada distrital Celina Leão"; 303 - RIC Nº 2.762/17 
- da Sra. Shéridan - que "solicita informações ao Sr. Ministro de Estado de Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão sobre a retomada de obras paralisadas no Estado de Roraima"; 304 - RIC Nº 2.763/17 - da Sra. Ana 
Perugini - que "requer informações ao Ministro de Minas e Energia, Sr. Fernando Coelho Filho sobre a venda 
de participações em áreas do pré-sal e usinas térmicas para o grupo francês Total"; 305 - RIC Nº 2.764/17 - do 
Sr. Hugo Leal - que "solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Defesa, RAUL JUNGMANN, informações 
sobre o emprego das Forças Armadas para garantia da Lei e da Ordem na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro, no período de 14 a 22 de fevereiro de 2017"; 306 - RIC Nº 2.766/17 - da Sra. Janete Capiberibe - que 
"solicita ao Secretário de Comunicação Social da Presidência da República, informações sobre os valores dos 
custos da campanha publicitária relativa à reforma da Previdência"; 307 - RIC Nº 2.767/17 - do Sr. Chico Lopes 
- que " Requer informações ao Senhor Ministro Educação sobre a realização da Conferência Nacional de 
Educação (CONAE) 2018"; 308 - RIC Nº 2.768/17 - da Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 287-A, de 2016, do Poder Executivo, que "altera os arts. 37, 40, 42, 
149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição, para dispor sobre a seguridade social, estabelece regras de transição 
e dá outras providências" - que "solicita informações ao Ministério da Fazenda relativas à Reforma da 
Previdência"; 309 - RIC Nº 2.769/17 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "requer o encaminhamento de pedido 
de informações ao Ministério do Meio Ambiente sobre eventuais medidas a tomar visando impedir a 
construção de Central Hidrelétrica no rio Paranapanema, em Piraju, no estado de São Paulo"; 310 - RIC Nº 
2.770/17 - do Sr. Nelson Padovani - que "requer o encaminhamento de pedido de informações ao Senhor 
Ministro da Justiça e Segurança Pública sobre os recursos financeiros aplicados anualmente na Fundação 
Nacional do Índio"; 311 - RIC Nº 2.771/17 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao Ministro de 
Estado da Saúde em relação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA"; 312 - RIC Nº 2.772/17 - da 
Sra. Laura Carneiro - que "requer ao Ministério da Saúde informações sobre a detecção, prevenção e 
tratamento da tuberculose"; 313 - RIC Nº 2.773/17 - da Sra. Laura Carneiro - que "solicita informações ao 
Ministro da Saúde sobre o Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN)"; 314 - RIC Nº 2.774/17 
- da Sra. Laura Carneiro - que "solicita informações ao Ministério da Saúde relativas à fiscalização de 
medicamentos genéricos no Brasil"; 315 - RIC Nº 2.775/17 - do Sr. Nilto Tatto - que "solicita informações ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente através do Ministérios do Meio Ambiente referente ao processo 
02001005440/2015-63 do Licenciamento Ambiental da Usina Termelétrica Peruíbe"; 316 - RIC Nº 2.776/17 - 
da Sra. Marinha Raupp - que "solicita informações ao Senhor Ministro da Saúde sobre a Inspeção e Avaliação 
do Instituto de Oncologia e Radioterapia São Pellegrino, bem como informação a respeito do credenciamento 
da unidade de saúde - Hospital de Câncer da Amazônia, ambos na cidade de Porto Velho - Rondônia"; 317 - 
RIC Nº 2.777/17 - do Sr. César Halum - que "requer informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, 
Henrique de Campos Meirelles, sobre A DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL (DPF)"; 318 - RIC Nº 2.778/17 - do Sr. César 
Halum - que "requer informações ao Exmo. Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfajn, sobre A 
DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL (DPF)"; 319 - RIC Nº 2.779/17 - do Sr. Vitor Valim - que "solicita informações ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda sobre as precauções adotadas para evitar 
movimentações indevidas em contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por parte da 
Caixa Econômica Federal"; 320 - RIC Nº 2.780/17 - do Sr. Vitor Valim - que "requer do Ministro de Minas e 
Energia informações acerca da ocorrência de cobrança antecipada de energia elétrica pela Companhia 
Energética do Ceará - Coelce"; 321 - RIC Nº 2.781/17 - do Sr. Vitor Valim - que "solicita informações ao 
Ministério da Saúde acerca de ferramentas e sistemas de gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares no 
âmbito do Sistema Único de Saúde"; 322 - RIC Nº 2.782/17 - do Sr. Hugo Leal - que "solicita ao Excelentíssimo 
Ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, TORQUATO JARDIM, 
informações envolvendo a empresa Aceco TI e a a segurança de dados sensíveis do Governo Federal, levando 
em consideração artigos publicados na imprensa nacional sobre a mencionada empresa"; 323 - RIC Nº 
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2.783/17 - do Sr. Flavinho - que "requeremos informações do Ministro da Educação sobre Conteúdos 
Curriculares a Serviço de Competências na Terceira Versão da Base Nacional Comum Curricular"; 324 - RIC Nº 
2.784/17 - da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6787, de 2016, do Poder 
Executivo, que "altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e a 
Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre eleições de representantes dos trabalhadores no local 
de trabalho e sobre trabalho temporário, e dá outras providências" - que "solicita informações ao Ministério 
do Trabalho relativas à Reforma Trabalhista"; 325 - RIC Nº 2.785/17 - do Sr. Izaque Silva - que "solicita 
informações ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações sobre a divulgação do Catálogo 
Nacional de Produtos de Tecnologia Assistiva (TA)"; 326 - RIC Nº 2.786/17 - do Sr. Marcos Rogério - que 
"requer informações à Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda relativas à Reforma 
Previdenciária"; 327 - RIC Nº 2.787/17 - do Sr. Júlio Delgado - que "requer sejam solicitadas informações ao 
Ministro de Estado do Meio Ambiente sobre o andamento das ações relativas ao acidente da barragem da 
Samarco Mineração em Mariana/MG"; 328 - RIC Nº 2.788/17 - do Sr. Remídio Monai - que "solicita 
informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre a interligação do Estado de Roraima ao Sistema 
Nacional de Energia"; 329 - RIC Nº 2.789/17 - do Sr. Waldir Maranhão - que "solicita informações ao Senhor 
Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira; Ministro da Defesa, Raul Jungmann; Ministro da 
Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab sobre a iminente celebração de um acordo envolvendo a República 
Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América do Norte com respeito ao Centro de Lançamento de 
Alcântara (CLA) no Estado do Maranhão"; 330 - RIC Nº 2.790/17 - da Sra. Mara Gabrilli - que "requer 
informações à Senhora Ministra dos Direitos Humanos a respeito das ações implementadas para a 
regulamentação do art. 122 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015"; 331 - RIC Nº 2.791/17 - do Sr. Jean 
Wyllys - que "solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre o envio de recursos financeiros a organismos 
internacionais, nos termos da Lei 13.350/2016"; 332 - RIC Nº 2.792/17 - do Sr. Eduardo Bolsonaro - que 
"solicita ao Ministro de Estado de Meio Ambiente informações sobre normas instituídas no âmbito daquela 
pasta ministerial acerca da política de controle dos javalis"; 333 - RIC Nº 2.793/17 - do Sr. Rubens Bueno - que 
"requer ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA informações referentes à 
fiscalização sanitária de alimentos e de Processo Administrativo Disciplinar objeto de denúncia efetuada em 
2012, na forma em que especifica"; 334 - RIC Nº 2.794/17 - da Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 6787, de 2016, do Poder Executivo, que "altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre eleições 
de representantes dos trabalhadores no local de trabalho e sobre trabalho temporário, e dá outras 
providências" - que "solicita informações ao Ministério do Trabalho relativas aos altos índices de corrupção e 
fraudes praticadas por Sindicatos em todo país, bem como eventuais medidas de combate utilizadas pelo 
Ministério do Trabalho"; 335 - RIC Nº 2.795/17 - do Sr. Hugo Leal - que "solicita ao Excelentíssimo Ministro de 
Estado da Justiça e Segurança Pública informações sobre o emprego da Força Nacional de Segurança Pública - 
FNSP para exercer ações de polícia ostensiva de forma integrada com a Polícia Militar, no Palácio da 
Guanabara e Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, a partir da data de vencimento da 
Portaria nº 1.461/MJSP, de 29 de dezembro de 2016 até 2 de março de 2017"; 336 - RIC Nº 2.796/17 - do Sr. 
Nilto Tatto - que "com base no Art. 50, §2º da Constituição, e no Art. 15, XIII, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, solicito a Vossa Excelência, seja encaminhado ao Senhor Ministro da Casa Civil da Presidência 
da República, o seguinte Pedido de Informações"; 337 - RIC Nº 2.797/17 - do Sr. Alceu Moreira - que "requer 
do Senhor Ministro de Minas e Energia informações sobre estágio atual de obras de transmissão de energia 
elétrica na região sul, necessárias para o escoamento de energia elétrica proveniente de empreendimentos de 
geração eólica"; 338 - RIC Nº 2.798/17 - do Sr. Assis Carvalho - que "solicita informações ao Ministério da 
Saúde acerca da existência de programas de prevenção ao suicídio nas escolas públicas"; 339 - RIC Nº 
2.799/17 - do Sr. Assis Carvalho - que "solicita informações ao Ministério da Saúde acerca da Febre 
Mediterrânea Familiar"; 340 - RIC Nº 2.800/17 - do Sr. Assis Carvalho - que "solicita informações ao Ministério 
da Saúde acerca da Síndrome de Rendu-Osler-Weber"; 341 - RIC Nº 2.801/17 - do Sr. Assis Carvalho - que 
"solicita informações ao Ministério da Saúde acerca da Síndrome de Kartagener"; 342 - RIC Nº 2.802/17 - do 
Sr. Assis Carvalho - que "solicita informações ao Ministério da Saúde acerca da Fibrose Cística"; 343 - RIC Nº 
2.803/17 - do Sr. Assis Carvalho - que "solicita informações ao Ministério da Saúde acerca da Doença de 
Creutzfeldt-Jakob"; 344 - RIC Nº 2.804/17 - do Sr. Assis Carvalho - que "solicita informações ao Ministério da 
Saúde acerca da Síndrome de Waardenburg"; 345 - RIC Nº 2.805/17 - do Sr. Assis Carvalho - que "requer, na 
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forma do art. 50, §2º, da Constituição Federal, e do art. 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, seja encaminhado a sua Excelência o Senhor Ministro de Estado da Educação pedido de 
informação sobre os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização - ANA - bem como as causas da sua 
não realização em 2015"; 346 - RIC Nº 2.806/17 - do Sr. Assis Carvalho - que "solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre os resultados dos tratamentos contra o alcoolismo oferecidos no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS)"; 347 - RIC Nº 2.807/17 - do Sr. Assis Carvalho - que "solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre a utilização do modelo mindfulness no SUS para tratamento e prevenção da 
dependência química"; 348 - RIC Nº 2.808/17 - do Sr. Assis Carvalho - que "solicita informações ao Ministério 
da Saúde sobre o uso de tratamento fitoterápico para dependência química no Sistema Único de Saúde, em 
especial quanto ao uso de ibogaína"; 349 - RIC Nº 2.809/17 - da Sra. Luizianne Lins - que "solicita ao Senhor 
Ministro da Justiça e Segurança Pública informações sobre ações relativas aos direitos da população LGBT e 
outros dados relevantes"; 350 - RIC Nº 2.810/17 - da Sra. Erika Kokay - que "requer o encaminhamento de 
pedido de informação ao Ministério da Defesa sobre a atuação de militares da Força Aérea Brasileira (FAB) em 
abordagem a indígenas Guarani-Kaiowá, na região da fazenda Brasília do Sul, município de Juti, Mato Grosso 
do Sul, conforme noticiado pela imprensa em 27/03/2017"; 351 - RIC Nº 2.811/17 - do Sr. Chico Alencar - que 
"requer ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informações acerca do Decreto 8762, 
de 2016, no que se refere aos artigos 10, 11 e 12, considerando os sérios indícios de irregularidades 
apontados"; 352 - RIC Nº 2.812/17 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, informações acerca da divulgação do cadastro de empregadores flagrados com mão de obra 
análoga à escrava"; 353 - RIC Nº 2.813/17 - do Sr. Rodrigo Martins - que "requer informações do Senhor 
Ricardo Barros, Ministro de Estado da Saúde, sobre o total do valor pago do Programa Brasil Sorridente desde 
sua implantação, por unidade federativa"; 354 - RIC Nº 2.814/17 - da Sra. Erika Kokay - que "requer o 
encaminhamento de pedido de informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a devolução à 
Fundação Nacional do Índio de processos em fase de identificação de Terras Indígenas, em novembro de 
2016, na forma em que especifica"; 355 - RIC Nº 2.815/17 - da Sra. Mara Gabrilli - que "solicita informações ao 
Ministério da Fazenda acerca da dívida ativa previdenciária"; 356 - RIC Nº 2.816/17 - do Sr. Pedro Cunha Lima 
- que "requer que sejam solicitadas informações ao Ministro da Saúde sobre a disponibilidade de métodos 
para o diagnóstico e tratamento da síndrome de Irlen no Sistema Único de Saúde"; 357 - RIC Nº 2.817/17 - do 
Sr. Cabo Daciolo - que "requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda acerca da dívida pública da 
União, Estados e Municípios, o pagamento de juros, os beneficiários destes pagamentos e o seu impacto nas 
políticas sociais e no desenvolvimento sustentável do País"; 358 - RIC Nº 2.818/17 - do Sr. João Campos - que 
"requeremos informações do Ministro da Educação sobre competências da Diretoria de Políticas de Educação 
em Direitos Humanos e Cidadania do Ministério da Educação"; 359 - RIC Nº 2.819/17 - do Sr. Lúcio Vale - que 
"requer seja encaminhado pedido escrito de informação ao Advogado-Geral da União a respeito de dados 
sobre o tempo que grandes obras ficam paradas em virtude de concessão de liminares pela Justiça"; 360 - RIC 
Nº 2.822/17 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao Ministério da Fazenda"; 361 - RIC Nº 
2.823/17 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão"; 362 - RIC Nº 2.824/17 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao 
Ministério da Fazenda"; 363 - RIC Nº 2.825/17 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao 
Ministério da Fazenda"; 364 - RIC Nº 2.826/17 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao Banco 
Central do Brasil"; 365 - RIC Nº 2.827/17 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao Ministério da 
Fazenda"; 366 - RIC Nº 2.828/17 - do Sr. Sandro Alex - que "requer informações ao Ministro de Estado da 
Fazenda sobre a lista dos quinhentos maiores devedores da Fazenda Nacional"; 367 - RIC Nº 2.829/17 - do Sr. 
Jorge Solla - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, acerca das providências 
tomadas para a contenção do surto de febre amarela"; 368 - RIC Nº 2.830/17 - do Sr. Roberto Alves - que 
"requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, sobre o Cadastro 
Nacional de Pessoas Desaparecidas"; 369 - RIC Nº 2.831/17 - do Sr. João Derly - que "solicita ao Senhor 
Ministro do Esporte Leonardo Picciani informações sobre o PROFUT - Programa de Modernização da Gestão e 
de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro"; 370 - RIC Nº 2.832/17 - do Sr. Marcelo Matos - que "requer 
o envio de pedido escrito de informação ao Senhor Ministro de Minas e Energia, indagando a respeito da 
diferença de preços entre os combustíveis vendidos pela Petrobrás no mercado interno e os combustíveis 
exportados pela Petrobrás para os países vizinhos"; 371 - RIC Nº 2.833/17 - do Sr. Hugo Leal - que "solicita ao 
Excelentíssimo Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e ao Presidente 
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do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Carlos Augusto de Azevedo, informações sobre a 
proposta de alteração do Regulamento Metrológico que estabelece as condições que deverão satisfazer os 
etilômetros portáteis e não portáteis, utilizados pela fiscalização de trânsito, e sobre o procedimento de 
aprovação de modelo de etilômetro"; 372 - RIC Nº 2.834/17 - do Sr. Hugo Leal - que "solicita ao Ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento informações acerca das medidas tomadas visando averiguar as 
denúncias no âmbito da Operação Carne Fraca e as ações planejadas para se evitar fraudes no Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA"; 373 - RIC Nº 2.835/17 - da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle - que "requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações 
ao Exmo. Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, informações sobre plano de 
demissão em massa a ser implantado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos"; 374 - RIC Nº 2.836/17 
- da Sra. Maria do Rosário - que "requer informações ao Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações sobre as receitas obtidas e as despesas realizadas pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT no primeiro trimestre de 2017, bem como do balanço econômico financeiro da empresa no 
ano de 2016"; 375 - RIC Nº 2.837/17 - do Sr. Izaque Silva - que "solicita informação ao Sr. Ministro da Saúde 
sobre o descredenciamento do Hospital Regional de Assis para assistência de alta complexidade no 
tratamento do câncer"; 376 - RIC Nº 2.838/17 - do Sr. Chico Lopes - que "requer informações ao Senhor 
Ministro da Educação, para que esclareça os cortes no orçamento do Programa Ciência Sem Fronteiras"; 377 - 
RIC Nº 2.839/17 - do Sr. Goulart - que "solicita ao Excelentíssimo Senhor Osmar Serraglio, Ministro da Justiça 
e da Segurança Pública, informações referentes à fabricação de veículos com airbag defeituoso"; 378 - RIC Nº 
2.840/17 - da Sra. Ana Perugini - que "requer informações ao Sr. Osmar José Serraglio, Ministro da Justiça e 
Segurança Pública sobre quatro operações financeiras publicadas no dia 23 de marco de 2017, no DOU"; 379 - 
RIC Nº 2.841/17 - da Sra. Ana Perugini - que "requer informações ao Sr. Fernando Coelho Filho, Ministro de 
Minas e Energia sobre o programa Luz para Todos"; 380 - RIC Nº 2.842/17 - da Sra. Ana Perugini - que "requer 
informações ao Sr. Ministro da Fazenda, Henrique de Campos Meirelles sobre a correção da Tabela do 
Imposto de Renda"; 381 - RIC Nº 2.843/17 - da Sra. Ana Perugini - que "requer informações ao Sr. Fernando 
Coelho Filho, Ministro de Minas e Energia sobre sete operações divulgadas no DOU em 23/03/2017"; 382 - RIC 
Nº 2.844/17 - do Sr. Jhc - que "requer o envio de pedido de informações por escrito ao Exmo. Sr. Ministro da 
Transparência, Fiscalização e da Controladoria-Geral da União, para que sejam encaminhados ao gabinete do 
requerente as informações que especifica"; 383 - RIC Nº 2.846/17 - do Sr. Alexandre Leite - que "solicita, ao 
Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Senhor Osmar Serraglio, informações sobre Policiais Militares do 
Estado de São Paulo integrantes da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), nos termos que especifica"; 
384 - RIC Nº 2.847/17 - da Sra. Alice Portugal - que "requer a solicitação de informações ao Ministro da 
Educação, Deputado Mendonça Filho, acerca da revogação do Ofício Circular nº 015/2005/CGGP/SAA/SE/ 
MEC, de 28 de novembro de 2005, referente ao Plano de Cargos e Carreira dos Trabalhadores Técnico-
Administrativos em Educação (PCCTAE)"; 385 - RIC Nº 2.848/17 - do Sr. Chico Lopes - que "requer 
informações ao Senhor Ministro da Fazenda, para que, através do Banco Central do Brasil, esclareça os 
fundamentos da Resolução nº 4.560, de 31 de março de 2017"; 386 - RIC Nº 2.849/17 - do Sr. Chico Lopes - 
que "requer informações ao Senhor Ministro da Fazenda, para que, através do Banco Central do Brasil, 
esclareça os fundamentos da Resolução nº 4.561, de 31 de março de 2017"; 387 - RIC Nº 2.850/17 - do Sr. 
Chico Lopes - que "requer informações ao Senhor Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para 
que esclareça os fundamentos do Decreto nº 8.957, de 16 de janeiro de 2017"; 388 - RIC Nº 2.851/17 - do Sr. 
Chico Lopes - que "requer informações ao senhor Ministro da Saúde, para que esclareça os cortes no 
orçamento do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB)"; 389 - RIC Nº 2.852/17 - do Sr. Evair Vieira de 
Melo - que "solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Dr. Maurício 
Quintella Malta Lessa, informações sobre o valor da taxa de fiscalização estabelecido pela Lei 12.996 de 
2014"; 390 - RIC Nº 2.853/17 - do Sr. Evair Vieira de Melo - que "requer informações ao Ministro do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira sobre a nomeação dos aprovados no concurso do 
INSS, homologado no dia 04 de agosto de 2016"; 391 - RIC Nº 2.854/17 - do Sr. Luis Carlos Heinze - que 
"requer informações do Ministro de Minas e Energia sobre a produção, exploração, comercialização, 
exportação e tributos decorrentes da exploração de nióbio no Brasil"; 392 - RIC Nº 2.855/17 - do Sr. Alexandre 
Valle - que "requer informações pormenorizadas ao Senhor Ministro de Estado dos Esportes sobre os custos 
das obras, serviços e possível legado para a realização das Olimpíadas RIO 2016"; 393 - RIC Nº 2.856/17 - do 
Sr. Vitor Valim - que "solicita informações ao Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre a 
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retirada de barracas na Praia do Futuro (Fortaleza - CE)"; 394 - RIC Nº 2.857/17 - do Sr. Vitor Valim - que 
"solicito informação ao Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre as fraudes detectadas 
pela Operação Carne Fraca";  395 - RIC Nº 2.858/17 - do Sr. Vitor Valim - que "requer sejam solicitadas ao 
Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Segurança Pública informações referentes ao cadastro de condenados nos 
bancos de dados de perfis genéticos"; 396 - RIC Nº 2.859/17 - do Sr. Hugo Leal - que "solicita ao Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda informações a respeito da metodologia de cálculo utilizada para a definição 
dos valores de prêmio do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre 
(Seguro DPVAT)"; 397 - RIC Nº 2.860/17 - da Sra. Mara Gabrilli - que "requer informações ao Ministro da 
Fazenda, no âmbito da Receita Federal do Brasil, sobre o número de processos deferidos dentre os 
apresentados para concessão de isenção do IPI na aquisição de veículos por pessoas com deficiência e o prazo 
médio de tramitação, ambos por Estado"; 398 - RIC Nº 2.861/17 - do Sr. Evair Vieira de Melo - que "requer 
informações ao Ministro da Saúde, Ricardo Barros, sobre a alteração na orientação sobre a imunização contra 
a febre amarela"; 399 - RIC Nº 2.862/17 - do Sr. Jean Wyllys - que "solicita informações do Ministério das 
Relações Exteriores a sobre os motivos e possíveis impactos do voto do Governo brasileiro contrário à 
Resolução da ONU que renovava o mandato do organismo internacional para monitorar os impactos nos 
direitos humanos das políticas fiscais adotadas pelo país"; 400 - RIC Nº 2.863/17 - do Sr. Jean Wyllys - que 
"solicita informações ao Ministério dos Direitos Humanos sobre os motivos e possíveis impactos do voto do 
Governo brasileiro contrário à Resolução da ONU que renovava o mandato do organismo internacional para 
monitorar os impactos nos direitos humanos das políticas fiscais adotadas pelo país"; 401 - RIC Nº 2.864/17 - 
do Sr. Jean Wyllys - que "solicita informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, no âmbito da 
Secretaria Especial de Direitos Humanos, sobre os motivos e possíveis impactos do voto do Governo brasileiro 
contrário à Resolução da ONU que renovava o mandato do organismo internacional para monitorar os 
impactos nos direitos humanos das políticas fiscais adotadas pelo país"; 402 - RIC Nº 2.865/17 - da Sra. 
Leandre - que "solicita informações ao Ministério da Saúde sobre os tratamentos disponíveis para a doença de 
Alzheimer"; 403 - RIC Nº 2.866/17 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao Ministério da 
Fazenda"; 404 - RIC Nº 2.867/17 - do Sr. João Derly - que "requer informações junto ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT - sobre a construção de passarela de pedestres no km 233,1 
da BR-116, em frente ao I Fashion Outlet Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul"; 405 - RIC Nº 
2.868/17 - da Sra. Jandira Feghali - que "solicita informações ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, 
Osmar José Serraglio, no âmbito da Fundação Nacional do Índio - Funai"; 406 - RIC Nº 2.869/17 - do Sr. Décio 
Lima - que "cumprimento do pacto firmado entre MEC e UFSC"; 407 - RIC Nº 2.870/17 - do Sr. Silas Câmara - 
que "solicita informações ao Ministro da Saúde, quantas Unidade Básica de Saúde - UBS - existe hoje em 
construção no Estado do Amazonas e em quais municípios"; 408 - RIC Nº 2.871/17 - do Sr. Hissa Abrahão - 
que "requer ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde informações sobre a Renovação da Frota de Ambulâncias do 
SAMU no município de Tabatinga no Estado do Amazonas"; 409 - RIC Nº 2.872/17 - do Sr. Carlos Zarattini - 
que "solicita informações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores a respeito de restrições a investimentos 
estrangeiros de pessoas físicas e jurídicas nos Estados Unidos da América, na China, na Índia, no Japão, na 
União Europeia, no Canadá, no México, na Austrália, na Colômbia e no Chile"; 410 - RIC Nº 2.873/17 - do Sr. 
Geraldo Resende - que "solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Sr. Ricardo Barros, 
informações sobre o processo para a construção de 06 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Dourados/MS, 
viabilizadas com recursos da pasta"; 411 - RIC Nº 2.874/17 - do Sr. Zé Silva - que "solicita Informações à Casa 
Civil da Presidência da República sobre o Fundo de Terras e da Reforma Agrária e os impactos sobre este da 
Lei 13.340, de 28 de setembro de 2016"; 412 - RIC Nº 2.875/17 - do Sr. Aluisio Mendes - que "solicita 
informações ao Sr. Ministro da Educação, sobre a suspensão das atividades acadêmico-pedagógicas do 
PARFOR/UFMA"; 413 - RIC Nº 2.876/17 - da Sra. Erika Kokay - que "requer o encaminhamento de pedido de 
informação ao Senhor Ministro da Defesa sobre os desdobramentos de acordo firmando pelo governo 
brasileiro junto aos países integrantes da União das Nações Sul-Americanas com a igualdade de gênero, o 
empoderamento feminino, a prevenção e a erradicação da violência contra a mulher, a partir da realização de 
diagnóstico da mulher militar"; 414 - RIC Nº 2.877/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações 
ao Ministério da Cultura"; 415 - RIC Nº 2.878/17 - do Sr. Hissa Abrahão - que "requer ao Exmo. Sr. Ministro da 
Saúde informações sobre a Renovação da Frota de Ambulâncias do SAMU no município de Rio Preto da Eva no 
Estado do Amazonas"; 416 - RIC Nº 2.879/17 - do Sr. Hissa Abrahão - que "requer ao Exmo. Sr. Ministro da 
Saúde informações sobre a Renovação da Frota de Ambulâncias do SAMU no município de Novo Airão no 
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Estado do Amazonas"; 417 - RIC Nº 2.880/17 - do Sr. Hissa Abrahão - que "requer ao Exmo. Sr. Ministro da 
Saúde informações sobre a Renovação da Frota de Ambulâncias do SAMU no município de Manaus no Estado 
do Amazonas"; 418 - RIC Nº 2.881/17 - do Sr. Hissa Abrahão - que "requer ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde 
informações sobre a Renovação da Frota de Ambulâncias do SAMU no município de Manacapuru no Estado 
do Amazonas"; 419 - RIC Nº 2.882/17 - do Sr. Hissa Abrahão - que "requer ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde 
informações sobre a Renovação da Frota de Ambulâncias do SAMU no município de Itacoatiara no Estado do 
Amazonas"; 420 - RIC Nº 2.883/17 - do Sr. Hissa Abrahão - que "requer ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde 
informações sobre a Renovação da Frota de Ambulâncias do SAMU no município de Iranduba no Estado do 
Amazonas"; 421 - RIC Nº 2.884/17 - do Sr. Hissa Abrahão - que "requer ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde 
informações sobre a Renovação da Frota de Ambulâncias do SAMU no município de Boca do Acre no Estado 
do Amazonas"; 422 - RIC Nº 2.885/17 - do Sr. Benjamin Maranhão - que "solicita Informações ao Ministério da 
Saúde sobre a falta de insulina no estado da Paraíba"; 423 - RIC Nº 2.886/17 - do Sr. Jean Wyllys - que "solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre a atual política para os serviços de aborto legal; as alterações na 
política de planejamento familiar em razão da epidemia de Zika vírus; a posição do Ministério frente aos 
resultados da Pesquisa Nacional do Aborto (PNA 2016) e o embasamento técnico-científico sobre o qual se 
fundamenta a posição da Presidência da República frente à Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 442"; 424 - RIC Nº 2.887/17 - do Sr. Lincoln Portela - que " Solicita informações ao 
Ministério da Fazenda acerca de possíveis atrasos na conclusão de processos administrativos referentes a 
pedidos de benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social"; 425 - RIC Nº 2.888/17 - do Sr. 
João Derly - que "requer seja encaminhado, depois de ouvida a Mesa, solicitação de informação ao Ministério 
das Cidades acerca da execução física e financeira de obras relacionadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida 
Sub 50, na cidade de Quaraí, no Rio Grande do Sul"; 426 - RIC Nº 2.889/17 - da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - que "solicita informações ao Ministro de Estado da 
Fazenda, a serem colhidas junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (PREVIC)"; 427 - RIC Nº 2.890/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle - que "requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. 
Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sobre procedimentos da Agência 
Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A"; 428 - RIC Nº 2.891/17 - da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle - que "requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
informações ao Exmo. Senhor Ministro da Saúde, Ricardo José Magalhães Barros, sobre o fechamento de 393 
unidades do Programa Farmácia Popular em todo o país"; 429 - RIC Nº 2.892/17 - do Sr. Daniel Vilela - que 
"solicita informações a respeito da regulamentação das dimensões e do espaçamento das poltronas das 
aeronaves empregadas no transporte aéreo público de passageiros, bem como acerca da fiscalização do 
cumprimento das regras estabelecidas"; 430 - RIC Nº 2.893/17 - do Sr. Nilson Leitão - que "requer o envio de 
solicitação de informação ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Segurança Pública, e à Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI"; 431 - RIC Nº 2.894/17 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "solicita informações ao Senhor 
Osmar José Serraglio, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, sobre as medidas tomadas pela 
Polícia Federal para combater o jogo Baleia Azul, que aflige pais brasileiros e cujo último dos 50 desafios 
propostos é o suicídio"; 432 - RIC Nº 2.895/17 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "requer 
informações à Exma. Sra. Ministra da Advocacia-Geral da União, Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, 
sobre o Mercado de Curto Prazo no setor de energia elétrica e seus problemas de inadimplência"; 433 - RIC 
Nº 2.896/17 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "requer informações ao Exmo. Sr. Ministro de 
Estado de Minas e Energia, Sr. Fernando Bezerra Coelho Filho, sobre o Mercado de Curto Prazo no setor de 
energia elétrica e seus problemas de inadimplência"; 434 - RIC Nº 2.897/17 - da Comissão de Defesa do 
Consumidor - que "solicita, ao Sr. Ministro da Educação, informações referentes ao aumento da taxa de 
inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem"; 435 - RIC Nº 2.898/17 - da Sra. Leandre - que "solicita 
informações ao Ministério da Saúde sobre os tratamentos disponíveis para o câncer de próstata"; 436 - RIC Nº 
2.899/17 - da Comissão de Educação - que "requer seja encaminhado ao Ministro da Educação,RIC sobre o 
Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies)"; 437 
- RIC Nº 2.900/17 - da Comissão de Educação - que "requer seja encaminhado ao Ministro da Educação,RIC 
sobre o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)"; 438 - RIC Nº 2.901/17 - do Sr. Waldir Maranhão - que 
"solicita, ao Senhor Ministro de Estado da Educação, Senhor Deputado Mendonça Filho, informações 
referentes ao critério adotado para definir os repasses do FUNDEB previstos na Portaria nº 565, de 
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20/4/2017"; 439 - RIC Nº 2.902/17 - da Sra. Alice Portugal - que "requer do Exmo. Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, Henrique Meirelles, respostas a questionamentos acerca de fraude e manipulação de concorrência 
do Banco do Brasil na escolha de agência publicitária responsável pela conta de publicidade do banco". 2 - 
Ratificado o Relatório de Missão Autorizada n. 2, de 2017, da Presidência. Missões oficiais autorizadas por 
meio de ofícios - GPO ns., de 2017: 116 a 121, 123, 125 a 132, 136, 137, 163, 173, 174, 191, 192, 202, 203, 206 
a 208, 211 a 213, 215, 220, 221, 223, 229, 232, 234, 245 a 248, 250, 251, 253, 254, 258 a 260, 262 a 271, 278, 
317 a 319, 323 a 330, 332, 336, 338, 344, 345, 347, 359 a 368, 373, 374 a 376, 383 a 400, 403 a 408, 412 a 414, 
418, 420, 434, 436, 437, 439 a 441, 443, 457 a 459, 460, 464 a 468, 470 a 472, 475 a 480, 482, 490, 496, 499 a 
503, 506, 507, 509 a 517, 551, 555 a 559, 563, 564, 573 a 576, 580, 583 a 585, 597, 598, 600 a 603, 607, 624, 
626, 628, 632, 634 a 636, 638, 649 a 654, 655 a 657, 662, 666 a 671, 677, 681 a 683, 692, 696, 706 a 713. 3 - 
Ratificados os Atos da Mesa nºs: 3.1 � Nº 152, de 2017, que �Dispõe sobre o remanejamento de Cargo de 
Natureza Especial.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 9/março/2017 e publicado no Suplemento 
ao DCD de 10/março/2017; 3.2 - Nº 154, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de funções 
comissionadas da estrutura da Liderança do Governo na Câmara dos Deputados.�. Baixado, ad referendum da 
Mesa Diretora, em 10/março/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 15/março/2017; 3.3 - Nº 156, de 
2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na estrutura da 
Liderança do Governo na Câmara dos Deputados.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 
20/março/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 21/março/2017; 3.4 - Nº 160, de 2017, que �Dispõe 
sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na estrutura da Liderança do Partido 
Progressista.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 29/março/2017 e publicado no Suplemento ao 
DCD de 30/março/2017; 3.5 - Nº 161, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de funções 
comissionadas e de cargos em comissão de natureza especial na estrutura dos órgãos que especifica.�. 
Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 30/março/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 
31/março/2017, instruído no processo n. 106.645/2017; 3.6 - Nº 162, de 2017, que �Dispõe sobre a estrutura 
de cargos em comissão da Liderança do Democratas.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 
30/março/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 31/março/2017; 3.7 - Nº 163, de 2017, que �Dispõe 
sobre a extinção e criação de funções comissionadas na estrutura dos órgãos que especifica.�. Baixado, ad 
referendum da Mesa Diretora, em 3/abril/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 4/abril/2017; 3.8 - Nº 
165, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na 
estrutura da Comissão de Desenvolvimento Urbano.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 
6/abril/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 7/abril/2017; 3.9 - Nº 166, de 2017, que �Dispõe sobre a 
extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na estrutura do Gabinete do Segundo Vice-
Presidente.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 6/abril/2017 e publicado no Suplemento ao DCD 
de 7/abril/2017. 3.10 - Nº 167, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de 
natureza especial na estrutura do Gabinete do Presidente.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 
10/abril/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 11/abril/2017, instruído no processo n. 110.557/2017; 
3.11 - Nº 168, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na 
estrutura dos órgãos que especifica.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 10/abril/2017 e 
publicado no Suplemento ao DCD de 11/abril/2017, instruído no processo n. 110.556/2017; 3.12 - Nº 169, de 
2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na estrutura dos 
órgãos que especifica.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 18/abril/2017 e publicado no 
Suplemento ao DCD de 19/abril/2017; 3.13 - Nº 170, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de 
cargos em comissão de natureza especial na estrutura do Gabinete do Quarto-Secretário.�. Baixado, ad 
referendum da Mesa Diretora, em 19/abril/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 20/abril/2017; 3.14 - 
Nº 171, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na 
estrutura da Liderança do Governo na Câmara dos Deputados.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, 
em 26/abril/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 27/abril/2017; 3.15 - Nº 173, de 2017, que �Altera a 
estrutura de cargos em comissão de natureza especial na Secretaria de Relações Internacionais.�. Baixado, ad 
referendum da Mesa Diretora, em 2/maio/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 9/maio/2017; 3.16 - 
Nº 174, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na 
estrutura do Gabinete do Terceiro Suplente dos Secretários.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 
2/maio/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 3/abril/2017; 3.17 - Nº 175, de 2017, que �Dispõe sobre a 
extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na estrutura da Secretaria da Mulher.�. 
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Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 3/maio/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 
4/maio/2017; 3.18 - Nº 176, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de 
natureza especial no Gabinete do Presidente.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 3/maio/2017 e 
publicado no Suplemento ao DCD de 4/maio/2017; 3.19 - Nº 177, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e 
criação de cargos em comissão de natureza especial na estrutura da Corregedoria Parlamentar.�. Baixado, ad 
referendum da Mesa Diretora, em 3/maio/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 5/maio/2017; 3.20 - 
Nº 178, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na 
estrutura da Procuradoria Parlamentar.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 11/maio/2017 e 
publicado no Suplemento ao DCD de 12/maio/2017. 4 � Relatório de Gestão Fiscal: Processo n. 
100.429/2017. Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados, referente ao período de janeiro a 
dezembro de 2016. Ratificados o despacho favorável à fl. 22 e a Portaria nº 2/2017, às fls. 23/26. 5 � 
Ratificada a Decisão do Presidente autorizando o Presidente da Comissão Especial de Documentos Sigilosos a 
decidir monocraticamente, até a data de 15 de fevereiro de 2017, quanto a pedidos de acesso a informações 
sigilosas de natureza legislativa constantes de documentos já arquivados, classificados por comissões já 
encerradas ou por órgãos já extintos. Baixada, ad referendum da Mesa Diretora, em 3/fevereiro/2017 e 
publicada no Suplemento ao DCD de 4/fevereiro/2017. 6 - Ratificadas as ausências justificadas, ad 
referendum da Mesa Diretora, constantes do Processo n. 114.923/2017. 7 - Reembolso de despesas de 
assistência à saúde. Ratificados os despachos favoráveis exarados nos seguintes processos: 7.1 - n. 
104.442/2017, de interesse do Deputado Vinicius Carvalho; 7.2 - n. 104.867/2017, de interesse do Deputado 
Marcos Abrão; e 7.3 - n. 106.677/2017, de interesse do Deputado Adilton Sachetti. 8 � Nomeação de 
Servidores: 8.1 - Processo n. 104.621/2017.  Ratificado o despacho favorável do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 
2: �Em 17/2/17. Trata-se de indicação do Quarto-Secretário, Deputado Rômulo Gouveia, no sentido de que o 
secretário parlamentar Rogerson Caroca Cavalcante, ponto n. 164.643, seja nomeado para o cargo de 
natureza especial de Assessor Técnico, CNE-07, na Quarta-Secretaria. A Resolução n. 43/2006, que disciplina a 
matéria, autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em 
critérios de confiança, eficiência e oportunidade, a escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos 
internos, para a designação de acesso às funções comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, 
conforme processo n. 2007/122698, aos cargos de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da 
Mesa, o provimento do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, pelo referido indicado, naquele 
órgão. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para 
inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.�; 8.2 - Processo n. 110.414/2017. Ratificado o 
despacho favorável do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 2: �Em 12/4/17. Trata-se de indicação do Terceiro-
Secretário, Deputado JHC, a fim de que Ivan Vasconcelos de Carvalho seja nomeado para o cargo de natureza 
especial de Secretário Particular, CNE-07, na Terceira-Secretaria. A Resolução n. 43/2006, que disciplina a 
matéria, autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em 
critérios de confiança, eficiência e oportunidade, a escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos 
internos, para a designação de acesso às funções comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, 
conforme processo n. 2007/122698, aos cargos de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da 
Mesa, o provimento do cargo em comissão de Secretário Particular, CNE-07, pelo referido indicado, naquele 
órgão. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para 
inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.�; 8.3 - Processo n. 110.005/2017. Ratificado o 
despacho favorável do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 2: �Em 6/4/17. Trata-se de indicação do Presidente da 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Deputado Gilberto Nascimento, a fim de que Marcos 
Antonio de Carvalho Queiroz seja nomeado para o cargo de natureza especial de Assessor Técnico, CNE-07, 
naquele órgão. A Resolução n. 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, 
ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios de confiança, eficiência e oportunidade, a 
escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos internos, para a designação de acesso às funções 
comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, conforme processo n. 2007/122698, aos cargos 
de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, o provimento do cargo em comissão de 
Assessor Técnico, CNE-07, pelo referido indicado, na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. 
Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para 
inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.�. II � PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE-
PRESIDENTE. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os pareceres favoráveis exarados pelo Relator, 
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Deputado André Fufuca, nos seguintes processos referentes a  reembolso de despesas de assistência à saúde: 
1 - Processo n. 101.094/2015, de interesse do ex-Deputado Pedro Eugênio; 2 - Processo n. 108.393/2017, de 
interesse do Deputado Alfredo Nascimento; e 3 � Processo n. 110.257/2017, de interesse do Deputado 
Alfredo Nascimento. III - PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. Com a palavra, o Senhor Deputado 
Giacobo prestou explicações quanto às despesas relacionadas no inciso IX do art. 2º do Ato da Mesa nº 43, de 
2009, que �Institui a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar.�. Assim, considerando questionamentos 
recentes sobre o abastecimento de veículos à conta da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar � CEAP 
por assessores de deputados em seus estados de origem; considerando a dinâmica dos escritórios de apoio ao 
mandato parlamentar, que não podem interromper suas atividades mesmo quando o parlamentar se 
encontra fora de seu Estado, mas no exercício do mandato; e considerando as disposições do §1º do art. 2º do 
Ato da Mesa n. 43, de 2009, que permite a realização de despesas com locação de veículos por assessores, e 
considerando ainda o caráter substancial da compra de combustível para o uso do objeto locado, a Mesa 
Diretora resolveu esclarecer que a aquisição de combustíveis e lubrificantes de que trata o inciso IX do art. 2º 
do Ato da Mesa n. 43, de 2009, não exige a presença do Deputado no estabelecimento em que se dá o 
abastecimento do veículo, desde que o combustível ou lubrificante adquirido se destine estritamente a apoio 
do exercício do mandato e que o documento fiscal que comprova a despesa seja emitido em nome do 
parlamentar, em conformidade com a norma supramencionada. Nesse instante, retirou-se da sala de reuniões 
o Senhor Deputado Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário. Em seguida, extrapauta, a Mesa Diretora 
decidiu unanimemente: 1 � Aprovar Ato da Mesa que �Altera o Ato da Mesa n. 57, de 2013, que dispõe sobre 
a cessão de servidores do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.�, nos termos da proposta 
apresentada pelo Senhor Deputado Giacobo, cujo teor segue publicado ao final da ata; e 2 - Ratificar os 
despachos exarados nos seguintes processos referentes à cessão de servidor: 2.1 - Processo n. 103.971/2017. 
Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 15: �Trata-se de decisão do Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) 
ano, a contar de 28 de fevereiro de 2016, do servidor Flávio José Barbosa de Alencastro, ponto n. 5.608, 
Técnico Legislativo � atribuição Assistente Administrativo, para continuar exercendo, no Senado Federal, o 
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo SF-02, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador Aécio Neves, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no art. 
93, inciso I, § 1º da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, no Ato da Mesa n. 57, de 2013, alterado pelo Ato da 
Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à ratificação da 
douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 11: �Em 24/11/2017. Atendendo a 
solicitação do Presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a 
prorrogação da cessão do servidor Flavio José Barbosa de Alencastro, ponto n. 5.608, Técnico Legislativo -  
atribuição Assistente Administrativo, para continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de 
Assessor Parlamentar, símbolo SF-02, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Aécio Neves, com ônus 
para o órgão cedente e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 28/2/17, de acordo com as 
informações e manifestações do Departamento de Pessoal (fls. 3 a 8) e do Diretor-Geral (fl. 10), nos termos do 
art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral 
para providências.�; 2.2 - Processo n. 105.606/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 13: 
�Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa 
Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, da servidora Ana Beatriz Ferreira Groba, ponto n. 6.629, 
Analista Legislativo � atribuição Técnica Legislativa, para continuar a exercer, no Senado Federal, o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo SF-02, com lotação no Gabinete da Liderança do 
Democratas e exercício no Gabinete do Senador Ronaldo Caiado, com ônus para o órgão cedente. A cessão 
em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, nos arts. 2º e 4º-A, 
parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta 
Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do 
Presidente Rodrigo Maia, à fl. 9: �Em 14/3/17. Atendendo a solicitação do Presidente do Senado Federal, 
Eunício Oliveira, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Ana Beatriz 
Ferreira Groba, ponto n. 6.629, Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, para continuar a ocupar o 
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, SF-02, com lotação no Gabinete da Liderança do 
Democratas e exercício no Gabinete do Senador Ronaldo Caiado, com ônus para o órgão cedente e com 
afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 16/3/17, de acordo com as informações e manifestações 
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do Departamento de Pessoal (fls. 3 a 5) e do Diretor-Geral (fls. 7 e 8), nos termos do art. 93 da Lei n. 
8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para 
providências.�; 2.3 - Processo n. 105.608/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 13: 
�Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa 
Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, da servidora Fabíola Caixeta Moraes de Freitas, ponto n. 
6.522, Analista Legislativo � atribuição Técnica Legislativa, para continuar a exercer, no Senado Federal, o 
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, Símbolo SF-01, com lotação no Gabinete da 
Liderança do Democratas e exercício no Gabinete do Senador Ronaldo Caiado, com ônus para o órgão 
cedente. A cessão em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, nos 
arts.  2º e 4º-A, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante 
o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o 
despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 9: �Em14/3/17. Atendendo a solicitação do Presidente do Senado 
Federal, Eunício Oliveira, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora 
Fabíola Caixeta Moraes de Freitas, ponto n. 6.522, Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, para 
continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, SF-01, com lotação no 
Gabinete da Liderança do Democratas e exercício no Gabinete do Senador Ronaldo Caiado, com ônus para o 
órgão cedente e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 16/3/17, de acordo com as 
informações e manifestações do Departamento de Pessoal (fls. 3 a 5) e do Diretor-Geral (fls. 7 e 8), nos 
termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à 
Diretoria-Geral para providências.�; 2.4 - Processo n. 108.027/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado 
Giacobo, à fl. 14: �Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad 
referendum da Mesa Diretora, a prorrogação de cessão, por 1 (um) ano, a contar de 14/4/2017, da servidora 
Sabá Cordeiro de Monteiro Chagas Filha de Oliveira, Analista Legislativo � atribuição Taquígrafo Legislativo, 
ponto n. 5.867, para continuar exercendo o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, 
símbolo SF-01, no Gabinete do Senador Ciro Nogueira, no Senado Federal, com ônus para o órgão cedente. A 
prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4º-
A, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, 
esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho 
do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 10: �Em 31/3/17. Atendendo a solicitação do Presidente do Senado Federal, 
Eunício Oliveira, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Sabá 
Cordeiro de Monteiro Chagas Filha de Oliveira, ponto n. 5.867, Analista Legislativo - atribuição Taguígrafo 
Legislativo, para continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, SF01, 
com lotação e exercício no Gabinete do Senador Ciro Nogueira, com ônus para o órgão cedente e com 
afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 14/4/17, de acordo com as informações e manifestações 
do Departamento de Pessoal (fls. 5 e 6) e do Diretor-Geral (fls. 8 e 9), nos termos do art. 93 da Lei n. 
8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para 
providências.�; 2.5 - Processo n. 105.607/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 18: 
�Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa 
Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, do servidor Cristian Jesus da Silva, ponto n. 8.054, Analista 
Legislativo � atribuição Técnica Legislativa, para continuar ocupando o cargo de provimento em comissão de 
Assessor Parlamentar, Símbolo SF-02, no Gabinete do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, no 
Senado Federal, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º, 
da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4º-A, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado 
pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à 
ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 9: �Em 10/3/17. 
Atendendo a solicitação do Presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, autorizo, ad referendum da Mesa 
Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Cristian Jesus da Silva, ponto n. 8.054, Analista Legislativo - 
atribuição Técnica Legislativa, para continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor 
Parlamentar, SF-02, com lotação e exercício no Gabinete do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, 
com ônus para o órgão cedente e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 11/3/17, de 
acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (fls. 3 a 5) e do Diretor-Geral (fls. 7 
e 8), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-
se à Diretoria-Geral para providências.�; 2.6 - Processo n. 107.497/2017. Encaminhamento do Relator, 
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Deputado Giacobo, à fl. 14: ��Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados que 
autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, do servidor Adriano de 
Aquino Oliveira e Silva, ponto n. 5.958, Técnico Legislativo � atribuição Assistente Administrativo, para 
ocupar, no Ministério das Cidades, o cargo de provimento em comissão, Código DAS 101.5, de Chefe de 
Gabinete do Ministro, com ônus para o órgão cedente. A cessão em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º 
da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 1º, II, �b�, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da 
Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à ratificação da 
douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 9: �Em 12/4/17. Atendendo a 
solicitação do Ministério das Cidades, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do 
servidor Adriano de Aquino Oliveira e Silva, ponto n. 5.958, Técnico Legislativo - atribuição Assistente 
Administrativo, para continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete do 
Ministro, código DAS 101.5, com ônus para o órgão cedente e com afastamento pelo período de (um) ano, a 
contar de 17/6/17, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (fls. 4 e 5) e 
do Diretor- Geral (fls. 7 e 8), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do 
Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.�; 2.7 - Processo n. 106.536/2017. 
Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 18: �Trata-se de decisão do Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, até 
17/9/2017, da servidora Miriam Lucia de Azevedo, Analista Legislativo � atribuição Contador, ponto n. 7.586, 
para continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Nível VI, CC-6, na Assessoria Especial 
do Gabinete do Procurador-Geral da República, com ônus para o órgão cedente. A servidora está cedida ao 
Ministério Público Federal desde 01/06/2017, com prazo de cessão previsto para vencer em 30/05/2017. 
Esteve ainda cedida ao mesmo órgão no período de 27/1/2015 a 31/3/2016. A prorrogação em tela tem 
amparo no artigo 93, inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, inciso II, �b�, e 2º, 
do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria 
submete a decisão do Senhor Presidente à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Presidente 
Rodrigo Maia, à fl. 13: �Em 24/4/17. Atendendo a solicitacão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Miriam 
Lucia de Azevedo, ponto n. 7.586, Analista Legislativo -  atribuição Contador, para continuar a ocupar o cargo 
de provimento em comissão de Assessor Nível VI, CC-6, na Assessoria Especial de seu gabinete, com ônus para 
o órgão cedente e com afastamento até o dia 17 de setembro de 2017, a contar de 31/5/17, de acordo com as 
informações e manifestações do Departamento de Pessoal (fls. 7 a 9) e do Diretor-Geral (fls. 11 e 12), nos 
termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 5, parágrafo único do Regimento Interno. Devolva-se à 
Diretoria-Geral para providências.�; 2.8 - Processo n. 107.107/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado 
Giacobo, à fl. 22: �Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad 
referendum da Mesa Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, do servidor Tarcísio Ximenes Prado Junior, ponto n. 
6.019, Analista Legislativo � atribuição Enfermeiro, para ocupar o Cargo de Assessor Especial, símbolo CNE-4, 
no Escritório de Projetos Especiais da Governadoria do Distrito Federal, pelo período de 1 (um) ano, com ônus 
para o órgão cessionário, mediante ressarcimento mensal por compensação. A matéria é disciplinada pelo art. 
93, inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112/1990 e, no âmbito interno, pelo art. 1º, inciso III, do Ato da Mesa n. 57/2013. 
O Senhor Diretor-Geral, ao manifestar-se favoravelmente nos autos, ressalva que, nada obstante a norma 
interna prever que servidor efetivo somente pode ser cedido à administração direta distrital para o exercício 
de cargo de Secretário Distrital, precedentes na Casa admitem a cessão em situação diversa dessa hipótese. 
Acolhendo as manifestações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa, o Senhor Presidente autorizou a cessão, 
a teor do parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno da Casa. Ante o exposto, esta Secretaria submete a 
referida decisão à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 12: 
�Em 31/3/17. Atendendo a solicitação do Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, autorizo, ad 
referendum da Mesa Diretora, a cessão do servidor Tarcisio Ximenes Prado Junior, ponto n. 6.019, Analista 
Legislativo - atribuição Enfermeiro, lotado na Diretoria Legislativa, para ocupar o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Especial, símbolo CNE 04, no Escritório de Projetos Especiais da Governadoria do 
Distrito Federal, com ônus para o órgão cessionário mediante ressarcimento mensal por compensação e 
afastamento pelo período de 1 (um) ano, de acordo com as informações e manifestações do Departamento 
de Pessoal (fls. 6 e 7), da Diretoria de Recursos Humanos (fl. 8) e do Diretor-Geral (fls. 9 e 10), nos termos do 
art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral 
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para providências.�; 2.9 - Processo n. 107.231/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 15: 
�Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa 
Diretora, a cessão, por 1 (um) ano, do servidor Marcos Rosas Degaut Pontes, ponto n. 6.610, Analista 
Legislativo � atribuição Técnica Legislativa, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário 
Especial Adjunto na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, Código DAS 101.6, com ônus para o órgão cedente. A cessão em tela tem amparo no art. 93, inciso 
I, § 1º da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, nos arts. 1º, inciso I, e 4º do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado 
pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro Vice-
Presidente no exercício da Presidência à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Presidente 
Rodrigo Maia, à fl. 10: �Em 17/4/17. Atendendo a solicitação da Secretaria Executiva da Casa Civil da 
Presidência da República, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a cessão do servidor Marcos Rosas 
Degaut Pontes, ponto n. 6.610, Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, lotado no Departamento 
de Pessoal, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário Especial Adjunto, código DAS 
101.6, na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, com 
ônus para o órgão cedente e afastamento pelo período de 1 (um) ano, de acordo com as informações e 
manifestações do Departamento de Pessoal (fls. 5 e 6) e do Diretor-Geral (fl. 8), nos termos do art. 93 da Lei n. 
8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral par 
providências.�; e 2.10 - Processo n. 132.310/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 23: 
�Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados que indeferiu, ad referendum da Mesa 
Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Maurício Holanda Maia, Analista Legislativo � atribuição 
Consultoria, ponto n. 6.810, para continuar ocupando o cargo de provimento em comissão de Secretário 
Adjunto, Símbolo SS-2, no Gabinete do Vice-Governador do Estado do Ceará, com ônus para o órgão 
cessionário, mediante ressarcimento da remuneração e da contribuição previdenciária patronal. Revela a 
instrução do processo que o servidor esteve cedido, em caráter excepcional, ao Governo do Estado do Ceará 
no período de 25/1/2007 a 25/3/2015, onde exerceu o cargo de Secretário Adjunto da Educação;  no período 
de 6/5/2015 a 19/4/2016, para o exercício do cargo de  Secretário da Educação, e, por fim, no período de 
18/7/2016 a 31/01/2017, para o cargo de Secretário Adjunto do Gabinete da Vice Governadoria daquele 
Estado. A cessão em tela é disciplinada pelo artigo 93, inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, 
nos artigos 1º, inciso III, e 4º, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, 
de 2013. A norma interna estabelece que o servidor efetivo da Câmara somente poderá ser cedido, no caso 
dos Estados, para o exercício de cargo de Secretário de Estado, e que o prazo máximo de afastamento por 
cessão deve ser de 4 (quatro) anos, a ser contado, por decisão da Mesa Diretora, da data da edição do Ato da 
Mesa n. 73, que se deu em 31/01/2013. No particular do autos, verifica-se que o servidor, além de não ocupar 
cargo de Secretário de Estado no último período em que esteve cedido, mas sim de Secretário Adjunto, ainda 
completou o prazo limite de quatro anos em 31/1/2017. Em razão dos óbices revelados, o Senhor Presidente 
indeferiu o pedido de prorrogação em tela. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor 
Presidente à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 18: �Em 
10/3/17. Trata-se de solicitação do Governador do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana, de 
prorrogação da cessão do servidor Mauricio Holanda Maia, ponto n. 6.810, Analista Legislativo - atribuição 
Consultoria, para continuar a ocupar o cargo de Secretário Adjunto, símbolo SS2, no Gabinete da Vice-
Governadoria daquele Estado. Ressalte-se que o servidor entrou em exercício nesta Casa no dia 26 de agosto 
de 2004 e foi cedido ao Governo do Estado do Ceará em 25/1/07. Após sucessivas prorrogações desde então, 
a última venceu no dia 31 de janeiro de 2017. De acordo com as informações prestadas (fls. 6 a 12) pelo 
Departamento de Pessoal (Depes), o assunto é disciplinado internamente pelo Ato da Mesa n. 57/2013. Em 
seu art. 1º, III, é estabelecido que servidor efetivo da Câmara dos Deputados somente poderá ser cedido à 
administração direta estadual para exercício do cargo de Secretário de Estado, estando, pois, o caso em 
questão em desacordo com a norma, uma vez que a função exercida é de Secretário Adjunto. Ademais, o art. 
4º da legislação supracitada estipula que as cessões poderão ser autorizadas por até 1 (um) ano, permitida a 
prorrogação, no interesse da Administração, limitado o afastamento por 4 (quatro) anos, o que inviabilizaria o 
atendimento do pleito em razão da extrapolação do prazo para prorrogar novamente a cessão daquele 
servidor. Diante disso, e acompanhando as manifestações contrárias do Depes, da Diretoria de Recursos 
Humanos (fI. 13) e do Diretor-Geral (fls. 14 e 15), indefiro a solicitação, ad referendum da Mesa Diretora, nos 
termos do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências, 
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destacando que o servidor retornou às suas atividades na Consultoria Legislativa em 1º de fevereiro de 2017 
(fls. 16 e 17).�. Com a palavra, o Senhor Deputado Giacobo, Primeiro-Secretário, sugeriu que a Presidência 
determinasse à Diretoria-Geral estudo a respeito da cessão de servidor, no sentido de analisar a reciprocidade 
entre os órgãos. Prosseguindo, o Senhor Deputado Giacobo relatou os seguintes processos, nos termos de 
seus pareceres: 1 � Processo n. 103.057/2016. Parecer do Relator à fl. 88/v: �Trata-se de proposta de 
regulamentação no âmbito da Câmara dos Deputados do art. 45 da Lei n. 8.112, de 1990, que dispõe sobre as 
consignações em folha de pagamento dos deputados, servidores, aposentados e pensionistas da Câmara dos 
Deputados a favor de terceiros, com as alterações determinadas pela Lei n. 13.172, de 2015, que contemplou 
nova modalidade de consignação facultativa. A proposta tem o escopo de permitir a inclusão de consignação 
facultativa em folha de pagamento de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou pela 
sua utilização com a finalidade de saque. Para tanto, promove a majoração do percentual máximo destinado à 
averbação das consignações facultativas, de 30% para 35%, reservando os 5% de acréscimo exclusivamente à 
amortização das referidas movimentações financeiras efetuadas por meio de cartão de crédito consignado. 
Além disso, a minuta apresenta aperfeiçoamentos de caráter técnico-jurídico, reformulando substancialmente 
a norma atualmente em vigor, o Ato da Mesa n. 65, de 2005. Em síntese, o novo ato pretende: a) proteger as 
contribuições dos servidores que se encontram vinculados à Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), que gere o Plano de Benefícios do Poder 
Legislativo (LegisPrev), no sentido de considerar essas contribuições como obrigatórias, até o limite máximo 
fixado em lei (8,5%); b) limitar o endividamento dos deputados, servidores, aposentados e pensionistas, 
fixando limite de parcelas para as operações de empréstimo, financiamento, arrendamento mercantil e de 
cartão de crédito consignado, e c) viabilizar eventual fixação das taxas de juros máximas das supracitadas 
operações mediante regulamentação por portaria do Diretor-Geral, visando maior celeridade em tais 
adaptações. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com 
parecer favorável, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.�. Submetidos a votos, o parecer supra foi 
aprovado por unanimidade e, em consequência, baixado Ato da Mesa que �Regulamenta o Art. 45 da Lei n. 
8.112, de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento da Câmara dos Deputados, e dá 
outras providências.�, cujo teor segue publicado ao final da ata. 2 � Processo n. 205.107/2017. Trata-se do 
encaminhamento de proposta do Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados que contempla a 
distribuição inicial das dotações orçamentárias aprovadas pela Lei n. 13.414, de 10/1/2017 (Lei Orçamentária 
Anual para 2017 - LOA 2017), a ser submetido à apreciação da Mesa Diretora em cumprimento ao disposto no 
inciso XXIV do art. 15 do Regimento Interno. Após análise do processo, foi aprovada unanimemente a 
proposta, nos termos do parecer do Relator, Deputado Giacobo. 3 - Expostos os seguintes processos 
referentes à prestação de contas do Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara dos 
Deputados � Pró-Saúde, apresentada pela Secretaria Executiva do Programa, a Mesa Diretora decidiu aprová-
los, por unanimidade, nos termos dos pareceres do Relator, Deputado Giacobo: 3.1 - Processo n. 
128.332/2012, relativo à prestação de contas do exercício de 2011. Parecer à fl. 80/v. Nesse instante, retirou-
se da sala de reuniões o Senhor Deputado César Halum, Segundo-Suplente de Secretário; 3.2 - Processo n.  
126.157/2014, relativo à prestação de contas do exercício de 2012. Parecer à fl. 74/v; 3.3 - Processo n.  
122.258/2015, relativo à prestação de contas do exercício de 2013. Parecer à fl. 66/v; e 3.4 - Processo n.  
104.972/2016, relativo à prestação de contas do exercício de 2014. Parecer à fl. 58/v. Nesse instante, 
retornou à sala de reuniões o Senhor Deputado César Halum, Segundo-Suplente de Secretário. 4 - Processo n.  
106.810/2017. Parecer do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 12: �Trata-se de proposta de alteração do Ato da 
Mesa n. 43, de 2009, que instituiu a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, com o objetivo de 
atualizar o limite mensal do ressarcimento de despesa com locação ou fretamento de veículos automotores. 
Atualmente, o limite de utilização da Ceap para o referido gasto é de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos 
reais) mensais, não acumuláveis ao longo do ano, conforme disposto no art. 2º, inciso VIII, alínea b, do Ato da 
Mesa n. 43, de 2009. A Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar (Cogep) informa, à f. 2, que esse valor foi 
estabelecido pelo Ato da Mesa n. 4/2015, aplicando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo � IPCA verificada no período de dezembro de 2013 a janeiro de 2015, no percentual de 
8,72%, com efeitos financeiros a partir de abril de 2015. Desde então, o limite fixado para a locação de 
veículos automotores, bem como para outras despesas da cota, encontra-se defasado em relação à variação 
de preços do IPCA. Esclarece a Cogep que, se for aplicada a variação do IPCA desde o último reajuste do limite 
da despesa com locação ou fretamento de veículos automotores (janeiro/2015) até o mês de janeiro de 2017, 
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a correção será da ordem de 16,63%¹ (¹Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística � IBGE), passando 
o valor da despesa a ser de R$ 12.713,00 (doze mil, setecentos e treze reais). Destaca ainda o órgão técnico 
que a correção do mencionado limite não representa aumento de cota, uma vez que não envolve reajuste de 
valores mensais da Ceap. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da 
douta Mesa, com parecer favorável à aprovação da matéria, na forma da anexa minuta de Ato da Mesa.�. 
Aprovado, por unanimidade, o parecer supra, foi baixado Ato da Mesa que �Altera o Ato da Mesa n. 43, de 21 
de maio de 2009, que institui a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar.�, cujo teor segue publicado ao 
final da ata. 5 - Processo n.  125.932/2016. Parecer do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 13/v: �Trata-se de 
revogação do Ato da Mesa n. 55, de 2009, que autoriza a transmissão ao vivo, pela internet, dos trabalhos das 
Comissões que se realizarem nas dependências da Câmara dos Deputados, e consequente edição de novo Ato 
de Mesa com o objetivo de manter a prioridade de transmissão ao vivo, pela internet, dos trabalhos e eventos 
realizados pelas comissões e de acrescentar a possibilidade de idêntica transmissão de conferências, 
palestras, seminários e diversos eventos institucionais promovidos pelos demais órgãos desta Casa. O 
DERPD/SECOM justifica a necessidade de novo ato de mesa, esclarecendo que o acesso de cidadãos, grupos 
sociais e comunidades acadêmicas às discussões e aos conteúdos dos supracitados eventos, pela internet, 
propicia uma maior participação da sociedade na formulação de propostas de políticas públicas, ao mesmo 
tempo em que a transmissão ao vivo possibilita a expansão do conhecimento produzido no parlamento, 
priorizando, desta forma, a transparência e a publicidade dos atos da Administração Pública. Registre-se que 
não será permitida a transmissão de eventos de caráter político-partidário, eleitoral e religioso, bem como a 
promoção pessoal de autoridade ou servidor público e a veiculação de propaganda com objetivo comercial, 
cabendo exclusivamente ao titular do respectivo órgão político ou administrativo a responsabilidade pela 
observância do conteúdo a ser veiculado. A Coordenação de Engenharia de Telecomunicações e Audiovisual 
do Departamento Técnico informa que atualmente os serviços de captação de imagens e divulgação pela 
internet dos eventos ligados às Comissões são prestados por meio do Contrato nº 90/2015 que, por sua vez, 
poderá sofrer ajustes para a viabilização desta nova demanda, os quais já foram solicitados por meio do 
Processo nº 117.688/2016. Ao encaminhar a matéria, o Senhor Diretor-Geral destaca que o atendimento de 
novas demandas dependerá da disponibilidade material e operacional existente à época da solicitação, 
concluindo favoravelmente à edição do normativo. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao 
exame e deliberação da douta Mesa, com parecer favorável, nos termos da anexa minuta de Ato da Mesa.�. 
Submetido à votação, o parecer supra foi aprovado por unanimidade e, em consequência, baixado Ato da 
Mesa que �Autoriza a transmissão ao vivo, pela internet, dos trabalhos e eventos institucionais dos órgãos 
políticos e administrativos da Câmara dos Deputados realizados em suas dependências.�, cujo teor segue 
publicado ao final da ata. Nesse instante, retirou-se da sala de reuniões o Senhor Deputado Carlos Marun, 
Procurador Parlamentar. 6 - Processo n.  5.561/2016. Parecer do Relator, Deputado Giacobo, às fls. 15/16v: 
�Trata-se de solicitação formulada em 06/12/2016 por Eric dos Santos Teixeira, ocupante do cargo de 
Secretário Parlamentar, visando ao reembolso, com recursos da Cota para o Exercício da Atividade 
Parlamentar � CEAP, das despesas efetuadas pelo deputado João Castelo Ribeiro Gonçalves. Em razão do 
grave estado de saúde do parlamentar, à época do pedido, o requerimento não foi por ele assinado. 
Posteriormente, na data de 11/12/2016, sobreveio o seu falecimento, razão pela qual se impossibilitou, de 
modo definitivo, o acolhimento de sua assinatura. Dessa maneira, as despesas foram apresentadas pela 
servidora Erenildes Duarte Silva (fl. 4), autorizada a realizar operações alusivas à CEAP no Sistema Cotasnet (fl. 
8). Às fls. 9, a Coordenação de Gestão da Cota Parlamentar (COGEP) informou que foram apresentados gastos 
no valor total de R$ 35.317,32 (trinta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e trinta e dois centavos). Aduziu, 
também, que o parlamentar possui saldo na CEAP no montante de R$ 54.676,29 (cinquenta e quatro mil, 
seiscentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), suficiente para que as despesas demonstradas, 
ressaltando que, em caso de decisão favorável ao pleito, o reembolso fica condicionado à existência de saldo 
na data de processamento. O órgão técnico ponderou que, consoante o Ato da Mesa nº 43/2009, a solicitação 
de reembolso deve vir assinada pelo parlamentar. Entretanto, o quadro em tela reveste-se de singularidade, 
na medida em que adveio a impossibilidade de cumprimento de tal pressuposto, primeiro, em virtude do 
grave estado de saúde do parlamentar, e, posteriormente, dado o seu falecimento. Tendo em vista o 
contexto, a COGEP assentou que, em situações análogas referentes à solicitação da extinta Verba 
Indenizatória do Exercício Parlamentar, formuladas em data posterior ao falecimento do deputado, a Mesa 
Diretora, seguindo parecer desta Secretaria, deliberou favoravelmente ao reembolso (Processos nºs 
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116971/2003, 130.125/2003, 115.067/2005, 169.528/2005, 115.849/2007, 134.492/2007, 16.196/2008, 
119.343/2009 e 107.587/2012). Além disso, a COGEP pontuou que, com relação ao depósito do crédito na 
conta bancária da esposa do parlamentar, conforme solicitado à fl. 4, deveria ser colhida manifestação da 
Assessoria Técnica da Diretoria-Geral. Em seguida, os autos foram remetidos à Diretora-Geral, que se 
manifestou em sentido favorável ao reembolso das despesas efetuadas, contudo, pugnou, a despeito do 
citado pedido de fl. 4, pelo depósito na conta bancária indicada pelo deputado, para os procedimentos de 
sucessão. Por derradeiro, o processo administrativo veio a esta Secretaria, ocasião em que se buscou, perante 
a COGEP, a relação pormenorizada das despesas efetuadas a título de cota parlamentar, com a descrição das 
respectivas faturas e período de realização dos serviços/compras a que aludem. Pois bem. Preliminarmente, 
destaca-se que o período de licença médica do deputado é contado como exercício efetivo do mandato, 
havendo previsão expressa no parágrafo único do artigo 12 do Ato da Mesa nº 43/2009¹ (¹Art. 12. O direito à 
utilização da Cota se restringe ao período de efetivo exercício do mandato, incluindo o dia de assunção ou 
reassunção e o do afastamento. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se como de efetivo 
exercício os períodos de licença mencionados no § 2º do art. 11, desde que não haja convocação de suplente.) 
sobre a possibilidade de utilização da cota parlamentar, desde que, no afastamento, não haja convocação de 
suplente. Consoante o narrado, constata-se que o deputado fora internado na data de 31/10/2016 para 
tratamento médico cardiológico, em razão de infarto, e sobreveio o seu falecimento na data de 11/12/2016. 
Noutro prisma, verifica-se que os serviços prestados ou compras realizadas ocorreram no período de 
01/09/2016 até a data de 11/12/2016, gerando a emissão das respectivas notas fiscais também até esse 
último termo, com exceção de duas delas -  NF nº 16, datada de 12/12/2016, referente à locação de veículo; e 
NF nº 75, de 13/12/2016, alusiva a serviço de Consultoria (fl. 13-verso).  Observa-se, ademais, que as despesas 
relacionadas estão enquadradas em alguma das seguintes rubricas: (i) telefonia; (ii) combustível; (iii) 
alimentação; (iv) locação de veículos; ou (v) serviço de consultoria. Diante da conjuntura narrada, entende-se 
justificável o reembolso das despesas efetuadas pelo deputado, conquanto ausente a sua assinatura na 
solicitação, em virtude da impossibilidade de realizá-la. Vale dizer, os serviços ou compras para os quais se 
pleiteia o ressarcimento ocorreram em período no qual o parlamentar encontrava-se em grave estado de 
saúde, não sendo plausível minar tal direito em razão de o pedido vir despido de sua assinatura � sendo esse 
ato um requisito formal exigido em situações normais de solicitação de reembolso, o que decerto não é o 
caso, ante a fortuidade apresentada. Cumpre esclarecer, outrossim, que não se descura de verificar que foram 
exibidas algumas poucas despesas cujos serviços/compras e faturas precedem a data de internação do 
parlamentar, de modo que, numa primeira vista, acarretaria a glosa em relação a elas. Contudo, conforme 
disposição preconizada no § 12 do artigo 4º do Ato da Mesa nº 43² (²Art. 4º A solicitação de reembolso será 
efetuada mediante requerimento padrão, assinado pelo parlamentar, que, nesse ato, declarará assumir 
inteira responsabilidade pela liquidação da despesa, atestando que: [...] §12. A apresentação da 
documentação comprobatória do gasto disciplinado pela Cota de que trata este Ato dar-se-á no prazo máximo 
de noventa dias após o fornecimento do produto ou serviço.), a apresentação da documentação 
comprobatória dos gastos pode ser efetuada em até noventa dias após o fornecimento do produto ou serviço, 
razão por que seria incabível exigir-se o pedido de reembolso das despesas em momento anterior à sua 
internação, porquanto não se atingira o prazo máximo permitido nessa data. Como argumento de reforço, 
ressalta-se, ainda, que em situações análogas este Colegiado deferiu o pedido de reembolso mesmo após o 
falecimento dos parlamentares, não havendo, nesse momento, qualquer motivo para a mudança da 
compreensão outrora adotada. Por fim, perfilha-se o entendimento da Diretoria-Geral no sentido de que se 
depositem os valores devidos na conta bancária indicada pelo deputado, de modo que eventual transferência 
a terceiros observe os procedimentos da sucessão civil. Em vista do exposto, esta Secretaria submete a 
matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável ao reembolso, na forma da 
instrução.�. Aprovado unanimemente o parecer supra. Nesse momento, retirou-se da sala de reuniões o 
Senhor Deputado César Halum, Segundo-Suplente de Secretário. 7 � Processo n. 103.478/2013. Parecer do 
Relator, Deputado Giacobo, à fl. 104: �Trata-se de recurso interposto pelo ex-Deputado Gastone Righi Cuoghi 
contra decisão desta Primeira-Secretaria, que indeferiu, já em sede de recurso, o pedido de devolução das 
contribuições previdenciárias descontadas sobre o acréscimo dos proventos de aposentadoria parlamentar 
decorrente da averbação de tempo de anistia, reconhecido pelo Ministério da Justiça. O processo havia sido 
encaminhado à douta Presidência (fl. 100), que o devolveu a este órgão, para inclusão da matéria na pauta da 
próxima reunião da Mesa Diretora (fl. 101). Corroborando a manifestação à fl. 100 - e ressaltando que a 
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existência de decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido da isenção da contribuição previdenciária 
(Recurso Extraordinário n. 32.283/DF), além de não transitada em julgado, só produz efeito entre as partes -, 
esta Secretaria propõe seja negado provimento ao recurso.�. Esclarecida a matéria, o parecer supra foi 
aprovado por unanimidade, pelo indeferimento do recurso. 8 - Processo n. 114.058/2014. Parecer do Relator, 
Deputado Giacobo, às fls. 73/74v: �Trata-se de recurso interposto pelo servidor Gilsomar Silva Barbalho, 
Analista Legislativo � atribuição Consultoria, ponto n. 6.811, contra decisão desta Secretaria relativa a pedido 
de licença para tratar de assuntos particulares. Em 20/5/2014, o interessado protocolou requerimento de 
licença para tratar de interesses particulares por 3 anos, a contar de 29/5/2014 (fl. 01), mas a então Senhora 
Diretora-Geral Adjunta autorizou o afastamento somente até 31/12/2014, "considerando que os meses 
vindouros do corrente ano serão de baixa atividade legislativa em decorrência da realização no país da Copa 
do Mundo e, posteriormente, das eleições federais" (fl. 05). Em 26/11/2014, o servidor solicitou 
reconsideração da decisão, com vista a obter, ao menos, mais 6 meses de licença (fl. 12), mas o então Senhor 
Diretor-Geral manteve o quanto decidido anteriormente, dessa feita "considerando o aumento de serviço em 
início de legislatura" (fl. 16). Em 29/12/2014, o interessado teve ciência da decisão por contato telefônico (fl. 
21), mas apenas em março do ano seguinte ingressou com recurso, insistindo na pretensão de 3 anos de 
licença, ao argumento de que: (a) não foi conferido tratamento isonômico ao servidor, vez que licenças 
semelhantes foram concedidas pela Administração por prazos maiores; (b) não era possível avaliar a real 
necessidade da equipe de consultores da Área II, à qual pertence, após redistribuição dos temas a ela 
atinentes; (c) até então, o requerente nunca havia usufruído licença para tratar de interesses particulares; (d) 
ele perdeu o direito a licença para capacitação durante o gozo da licença para tratar de interesses 
particulares; (e) o interessado apresenta deficiência auditiva unilateral total e, por essa razão, ingressou com 
pedido de aposentadoria especial, e, a seu ver, a licença sob comento contribuiria para a defesa do direito à 
aposentação; (f) o prazo do concurso atual para o cargo de Analista Legislativo � atribuição Consultoria ainda 
está vigente e vai além do período do afastamento pleiteado (fl. 22). Na sequência, em 24/3/2015, a 
Consultoria Legislativa, por meio de Consultor Legislativo da Área II, manifestou-se favoravelmente à 
prorrogação da licença por 6 meses, tempo que, na época da análise, não acarretaria prejuízos à 
Administração (fl. 25). Antes de apreciação pelo Senhor Diretor-Geral, o interessado juntou petição datada de 
19/10/2015, em que novamente requereu a concessão de licença para tratar de assuntos particulares por 3 
anos, conforme originalmente pretendido (fls. 27/34). Na oportunidade, defendeu o direito à aposentadoria 
especial e esclareceu que, por precaução, solicitou a licença para tratar de assuntos particulares, para 
aguardar, afastado, o deslinde do pedido de aposentação. O Senhor Diretor-Geral manifestou-se pelo 
indeferimento do pleito, "uma vez que além de não haver previsão legal para prorrogação da licença para 
tratar de interesses particulares, não é compatível com a licença ora em análise sua concessão de forma 
retroativa". Também informou a existência de dois processos administrativos em trâmite na Casa, para 
apuração de responsabilidade disciplinar - um por abandono de cargo no período de 2/2/2015 a 9/3/2015 
(P.A. n. 111.719/2015), outro por omissão na entrega à Casa de cópia da Declaração de Bens e Rendas 
referente ao exercício 2015/ano-base 2014 dentro do prazo devido (P.A. n. 145.886/2015) (fl. 41). Examinados 
os autos, esta Secretaria houve por bem negar provimento ao recurso, à míngua de qualquer ofensa ao 
princípio da isonomia, considerando que demandas de trabalho na Consultoria Legislativa são distintas 
conforme as áreas de atuação, de modo a permitir que licenças dessa natureza sejam concedidas a alguns 
servidores e a outros, não. Também ficou consignada a impossibilidade de permitir o afastamento nos moldes 
em que pleiteado, pois isso implicaria a retroação da decisão, quando, em matéria de ato administrativo, 
prevalece o princípio da irretroatividade (fls. 42/43). Irresignado, o servidor interpôs, tempestivamente, novo 
recurso, com pedido de efeito suspensivo, agora para exame dessa douta Mesa Diretora (fls. 48/67). Eis os 
principais pontos do arrazoado: a) A licença para tratar de interesses particulares foi inicialmente requerida 
"para resguardar as Partes dos dissabores e prejuízos (então, atuais; agora, agravados) decorrentes da 
demora na apreciação de outro pedido feito pelo Recorrente: o da concessão de aposentadoria especial" - 
vale dizer, já prevendo delonga na análise do processo de aposentação (P.A. n. 113.039/2014, protocolado em 
12/5/2014), decidiu o interessado ingressar, "por precaução", com o pedido de licença para tratar de 
interesses particulares (P.A. 114.058/2014, protocolado em 20/5/2014); b) A decisão do Senhor Presidente da 
Casa, negando-lhe o direito de aposentadoria especial, gerou situação de insegurança jurídica; c) O 
interessado é portador de deficiência e, nessa condição, tem direito a aposentadoria especial; d) O fato de ter 
sido convocado para ocupar vaga da lista geral dos aprovados no concurso público não lhe retira a qualidade 
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de portador de deficiência; e) A superveniência de circunstâncias desfavoráveis ao longo da vida, pelo 
agravamento físico e sensorial, pelo avanço da idade, pelas exigências tecnológicas, ambientais e culturais da 
repartição, bem como a própria natureza e as peculiaridades da atividade de Consultor Legislativo, que se 
desenvolve sob pressão, com complexidade e atuação em horários por vezes extenuantes, representam 
agravo a sua condição; f) A solicitação de licença para tratar de assuntos particulares, não remunerada, 
contribui para reduzir a despesa pública, indo ao encontro do esforço da Casa na redução de custos; g) Após a 
decisão administrativa desfavorável ao pedido de aposentadoria, o servidor ajuizou o Mandado de Injunção n. 
6.555/DF perante o Supremo Tribunal Federal, o qual determinou que a Câmara dos Deputados analisasse a 
pretensão à luz da disciplina conferida aos trabalhadores em geral - o processo ainda se encontra em trâmite; 
h) A análise do requerimento de licença para tratar de interesses particulares não pode considerar somente 
aspectos de conveniência e oportunidade para a Administração, pois, no particular, tal pedido está atrelado 
ao processamento do pedido de aposentadoria especial, o que invoca a necessidade de levar em conta os 
princípios da proporcionalidade, igualdade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, além das 
disposições que conferem tratamento especial e prioridade aos processos de interesse de pessoas com 
deficiência; i) O processo administrativo disciplinar por abandono de cargo perderia o sentido caso fosse 
deferido o pedido de prorrogação da licença para tratar de interesses particulares ou mesmo o pedido de 
aposentadoria especial (na sua ótica, a concessão desta retroagiria a 12/5/2014). Nesse passo, solicitou ao 
final o acolhimento do pedido de licença para tratar de interesses particulares por 3 anos, como originalmente 
pleiteado, ou, caso se conclua pela existência de óbice legal para tanto, requereu a adoção pela Mesa Diretora 
de medida substituta adequada, com eficácia saneadora. Prevalecendo essa última hipótese, pediu fosse 
determinada apenas a compensação dos dias não trabalhados, que tenham porventura sido pagos, até a data 
em que o servidor dê ciência da decisão no presente recurso, sem aplicação de sanção, "tendo em vista a 
mora da Administração em abrir e realizar o procedimento próprio para averiguação do direito à 
aposentadoria especial". Finalmente, caso não seja deferida a mencionada licença com caráter retroativo, 
solicitou a concessão de licença para tratar de interesses particulares pelo período de 3 anos, "o qual será 
interrompido, naturalmente, com a superveniente concessão da aposentadoria especial". No curso da 
instrução processual, o senhor Diretor-Geral manifestou-se pelo não provimento do recurso, por não ser 
possível o atendimento do pleito de forma retroativa (fl. 68). Em seguida, vieram os autos a este órgão. 
Delineado esse quadro, ao tempo em que nega a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por não 
constatar no presente momento justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, esta Secretaria 
submete-o ao exame e a deliberação da douta Mesa.�. Elucidado o processo, o parecer supra foi aprovado 
unanimemente, pelo indeferimento do recurso. 9 � Processo n. 107.507/2017. Encaminhamento do Relator, 
Deputado Giacobo, à fl. 1/v:  �Trata-se de recurso interposto pelo servidor Gilsomar Silva Barbalho, ocupante 
do cargo de Analista Legislativo � Atribuições Consultoria, contra decisão desta Primeira-Secretaria que 
denegou, em sede recursal, a suspensão dos efeitos da Portaria nº 202/2016, por meio da qual se instaurou 
processo administrativo disciplinar em desfavor do referido servidor, por abandono de cargo no período de 
fevereiro a março de 2015. No pedido inicial, o ora recorrente requereu a atribuição de efeito suspensivo à 
Portaria nº 202/2016 da Diretoria-Geral, que originou o processo administrativo disciplinar nº 111.719/2015, 
enquanto não sobrevenha decisão definitiva acerca da concessão do requerimento de Aposentadoria Especial 
do Servidor (Processo Administrativo nº 113.039/2014), bem assim decisão da Mesa da Câmara dos Deputaos 
a respeito do requerimento de licença para tratar de assuntos particulares (Processo Administrativo nº 
114.058/2014). A Diretoria-Geral, acolhendo parecer da Comissão de Disciplina, indeferiu o pedido, em razão 
da inexistência de previsão legal para a suspensão de processo administrativo disciplinar. Inconformado, o 
servidor solicitou a reconsideração da decisão, alegando a possibilidade de suspensão do processo 
administrativo disciplinar, com base na Lei 9.784/1999, e a inexistência de prejuízo à pretensão 
administrativa, alegadamente justificada pela interrupção do prazo prescricional, preconizada pelo art. 142, 
§4º, da Lei 8.112/1990. A irresignação não foi acatada pela Diretoria-Geral, pelos fundamentos próprios do 
seu entendimento primevo, de modo que o pleito de reconsideração se converteu em recurso administrativo, 
encaminhado a esta Secretaria. As razões de indeferimento do recurso foram, em síntese, a inexistência de 
previsão legal para suspensão do processo administrativo disciplinar e a higidez da portaria instauradora. 
Diante da decisão denegatória, o servidor apresentou o presente recurso endereçado ao Senhor Presidente, o 
qual, todavia, deve ser examinado pela Mesa, consoante as atribuições regimentais. Em suas razões, o 
recorrente não aduziu elementos novos aos que já foram apresentados, mas tão apenas reforçou argumentos 
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de retórica. Requereu, assim, a suspensão do processo disciplinar, alegando a essencialidade da análise prévia 
dos pedidos de aposentadoria especial e de licença para trato de interesses particulares. À vista do exposto, 
submeto o recurso à deliberação da douta Mesa.�. A Mesa Diretora, por unanimidade, negou provimento ao 
recurso, conforme encaminhamento supra. 10 � Processo n. 23.544/1985. Encaminhamento do Relator, 
Deputado Giacobo, às fls. 210/211: �Trata-se de recurso interposto por Lúcia Elena de Paiva, pensionista na 
condição de filha maior solteira, contra decisão desta Secretaria, que manteve o cancelamento de sua pensão 
civil, tal como determinado pela Diretoria-Geral, em face do entendimento do Tribunal de Contas da União 
que elenca, como hipótese de extinção do benefício previdenciário, a perda da condição de dependente 
econômica. A pensão decorreu do falecimento do servidor Izidoro Bazilio de Paiva, em 13/11/1985 e teve 
como fundamento legal o art. 5°, parágrafo da Lei n. 3.373, de 1958¹ (¹�Art 5° (...) Parágrafo único. A filha 
solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público 
permanente.�). Em 2016, a Comissão Permanente de Benefícios sugeriu o cancelamento do benefício, uma 
vez caracterizada a capacidade de a interessada garantir sua subsistência por meios próprios - ela recebe 
proventos de aposentadoria, no valor de R$ 3.177,08 (três mil, cento e setenta e sete reais e oito centavos) 
(referência: novembro de 2015). Na ocasião, o órgão colegiado destacou que o Plenário do Tribunal de Contas 
da Unido proferiu o Acórdão n. 892/2012, no qual abordou questões controversas sobre as pensões de filhas 
maiores solteiras, concedidas com base na Lei n. 3.373, de 1958, e decidiu que a dependência econômica em 
relação ao instituidor do benefício é requisito implícito que deve estar presente não somente no momento da 
concessão, mas também ao longo do tempo. Nesse passo, se a beneficiária, ainda que permaneça solteira e 
não ocupante de cargo público permanente, se torna capaz de prover o próprio sustento - a ser avaliado caso 
a caso -, o propósito da pensão deixa de existir. Por último, lembrou que, uma vez demonstrada a perda da 
dependência econômica, toma-se impossível a escolha da opção mais vantajosa (fls. 122/126). Acolhendo o 
referido relatório, o Diretor-Geral determinou o cancelamento da pensão (fl. 127). Posteriormente, a 
Administração tomou conhecimento de que a interessada ainda auferia rendimentos da empresa Despertar 
Clinica de Psicologia Ltda. � ME (fls. 134/135). Com a superveniência do Acórdão n. 2.780/2016 � Plenário, 
em que o Tribunal de Contas da União não só reforçou o entendimento anterior, mas ainda determinou fosse 
afastada, na análise pelos órgãos jurisdicionados, a subjetividade da aferição da dependência econômica das 
beneficiárias em relação à pensão e da aferição da capacidade da renda adicional oferecer subsistência 
condigna, a interessada foi novamente instada a manifestar-se. Daí sobreveio recurso, com pedido de efeito 
suspensivo, contra o cancelamento do benefício. Ali, ressaltou o atendimento dos requisitos legais previstos 
na Lei n. 3.373, de 1958, uma vez que permanecia solteira e não ocupante de cargo público permanente, e 
apontou ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica, à razoabilidade, à boa-fé e 
à confiança legítima, advinda do cancelamento da pensão, mormente a esta altura da vida, quando já conta 
com 60 anos de idade. No tocante à participação na citada empresa, alegou que se tratava de atendimento de 
mera formalidade legal de pluralidade de sócios e que, no particular, não passava de 1% do capital social - ou 
R$ 30,00 (trinta reais). Também discorreu sobre a insuficiência dos proventos do RGPS no custeio de suas 
despesas. Ao final, caso se concluísse pela impossibilidade de cumulação da pensão estatutária com os 
proventos de aposentadoria pelo RGPS, reiterou o direito à opção pelo benefício mais vantajoso (fls. 
140/176). Ao examinar a matéria, esta Secretaria houve por bem manter a decisão atacada, em respeito as 
determinações do Tribunal de Contas da União contidas nos Acórdãos n. 892/2012 e n. 2.780/2016, 
considerados os elementos carreados aos autos. Na sequência, a interessada interpôs o presente recurso, em 
que repisou os argumentos já lançados e mencionou recente decisão monocrática proferida pelo Ministro do 
Supremo Tribunal Federal Edson Fachin no Mandado de Segurança n. 34.677 MC/DF, bem como julgados do 
Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais, favoráveis a sua tese. Reiterou que permanecem 
atendidos os requisitos previstos na Lei n. 3.373, de 1958, quais sejam, a manutenção do status civil de 
solteira e a não ocupação de cargo público permanente. Nada obstante, caso rejeitados tais argumentos, 
solicitou, uma vez mais, o exercício ao direito de opção e, desde logo, a concessão de efeito suspensivo ao 
recurso (fls. 192/207). A par disso, há nos autos informação de que a interessada impetrou mandado de 
segurança contra o ato do Diretor-Geral. O MM° Juiz Federal Substituto da 21ª Vara da Seção Judiciária do 
Distrito Federal, embora tenha adotado, na essência, os mesmos fundamentos desenvolvidos pelo Tribunal de 
Contas da União, decidiu, em caráter liminar, garantir à interessada o exercício da opção entre a pensão por 
morte e os proventos do INSS, até prolação da sentença (Processo n. 1000274-68.2017.4.01.3400). Com essas 
informações, submeto a matéria à deliberação da douta Mesa.�. Esclarecida a matéria, a Mesa Diretora, por 
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unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme encaminhamento supra. 11 � Processo n. 
131.261/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 60/v: �Trata o presente processo do 
pecúlio parlamentar instituído pelo Decreto Legislativo nº 96, de 1975, alterado pelo Decreto Legislativo nº 
29, de 1981, devido aos beneficiários do ex-deputado João Castelo Ribeiro Gonçalves, falecido em 
11/12/2016. A liberação do valor correspondente ao pecúlio foi autorizada pelo Senhor Presidente, a teor do 
parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno, estando tal decisão pendente de ratificação pela Mesa 
Diretora. A instrução processual revela ter sido arrecadada dos Senhores Deputados a importância de R$ 
1.226.724,15 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), 
mediante o recolhimento de 2 diárias de cada Parlamentar, e que tal valor não sofreu a incidência de 
atualização monetária no curso do processo administrativo, ante a impossibilidade de depósito em conta de 
poupança, conforme estabelece a Resolução nº 2.747/2000 do Banco Central do Brasil. Habilitaram-se ao 
pecúlio, por meio da apresentação dos documentos necessários, a viúva do ex-parlamentar, Maria Gardênia 
Santos Ribeiro Gonçalves (fls. 20/32), e os filhos Gardênia Maria Santos Castelo Ribeiro Gonçalves (fls. 33/39) 
e João Castelo Ribeiro Gonçalves Filho (fls. 40/46). Consta nos autos a existência de um terceiro filho, Thales 
Ribeiro Gonçalves, o qual, contudo, falecera em 5/12/1976, sem deixar descendentes (fls. 23/27), sendo, pois, 
inaplicável o direito de representação. A filha Gardênia Maria Santos Castelo Ribeiro Gonçalves é solteira (fls. 
36/38) e o filho João Castelo Ribeiro Gonçalves Filho, casado sob regime da comunhão parcial de bens, razão 
pela qual se torna desnecessária a participação de cônjuge na divisão do pecúlio. A cônjuge supérstite era 
casada com o ex-parlamentar sob o regime da comunhão universal de bens, de modo que, a teor do artigo 
1.829, inciso I, do Código Civil, coube-lhe a metade do valor arrecadado, a título de meação, no montante de 
R$ 613.362,07 (seiscentos e treze mil, trezentos e sessenta e dois reais e sete centavos). A outra metade foi 
rateada, a título de herança, em quinhões idênticos entre os filhos Gardênia Maria Santos Castelo Ribeiro 
Gonçalves e João Castelo Ribeiro Gonçalves Filho, sendo destinado a cada um o montante de R$ 306.681,04 
(trezentos e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e quatro centavos). Os valores já foram repassados aos 
beneficiários em conta corrente (fls. 55/57). Ante o exposto, esta Secretaria submete ao douto Colegiado a 
decisão do Senhor Presidente que, ad referendum da Mesa Diretora, autorizou a liberação do pecúlio aos 
beneficiários, conforme a instrução (fl. 50).�. Ratificado unanimemente o despacho do Senhor Presidente 
Rodrigo Maia à fl. 50: �Em 15/2/17. Trata-se de requerimentos de pagamento de pecúlio parlamentar, 
apresentados pelos beneficiários do ex-Deputado João Castelo Ribeiro Gonçalves, falecido em 11 de 
dezembro de 2016. Habilitaram-se ao recebimento do benefício a viúva, Maria Gardênia Santos Ribeiro 
Gonçalves (fls. 20 a 32), e os filhos Gardênia Maria Santos Castelo Ribeiro Gonçalves (fls. 33 a 39) e João 
Castelo Ribeiro Gonçalves Filho (fls. 40 a 46). Consta, ainda, nos documentos apresentados, certidão de óbito 
do terceiro filho, Thales Ribeiro Gonçalves (fl. 27), falecido em 5/12/76 sem deixar descendentes. Ressalte-se 
que o ex-deputado casou-se em 30 de abril de 1959 sob a vigência do Código Civil de 1916, o qual estabelecia 
o regime de comunhão universal de bens como padrão. A legislação que trata da matéria (Decreto Legislativo 
n. 96/1975, alterado pelo de n. 29/1981) dispõe que o Instituto de Previdência dos Congressistas pagará aos 
beneficiários do parlamentar falecido um pecúlio formado pelo desconto de 2 (duas) diárias de cada membro 
do Congresso Nacional. Contudo, consoante o Parecer n. 43/2001 da Advocacia do Senado Federal e o 
processo interno n. 2011/146918, os senadores não mais participam dessa contribuição compulsória, de 
forma que regras e benefícios do pecúlio têm sido aplicados somente aos deputados ativos. Conforme 
despacho (fls. 47 e 48) da Coordenação de Registro e Seguridade Parlamentar (Corsep) do Departamento de 
Pessoal, o desconto da remuneração de cada deputado ativo foi realizado no mês de janeiro de 2017, 
resultando em uma arrecadação no valor de R$ 1.226.724,15 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, 
setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos). Diante do exposto, a divisão do pecúlio deverá obedecer 
o disposto no art. 1.829, I, do Código Civil, o qual determina que o cônjuge sobrevivente não concorre com os 
descendentes na partilha da herança, cabendo à viúva, Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves, 1/2 
(metade) do valor arrecadado, e a quantia restante ser dividida em partes iguais entre os sucessores do ex-
deputado, Gardênia Maria Santos Castelo Ribeiro Gonçalves e João Castelo Ribeiro Gonçalves Filho. Assim, 
acompanhando as manifestações da Corsep e do Diretor-Geral (fl. 49), autorizo, ad referendum da Mesa 
Diretora, a liberação dos recursos na forma descrita, nos termos do art. 15, parágrafo único, do Regimento 
Interno e daqueles decretos legislativos. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências, inclusive à Primeira-
Secretaria para inclusão da matéria na próxima reunião da Mesa.�. Nesse instante, retornou à sala de 
reuniões o Senhor Deputado Carlos Marun, Procurador Parlamentar. IV � PAUTA DA SENHORA SEGUNDA-
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SECRETÁRIA. A Senhora Deputada Mariana Carvalho propôs anteprojeto de resolução que �Institui o �Troféu 
Amigo da Primeira Infância��. Analisada a matéria, a Mesa Diretora resolveu unanimemente apresentar o 
supracitado projeto de resolução, cujo teor segue publicado ao final da ata. Ainda com a palavra, a Deputada 
Mariana Carvalho, sugeriu dispor, para deputados com deficiência ou mobilidade reduzida, vagas acessíveis na 
Chapelaria para embarque e desembarque, tendo em vista a dificuldade de acesso pelo Anexo IV, e sala de 
apoio próxima ao plenário. Com a palavra, o Senhor Deputado Giacobo, Primeiro-Secretário, comentou que 
está promovendo estudos dos espaços físicos da Casa, para implementação de melhorias. Nesse momento, 
apresentou-se à reunião o Senhor Deputado Evandro Gussi, Corregedor Parlamentar, e retirou-se a Deputada 
Gorete Pereira, Procuradora da Mulher. V � PAUTA DO SENHOR TERCEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado 
JHC apresentou situações referentes à justificativa de ausência que sua Secretaria tem tratado, sugerindo 
proposta de alteração do Ato da Mesa nº 66, de 2010. Após discussão, foi retirada de pauta. Por último, o 
Senhor Deputado JHC solicitou que o Requerimento nº 6.056, de 2017, de sua autoria, que �Requer a criação 
de Comissão Especial de Reforma do Regimento Interno.�, fosse apreciado, o que foi acordado. VI � PAUTA 
DO SENHOR CORREGEDOR. O Senhor Deputado Evandro Gussi relatou os seguintes processos: 1 � Processo n. 
111.528/2013. Parecer às fls. 87/89: �À MESA DIRETORA, 1. Trata-se do Processo nº 2013/111.528 de 
iniciativa do Deputado Federal Chico Alencar (PSOL/RJ) e Outros em desfavor do Deputado Federal Pr. Marco 
Feliciano (PSC/SP) relativamente a eventual peculato atribuível ao uso irregular da cota para exercício da 
atividade parlamentar - em face de suposta contratação indevida de assessores e de escritórios de advocacia -
, além de omissão de declarações que deveriam ter sido prestadas à Justiça Eleitoral. 2. Foi o Processo 
encaminhado à Corregedoria Parlamentar pelo Presidente da Câmara dos Deputados em 11/04/2013, 
�Atendidos os requisitos formais (...) nos termos do caput do art. 1º do Ato da Mesa nº 37/2009�. 3. 
Regularmente notificado, apresentou o Requerido manifestação escrita em 04/06/2013 na qual, em síntese, 
afirma que seus assessores parlamentares, regularmente contratados pela Casa, teriam trabalhado em 
conformidade com a legislação de regência, bem como os citados escritórios de advocacia, os quais teriam 
prestado serviços de consultoria jurídica parlamentar devidamente contratados e em consonância com as 
normativas da Cogep � Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar da Câmara dos Deputados. 4. Sobre a 
suposta omissão de declarações à Justiça Eleitoral, afirmou o Requerido que a empresa CINESE � Centro de 
Inteligência Espiritual � nunca existiu e que a GMF Consórcios foi desativada em meados de 2009 e jamais 
obteve qualquer movimentação financeira. 5. Em 26/06/2013, o então Corregedor Parlamentar, Deputado 
Federal Átila Lins (PSD/AM), considerando a tramitação simultânea no Supremo Tribunal Federal do Inquérito 
nº 3646, de mesmo objeto e cujo investigado era o Deputado Federal Pr. Marco Feliciano, determinou o 
sobrestamento dos feitos a fim de que se aguardasse a decisão da Suprema Corte. 6. Em 18/02/2014, o 
Deputado Federal Jean Wyllys (PSOL/RJ) protocolizou intempestiva petição em desfavor do Requerido, à guisa 
de eventual fato novo relativo ao alegado na Inicial. 7. Não obstante, em 12/03/2014, o Corregedor 
Parlamentar, Deputado Federal Átila Lins acatou parecer de fls. 80/81 no sentido de que, ainda que as ações 
da Corregedoria sejam totalmente independentes das do Poder Judiciário, posta a autonomia da função 
política das Casas do Congresso Nacional para apurar infrações sobre decoro cometidas por seus membros, 
caberia prudência na formação da convicção final, fazendo-se necessário aguardar o andamento do referido 
Inquérito, momento em que Sua Excelência reiterou sua determinação para �que se aguardem as diligências 

no âmbito do Supremo Tribunal Federal para proferir parecer final�. 8. Esse também foi o entendimento do 
Deputado Federal Claudio Cajado que, em 14/12/2016, na função de Corregedor Parlamentar, determinou 
�que se aguardem as diligências no âmbito do Supremo Tribunal Federal para proferir parecer final�. 9. É o 
Relatório. Passo a opinar. 10. Como dito, trata o presente processo de Requerimento de Representação do 
Deputado Federal Chico Alencar e Outros em desfavor do Deputado Federal Pr. Marco Feliciano por suposta 
prática de peculato e omissão de declarações à Justiça Federal. 11. Sobre a última denúncia, bem como sobre 
o alegado pelo Deputado Federal Jean Wyllys, forçoso é considerar-se que se basearam unicamente em 
matéria jornalística, o que, deveras, não consubstancia o prescrito no inciso III do § 1º do art. 1º do Ato da 
Mesa nº 37, de 2009, vez que não foram anexados aos autos indícios da existência de fato indecoroso e sua 
flagrante correlação com o representado. 12. Ressalto, contudo, que, graças à prudente atuação de meus 
eminentes predecessores no cargo de Corregedor Parlamentar, foi o processo sobrestado em face da 
existência, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, do Inquérito nº 3646, o qual apurava fato de mesma 
natureza contra o Requerido. 13. Sobre isso, esclareço que, em 03/05/2017, transitou em julgado na Suprema 
Corte decisão (fls. 90/93) do Ministro Celso de Mello, Relator do citado Inquérito, na qual Sua Excelência 
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acolheu o pedido do Procurador-Geral da República em exercício e determinou o arquivamento dos autos, 
em face de �inexistirem indícios suficientes da prática de crime de peculato�. 14. Portanto, sem perder de 
vista o princípio constitucional da independência dos Poderes, prevista no art. 2º da Constituição da 
República, mas considerando o pedido do Procurador-Geral da República e a decisão do Ministro Relator 
Celso de Mello no Inquérito nº 3646, opino pelo arquivamento dos autos com fundamento no inciso III do § 
1º do art. 1º do Ato da Mesa nº 37, de 2009, em face de inexistirem suficientes indícios da prática de atos 
contrários ao decoro parlamentar imputáveis ao Requerido.�. Acolhendo o parecer supra, a Mesa Diretora 
decidiu, por unanimidade, arquivar o processo n. 111.528/2013. 2 � Processo n. 103.683/2015. Parecer às fls. 
45/48: �À MESA DIRETORA, Trata o processo em epígrafe de Ofício dirigido à Presidência da Câmara dos 
Deputados pelo Delegado-Chefe da Décima Segunda Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, Sr. Moisés 
Martins de Sousa, encaminhando, para conhecimento e providências cabíveis, a Ocorrência policial n. 
839/2015, registrada naquela Delegacia em 22/01/2015, noticiando as infrações penais de �Difamação� e 
�Injúria�, comunicadas por Claudemiro Soares Ferreira em desfavor do Deputado Federal Jean Wyllys. 2. O 
processo foi autuado em 05/02/2015, e encaminhado para exame desta Corregedoria Parlamentar pelo então 
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Eduardo Cunha, em 03/05/2016. Em cumprimento a essa 
determinação, passa-se à análise do mérito. 3. O denunciante, Sr. Claudemiro Soares Ferreira, comunica às fls 
04 que foi vítima de crime virtual praticado pelo Sr. Dep. Federal Jean Wyllys, pois desde o dia 19/01/2015 
ministra um Seminário em Aconselhamento Bíblico, na Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares (SEBI), 
onde se abordam tanto a visão teológica acerca da homossexualidade, quanto os estudos cientificamente 
comprovados acerca desse tema. 4. Aduz o denunciante que o Sr. Dep. Federal Jean Wyllys iniciou uma 
campanha caluniosa, difamatória e injuriosa por meio da Rede Mundial de Computadores (Internet), em sua 
página na Rede Social Facebook, na qual atribui publicamente tanto a sua pessoa, quanto à pessoa do Prof. 
Airton Williams Vasconcelos Barbosa, a prática de várias condutas tipificadas como crime no Código Penal 
Brasileiro. 5. Afirma, ainda, que os comentários foram feitos tanto na página pessoal do Deputado no 
Facebook, quanto em centenas de outras páginas de seguidores do Parlamentar, e aproximadamente 2000 
(duas mil) pessoas �curtiram� a publicação do Deputado contra a sua pessoa e a pessoa do Prof. Williams. 
Além disso, esclarece que mais de 500 (quinhentas) pessoas compartilharam com outras milhares a 
publicação do Parlamentar até a data da ocorrência, em 22/01/2015. 6. Ressalta, em seguida, que já se 
encontram registradas centenas de manifestações contendo ameaças contra sua integridade física e psíquica, 
bem como contra as pessoas que estavam participando do Seminário, motivo pelo qual registrou Boletim de 
Ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, pedindo medidas protetivas que visem a 
resguardar a integridade física e psíquica da sua pessoa, como também do Prof. Williams. 7. Por fim, afirma 
que o ódio da militância LGBT contra as pessoas que contestam suas teses é causado pelo medo de se perder 
o acesso que os militantes dispõem por meio de suas ONG�s a uma �estratosférica� soma de recursos 
públicos, que parece estar sendo sistematicamente desviada de sua finalidade precípua, qual seja, a 
promoção do interesse público. É o relatório. Passo a opinar. 1. De fato, o que se destaca como núcleo 
central dos autos do presente processo � contra o que se insurge o Denunciante - é a atuação do Dep. Jean 
Wyllys em face da divulgação de mensagens na sua página pessoal no Facebook. 2. As condutas noticiadas 
pelo Denunciante subsumem-se ao instituto da imunidade parlamentar material, expresso pelo artigo 53, 
caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001, que dispõe, 
verbis: Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 
palavras e votos. 3. Moraes¹ (¹HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 5ª ed. rev. e atual. por Juliana 
Campos Horta. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 562.) ressalta que, ao tratar da natureza jurídica da 
imunidade material, o Ministro Celso de Mello, em estudo sobre imunidades materiais realizado no despacho 
do Min. Nelson Jobim no Inquérito n. 1.296-3, esclareceu: [...] a imunidade material ou real, de causa 
justificativa (excludente da antijuridicidade da conduta típica), ou de causa excludente da própria 
criminalidade, ou, ainda, de mera causa de isenção de pena, o fato é que, nos delitos contra a honra objetiva 
(calúnia e difamação) ou contra a honra subjetiva (injúria), praticados em razão do mandato parlamentar, tais 
condutas não são mais puníveis. (grifo nosso) 4. Logo, cabe verificar se �as supostas ofensas� ao Denunciante 
foram proferidas em razão do exercício do mandato parlamentar, guardando conexão com o desempenho do 
mandato (prática in officio), ou tenham sido proferidas em razão dele (prática propter officium), conforme 
farta jurisprudência do Pretório Excelso, que tem resguardado firmemente a liberdade de expressão do 
parlamentar, de forma a assegurar a independência do Poder Legislativo e o livre exercício do mandato.² 
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(²�Cabe assinalar que a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, �caput�, da 
Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao 
congressista, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício 
parlamentar, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que 
concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 
� RTJ 135/509-510 � RT 648/318), desde que � cumpre insistir � as afirmações e os pronunciamentos 
emanados do membro do Poder Legislativo da União guardem conexão com o desempenho do mandato 
(prática in officio) ou tenham sido proferidos em razão dele (prática propter officium), conforme esta Suprema 
Corte tem assinalado em diversas decisões� (TRJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno).) 5. In casu, 
as mensagens postadas pelo Parlamentar em sua página do Facebook fazem parte da plataforma política do 
Parlamentar, do efetivo exercício do mandato parlamentar e, portanto, insuscetível de punição, conforme 
entendimento pacífico do Plenário do Supremo Tribunal Federal, manifestado, inclusive, no julgamento do 
Agravo Regimental no Inquérito nº 2.840/GO, conforme se depreende de excerto do voto da Ministra 
Relatora Cármen Lúcia, para quem: A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de 
que as manifestações dos parlamentares, ainda que feitas fora do exercício estrito do mandato, mas em 
consequência deste, estão abrangidas pela imunidade material. (C.F., art. 53) 6. Realço, portanto, no que diz 
respeito ao enquadramento da ação em algum tipo previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar, não 
encontro qualquer infringência ao decoro pelo Representado, em virtude da inviolabilidade do direito de 
expressão do parlamentar, notadamente quando se trata de manifestação ínsita ao legítimo direito de 
manifestação política do parlamentar, nos lindes da Casa Legislativa. 7. Posto isso, amparado pelo instituto da 
imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal, e pela jurisprudência pacífica do STF, 
opino pelo arquivamento do Processo n. 2015/103.683, por inexistência de ato atentatório ou incompatível 
com o decoro parlamentar, reconhecida a incidência da imunidade parlamentar no caso apreciado.�. 
Analisado o processo, a Mesa Diretora decidiu unanimemente arquivar o processo n. 103.683/2015, nos 
termos do parecer supra. 3 � Processo n. 116.101/2016 (apenso 117.626/2016). Parecer às fls. 25/30: À MESA 
DIRETORA, O presente processo refere-se a denúncias veiculadas pela imprensa sobre supostas tentativas de 
extorsão de empresários por parte de parlamentares membros da CPI do CARF, conforme relatado nos Ofícios 
(n. 54, 117, 128 e 130/2016) encaminhados pelo Presidente daquela Comissão à Corregedoria Parlamentar. 2. 
Inicialmente, foi anexada ao processo, por meio do Ofício n. 54 CPI-CARF, cópia da Coluna �Painel Folha�, do 
dia 10/5/2016, sob o título �Executivos dizem sofrer achaque para não serem convocados pela CPI do CARF� 
com o seguinte teor: �Mãos ao alto Executivos e representantes de empresas foram até a CPI do Carf 
reclamar de terem sido procurados por deputados que exigiam dinheiro para evitar convocações. �A comissão 
se tornou instrumento de chantagem e achaque�, reconhece um dos integrantes do colegiado. Em encontro 
fechado, membros da CPI repassaram a um investigador da Zelotes uma lista dos 152 alvos da comissão 
parlamentar. Desses, ao menos 20 pessoas não têm ligação direta com a operação da PF.� 3. Em seguida, 
foram anexadas ao feito (Vide Ofícios 117 e 128/2016 CPI-CARF) duas matérias jornalísticas do Jornal �O 
Globo�, dos dias 22 e 23 de junho de 2016, cujos títulos, respectivamente, são os seguintes: �Vice-presidente 
da CPI do Carf diz que deputado tentou achacar empresário� e �Vice-presidente da CPI do Carf diz que 
pedido de propina era de R$ 1 milhão�. 4. Narram as aludidas matérias jornalísticas que o Deputado HILDO 
ROCHA (PMDB/MA) � Vice-Presidente da CPI do CARF - afirmou ao GLOBO que um empresário contou a ele 
ter sido procurado por parlamentar que, em troca de pagamento de propina, prometia evitar sua convocação 
pela comissão, e que o empresário não quer ter o nome revelado, por medo de represália. Tal empresário 
teria dito, ainda, que o deputado teria pedido R$ 1 milhão e dito que o dinheiro seria dividido com outros 
colegas da CPI. 5. Aos 29 de junho de 2016, quando o processo principal já se encontrava no âmbito da 
Presidência, enviou-se a esta Corregedoria Parlamentar o Ofício n. 130/2016 CPI-CARF, dando origem ao 
Processo n. 117.626/2016, no bojo do qual foi anexada cópia de matéria jornalística da Revista Veja 
(29/6/2016) com o seguinte título: �CPI DO ACHAQUE...O primeiro-vice-presidente da CPI do Carf, Hildo 
Rocha, afirma que um integrante do comissão cobrou propina de 1 milhão de reais para não convocar um 
empresário.� 6. Vale ressaltar que o Processo n. 116.101/2016 já havia sido encaminhado à Presidência da 
Casa aos 28/6/2016, abarcando os Ofícios n. 54, 117 e 128/2016-CPI-CARF. 7. Por sua vez, o Processo 
117.626/2016 com o respectivo Ofício n. 130/2016-CPI-CARF e a matéria jornalística da Revista Veja foram 
encaminhados por esta COPAR à Secretaria-Geral da Mesa no dia 29/6/2016, com expressa solicitação de 
juntada aos autos do Processo n. 116.101/2016, que já se encontrava naquele Órgão para manifestação 
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acerca de possível juízo de admissibilidade. 8. Aos 7/7/2016. o processo n. 117.626/2016 retornou a esta 
COPAR, com despacho assinado pelo então Primeiro-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Deputado 
Waldir Maranhão, com o seguinte teor, in verbis: �Nos termos do art. 21-F¹ (¹Art. 21-F. Compete à 
Corregedoria Parlamentar, observado o disposto nos arts. 267, 268, 269 e 271: I - promover a manutenção do 
decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câmara dos Deputados; II - dar cumprimento às determinações 
da Mesa referentes à segurança interna e externa da Câmara dos Deputados; III - promover sindicância ou 
inquérito para apuração de notícias de ilícitos, no âmbito da Câmara dos Deputados, que envolvam 
Deputados. Parágrafo único. Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos IV e V do art. 55 da 
Constituição Federal, a análise, no âmbito da Câmara dos Deputados, restringir-se-á aos aspectos formais da 
decisão judicial. (Artigo acrescido pela Resolução nº 25, de 2013)) c/c os arts. 268² (² Art. 268. Se algum 
Deputado, no âmbito da Casa, cometer qualquer excesso que deva ter repressão disciplinar, o Presidente da 
Câmara conhecerá do fato e requisitará à Corregedoria Parlamentar a abertura de sindicância ou inquérito 
destinado a apurar responsabilidades e propor sanções cabíveis. (Artigo com redação dada pela Resolução nº 
25, de 2013)) e 269³ (³Art. 269. Quando, nos edifícios da Câmara, for cometido algum delito, instaurar-se-á 
inquérito a ser presidido pelo diretor de serviços de segurança ou, se o indiciado ou o preso for membro da 
Casa, pelo Corregedor ou Corregedor substituto.) do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
encaminhem-se à Corregedoria Parlamentar, para que promova a apuração de sua competência.� 9. Aos 
23/12/2016, o processo principal, n. 116.101/2016, foi encaminhado a esta Corregedoria pela Presidência da 
Casa, com despacho de idêntico teor assinado pelo atual Presidente Deputado Rodrigo Maia, motivo por que 
o Processo 117.656/2016 ficou a aguardar para que se efetivasse a devida apensação. 10. Porém, reputou 
conveniente, em virtude dos sucessivos pedidos de reiteração por parte do seu Presidente, aguardar o 
encerramento dos trabalhos da CPI-CARF, inclusive a elaboração do Relatório Final, a fim de aferir se os 
supostos atos ilícitos seriam objeto de investigação naquele Colegiado, com o eventual robustecimento de 
indícios relativos à autoria ou materialidade dos fatos. 11. Nesse particular aspecto, o encerramento da CPI-
CARF ocorreu no mês de agosto de 2016, ocasião de campanha para Eleições Municipais, sendo que, findo tal 
período, no mês de novembro de 2016, houve nova designação do Corregedor Parlamentar. 12. É o relatório. 
Passo a opinar. 13. Cabe destacar, quanto ao mérito, que quaisquer notícias de ilícitos ocorridas no âmbito de 
Comissões Parlamentares de Inquérito podem ser por elas mesmas investigadas, conforme autoriza a 
Constituição Federal em seu art. 58, § 3º, segundo o qual as CPIs terão poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais, o que transborda em muito as competências regimentais deste Órgão Correcional da 
Câmara dos Deputados. 14. Sobre isso, cabe esclarecer que, de acordo com a Constituição Federal, art. 5º, inc. 
XIV, �é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional�. 15. Ressalte-se, ainda, o direito constitucional que assegura o direito de se manter em 
sigilo a fonte da notícia e o constante do art. 269 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que 
determina a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar responsabilidades e propor sanções 
cabíveis, desde que qualquer excesso tenha sido cometido nos edifícios da Câmara. 16. Impende ressaltar, 
ainda, a exiguidade de informações prestadas pelo comunicante, que sequer anexou indícios ou provas de 
que os alegados fatos teriam ocorrido no recinto da Casa, o que daria azo à incidência dos arts. 268 e 269 do 
RICD e a verificação da competência da Corregedoria Parlamentar. 17. Assim, em consulta ao Relatório Final 
da CPI do CARF, bem como aos respectivos Votos em Separado, não se extrai ter ocorrido qualquer 
investigação por parte daquele Colegiado sobre os fatos em lume, a evidenciar tratar-se a suposta extorsão 
de notícia apócrifa, eis que não se declinou o nome do empresário denunciante, tampouco do parlamentar 
membro da CPI que teria feito o pedido de propina. 18. Da mesma forma, não há, no bojo dos Ofícios 
daquela CPI encaminhados a esta Corregedoria Parlamentar, qualquer menção expressa sobre a suposta 
autoria de eventual achaque por parte de parlamentar, limitando-se as reportagens a imputações genéricas 
sobre a autoria do ilícito. 19. Ademais, a instauração de sindicância implicaria a necessidade de inquirição de 
TODOS os membros da aludida Comissão Parlamentar de Inquérito, medida que, salvo melhor juízo, se mostra 
inconveniente sobretudo diante do encerramento das atividades do colegiado sem qualquer alusão à suposta 
práticas dos supostos ilícitos4. (4http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid= 
F1C389C6681AC0249B05E26878F304C3.proposicoesWeb2?codteor=1482112&filename=REL+1/2016+CPICAR
F+%3D%3E+RCP+17/2015) 20. Não obstante a previsão normativa dos artigos 268 e 269 do RICD, e do artigo 
8º, inciso III, alínea h do Ato da Mesa n. 37/2009, que determina a instauração de inquérito ou de sindicância 
em casos de prática de delitos ou de atos que ensejem repressão disciplinar, a formalização de qualquer 
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procedimento investigativo contra Deputado, salvo melhor juízo, dependeria da existência de elementos 
indiciários mais seguros e fidedignos acerca da suposta prática de ilícito por parte de parlamentar. 21. A 
instauração de investigação administrativa por quebra de decoro parlamentar sem a existência de substrato 
mínimo probatório que autorize a deflagração do procedimento contra Deputado não se coaduna com o 
princípio da presunção de inocência. Apesar de a investigação servir ao esclarecimento do fato, a própria 
existência do procedimento, notadamente no caso de parlamentar investigado, já é suficiente a causar abalo 
na imagem deste perante a opinião pública e a gerar indevidos juízos de prejulgamento, que não se 
compensariam ante o juízo negativo ao final das investigações. 22. A propósito do tema, colacione-se 
esclarecedora ementa de acórdão proferido pelo e. Supremo Tribunal Federal, in verbis: Inquérito. Direito 
Penal e Processo Penal. Denúncia por suposta prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 288, CP) e de 
fraude a licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993). 2. Pedido de arquivamento da denúncia pela representante da 
PGR em Plenário. Deferimento. 3. Invalidade dos elementos probatórios. 4. Falta de comprovação mínima 
de materialidade e autoria. 5. Ausência de justa causa. 6. Denúncia arquivada. (Inq 2266, Relator(a): Min. 
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 12-03-
2012 PUBLIC 13-03-2012) 23. Ante o exposto, salvo entendimento diverso por parte de Vossas Excelências, o 
arquivamento dos autos é medida que se impõe por se verificar inexistentes mínimos elementos indiciários da 
materialidade do fato, no âmbito da Câmara dos Deputados, e da autoria por parte de parlamentar. 24. Assim, 
diante da aparente inviabilidade da instauração de investigação preliminar ou de sindicância, diante da 
ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria no âmbito da Casa, opino pelo arquivamento dos 
Autos, com fulcro no artigo 1º, § 1º, III do Ato da Mesa n. 37, de 2009, e artigo 3º, § 2º, I da Instrução 
Normativa n. 1/2015-COPAR.�. Acolhido o parecer supra, o processo n. 116.101/2016 (apenso 117.626/2016) 
foi arquivado unanimemente. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e doze minutos, o Senhor Presidente 
Rodrigo Maia declarou encerrada a  presente  reunião.  E, para constar, eu,    , Wagner Soares Padilha, 
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 
        

                                          RODRIGO MAIA 
               Presidente  

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 16/5/2017 

ERRATA 

MESA DIRETORA. Ata da quinta reunião extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada 
em 28 de junho de 2016. Publicada no DCD n. 113, de 8 de julho de 2016, página 526.  
 

Item 8, processo n. 149.615/2015, da Pauta do Senhor Corregedor, Deputado Carlos 
Manato. 

Folha Linha Onde se Lê Leia-se 

  558   47 Discutido o processo, a Mesa 
Diretora aprovou, por 
unanimidade, o parecer supra, 
pela aplicação da penalidade de 
censura escrita.  
 

Discutido o processo, a Mesa Diretora 
resolveu, por unanimidade, receber o 
parecer supra, assegurando ao 
Deputado Laerte Bessa o exercício do 
direito de defesa, nos termos do  §1º, 
art. 12 do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados. 

Item 9, processo n. 150.098/2015, da Pauta do Senhor Corregedor, Deputado Carlos 
Manato. 

Folha Linha Onde se Lê Leia-se 

  561   35 Analisado o processo, a Mesa 
Diretora aprovou, por 
unanimidade, o parecer supra, 
pela aplicação da penalidade de 
censura escrita. 

Analisado o processo, a Mesa Diretora 
resolveu, por unanimidade, receber o 
parecer supra, assegurando ao 
Deputado Walmir Assunção o exercício 
do direito de defesa, nos termos do  
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§1º, art. 12 do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados. 

 

ERRATA 
MESA DIRETORA. Ata da décima sexta reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, 
realizada em 15 de dezembro de 2016. Publicada no DCD n. 9, de 19 de janeiro de 2017, página 4. 
 

Item 3, processo n. 112.435/2016, da Pauta do Senhor Corregedor, Deputado Cláudio 
Cajado. 

Folha Linha Onde se Lê Leia-se 

  25     1 Submetido a votos, a Mesa 
Diretora decidiu, por 
unanimidade, pela aplicação 
da penalidade de censura 
escrita, nos termos do parecer 
supracitado. 

Submetido a votos, a Mesa Diretora 
decidiu, por unanimidade, receber o 
parecer supracitado, assegurando ao 
Deputado Zé Geraldo o exercício do 
direito de defesa, nos termos do  §1º, 
art. 12 do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados. 

Item 4, processos n. 109.773/2016 e n. 112.432/2016, da Pauta do Senhor Corregedor, 
Deputado Cláudio Cajado. 

Folha Linha Onde se Lê Leia-se 

  27    5 Posto em votação, a Mesa 
Diretora decidiu, por 
unanimidade, pela aplicação 
da penalidade de censura 
escrita, nos termos do parecer 
supracitado. 

Posto em votação, a Mesa Diretora 
decidiu, por unanimidade, receber o 
parecer supracitado, assegurando ao 
Deputado Sílvio Costa o exercício do 
direito de defesa, nos termos do  §1º, 
art. 12 do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados. 

 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 16/5/2017 

 
ATO DA MESA Nº           , DE 2017. 

 
Altera o Ato da Mesa n. 57, de 2013, que dispõe sobre a cessão de 
servidores do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.  
 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve: 
Art. 1º O art. 1º do ato da Mesa n. 57, de 2013, fica acrescido do seguinte parágrafo único:  
�Parágrafo único. Não será permitida a cessão de servidor efetivo em estágio probatório, à exceção 

das requisições feitas pela Presidência da República, nos termos do art. 2º da Lei n. 9.007, de 1995.� 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 
 A alteração proposta neste Ato da Mesa tem por objetivo limitar a cessão de servidor efetivo desta 
Casa Legislativa que ainda esteja em estágio probatório, pois embora o art. 20, §3º, da Lei n. 8.112, de 1990, 
permita a cessão de servidor em estágio probatório, desde que para cargos em comissão de níveis altos, o que 
já demonstra a excepcionalidade da medida, a cessão submete-se a juízo de conveniência e oportunidade da 
Administração, podendo ser negada pela instituição a requisição de servidores nessas circunstâncias.  
 Nesse sentido, por considerar que servidores em estágio probatório não devem ser cedidos, pelo fato 
do pouco tempo de serviço prestado a esta Instituição, o presente ato busca limitar a cessão de tais 
servidores. Isso porque a admissão de servidores, por intermédio de provimento de cargos vagos mediante 
concurso público, denota a carência de pessoal do órgão, razão pela qual a cessão de servidores ainda durante 
o período de estágio probatório, ocasiona a falta de pessoal que referido provimento buscou justamente 
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suprir. Além disso, nos termos do art. 20 da referida Lei, o estágio probatório tem por finalidade a avaliação 
da aptidão e da capacidade do servidor para o desempenho de seu cargo, circunstância que o instituto da 
cessão traz prejuízo, uma vez que, cedido, passa a desempenhar as atribuições do cargo em comissão do 
órgão requisitante. 
 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 16/5/2017 

 
ATO DA MESA Nº           , DE 2017. 

 
Regulamenta o art. 45 da Lei n. 8.112, de 1990, que dispõe sobre as 
consignações em folha de pagamento da Câmara dos Deputados, e 
dá outras providências.  
 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições legais, em especial o caput do art. 
14 do Regimento Interno, resolve: 

Art. 1º O art. 45 da Lei n. 8.112, de 1990, será aplicado no âmbito da Câmara dos Deputados de acordo 
com as normas estabelecidas neste Ato da Mesa.  

Art. 2º Considera-se, para fins deste Ato:  
I - consignante: a Câmara dos Deputados;  
II - consignatária: a instituição destinatária dos créditos provenientes das consignações compulsórias e 

facultativas;  
III - consignado: deputado, servidor, aposentado ou pensionista que tenha seus subsídios, 

remuneração, proventos ou pensão como objeto de consignação; 
IV - consignação compulsória: o desconto mensal incidente sobre os subsídios, a remuneração, os 

proventos, a pensão e pagos pela Câmara dos Deputados, efetuado por força de lei, ordem judicial ou decisão 
administrativa;  

V - consignação facultativa: o desconto mensal efetuado em folha de pagamento por autorização 
prévia e formal do consignado, com anuência da Administração;  

VI - remuneração: os vencimentos, acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas 
em lei, dos adicionais de caráter individual, das vantagens pessoais nominalmente identificadas e das 
retribuições pelo exercício de funções comissionadas; 

VII - base de cálculo: subsídios, remuneração, proventos ou pensão, excluídos os valores percebidos a 
título de:  

a) diárias; 
b) ajuda de custo; 
c) indenizações; 
d) salário-família; 
e) décimo terceiro salário; 
f) auxílio-natalidade; 
g) auxílio-funeral; 
h) adicional de férias; 
i) adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
j) adicional noturno;  
k) adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas;e 
l) outro auxílio ou adicional de caráter indenizatório. 
VIII - margem consignável: valor pecuniário equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) da base da 

cálculo, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: 
a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado; ou 
b) utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado. 
Art. 3º São consideradas consignações compulsórias:  
I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público;  
II - contribuição para o Plano Geral da Previdência Social;  
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III - imposto sobre rendimento do trabalho;  
IV - pensão alimentícia judicial;  
V - reposição e indenização ao erário;  
VI - participação nas despesas do Programa de Assistência à Saúde da Câmara dos Deputados (Pró-

saúde), prevista no art. 37 do Ato da Mesa n. 75, de 2006; 
VII - desconto proveniente de lei, ordem judicial ou decisão administrativa;  
VIII - taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de órgãos da Administração Federal direta; 
IX - contribuição confederativa, prevista no art. 8º, IV, da Constituição Federal de 1988, e mensalidade 

sindical, prevista no art. 240, c , da Lei n. 8.112, de 1990; 
X - contribuição para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a que se 

refere o art. 40, § 15, da Constituição Federal, durante o período em que perdurar a adesão do servidor, 
observado o limite máximo estabelecido em lei; e 

XI - outros descontos compulsórios instituídos por lei.  
Art. 4º São consideradas consignações facultativas:  
I - a mensalidade em favor de cooperativa constituída por servidores da Câmara dos Deputados;  
II - a contribuição para plano de saúde privado;  
III - a contribuição para previdência privada;  
IV - o prêmio de seguro de vida de consignado;  
V - a amortização de empréstimo, financiamento, arrendamento mercantil ou a dívida de cartão de 

crédito consignado;  
VI - a mensalidade instituída para o custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela Câmara dos 

Deputados;  
VII - a mensalidade instituída para o custeio de associações e clubes de servidores da Câmara dos 

Deputados e do Congresso Nacional;   
VIII - pensão alimentícia voluntária, instituída em favor de dependente legal, que conste dos 

assentamentos funcionais do consignado; e 
IX  - o valor da contribuição mensal do titular destinada ao custeio do Pró-saúde, prevista no art. 36 do 

Ato da Mesa n. 75, de 2006. 
§ 1º Outras espécies de consignações facultativas poderão ser autorizadas pelo Diretor-Geral.  
§ 2º As consignações facultativas não serão averbadas à folha de pagamento dos beneficiários de 

pensão alimentícia.  
§ 3º O valor mínimo para averbação de consignação facultativa é de 1% (um por cento) do menor 

vencimento básico da Câmara dos Deputados.  
§ 4° Ressalvado o financiamento de imóvel residencial, fica limitado a 96 (noventa e seis) meses o 

prazo para contratação de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil consignados em folha de 
pagamento, bem como a 24 (vinte e quatro) meses o parcelamento oriundo de dívida de cartão de crédito 
consignado. 

§ 5º As consignações de que trata o inciso V deste artigo, ressalvado o financiamento de imóvel 
residencial, poderão, se oportuno e conveniente, ter as taxas de juros limitadas mediante portaria do Diretor-
Geral, admitindo-se a utilização das taxas fixadas no âmbito do Poder Executivo. 

Art. 5º A soma dos valores correspondentes às consignações facultativas não excederá a margem 
consignável.  

 § 1º Não será permitido o desconto de novas consignações facultativas quando a soma dessas 
consignações com as compulsórias exceder a 70% (setenta por cento) da base de cálculo. 

§ 2º Caso o valor da soma das consignações compulsórias e facultativas exceda ao limite definido no § 
1º, mediante requerimento do interessado, os descontos das consignações facultativas serão sucessivamente 
suspensos, até que o valor seja ajustado àquele limite, observada a seguinte ordem:  

I - mensalidade para custeio de associações e clubes de servidores da Câmara dos Deputados e do 
Congresso Nacional;  

II - contribuição para seguro de vida;  
III - pensão alimentícia voluntária; 
IV - contribuição para plano de saúde privado;  
V - contribuição para previdência privada;  
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VI - contribuição para plano privado de pecúlio;  
VII- amortização de empréstimos pessoais, financiamentos e arrendamento mercantil;  
VIII - amortização de empréstimos pessoais, financiamentos e arrendamento mercantil oriundos da 

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a que se refere o art. 40, § 15, da 
Constituição Federal; 

IX - despesas relativas a cartão de crédito consignado. 
§ 3º As consignações facultativas destinadas ao Pró-saúde não estão sujeitas às regras de vedação a 

novas averbações ou de suspensão previstas nos §§ 1º e 2º, respectivamente. 
§ 4º Fica excluída a consignação prevista no inciso VI do art. 3º deste Ato na apuração do limite de 70% 

de que trata o § 1º. 
§ 5º As consignações compulsórias têm prioridade sobre as facultativas. 
§ 6º Em se tratando de consignações facultativas, após observada a prioridade prevista no § 2º, 

prevalecerá o critério de antiguidade. 
Art. 6º Em caso de suspensão de consignação facultativa, na forma do §3º do art. 5º, ou em razão de 

afastamento sem remuneração, o retorno das consignações em folha de pagamento ou a liberação da 
margem consignável dependerão de prévia comunicação da consignatária. 

Art. 7º As consignações facultativas somente serão averbadas após a celebração de convênio com a 
instituição interessada e serão instruídas com a comprovação da autorização do consignado.  

§ 1º Os convênios destinados a averbações das consignações facultativas a que se referem os incisos I 
a V, do art. 4º, serão celebrados exclusivamente com: 

a) entidade fechada ou aberta de previdência privada; 
b) sociedade cooperativa constituída por servidores da Câmara dos Deputados;  
c) instituição financeira oficial federal ou estadual; e   
d) instituição financeira privada.   
§ 2º Excluem-se da obrigatoriedade de celebrar convênio:  
I - os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e fundações, inclusive a Fundação de 

Previdência Complementar do Servidor Público a que se refere o § 15 do art. 40 da Constituição Federal;  
II - o beneficiário de pensão alimentícia voluntária;  
III - as entidades sindicais do Poder Legislativo, associações e clubes de servidores da Câmara dos 

Deputados e do Congresso Nacional; e  
IV - as consignatárias autorizadas antes da vigência do Ato da Mesa n. 111/2002 , desde que não 

promovam novas consignações.  
§ 3º Os convênios firmados com as finalidades previstas neste Ato não geram direitos ou garantias de 

qualquer natureza às consignatárias, e podem ser denunciados a qualquer tempo pela Câmara dos 
Deputados.  

§ 4º O requerimento para celebração de convênio destinado à consignação facultativa em folha de 
pagamento da Câmara dos Deputados será subscrito por representante legal da instituição interessada e 
dirigido à Diretoria-Geral. 

Art. 8º Para a celebração de convênios exigir-se-á das instituições interessadas:  
I - registro no cadastro nacional de pessoa jurídica, estatuto constitutivo e respectiva autorização para 

funcionar, alternativamente, como:  
a) entidade de previdência privada, na forma da Lei Complementar n. 109, de 2001; 
b) sociedade cooperativa de servidores da Câmara dos Deputados, na forma da Lei n. 5.764, de 1971; 
c) instituição financeira oficial federal ou estadual; ou   
d) instituição financeira privada, constituída na forma da Lei n. 4.595, de 1964.  
II - certidões de regularidade fiscal, na forma da Lei n. 8.666, de 1993, e do Regulamento dos 

Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados;  
III - certidão negativa de inscrição no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público 

federal (Cadin); e  
IV - prova de inexistência de restrição dos órgãos executivos de controle do sistema nacional de 

seguros privados ou das sociedades cooperativas ou do Banco Central do Brasil, conforme o caso.  
Art. 9º Para realização de operações de empréstimos, financiamentos, arrendamentos mercantis e de 

cartão de crédito consignado, as consignatárias informarão formalmente:  
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I - aos consignados interessados, previamente à efetivação da operação:  
a) o valor líquido do empréstimo, financiamento, arrendamento mercantil ou da operação de cartão 

de crédito consignado; 
b) as taxas efetivas de juros mensal e anual praticadas na operação; 
c) todos os acréscimos de remuneração do capital, moratórios, tributários e administrativos que 

incidam na operação; 
d) o valor, o número e a periodicidade das prestações; 
e) o valor total a pagar; e   
f) em caso de renegociações de contratos, além das informações previstas nas alíneas �a� a �e� deste 

inciso, as instituições informarão o valor do saldo devedor do contrato anterior, excluídos todos os acréscimos 
de remuneração do capital e tributários vincendos, e a forma de pagamento do saldo devedor.   

II - ao Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados, por meio de comunicado oficial, até o 
quinto dia útil de cada mês, as taxas de juros mensal e anual a serem praticadas nas operações de 
empréstimos, financiamentos, arrendamentos mercantis e cartão de crédito consignado.  

Art. 10. Os custos operacionais relativos às consignações facultativas serão ressarcidos à Câmara dos 
Deputados pelas consignatárias na forma e nos valores estabelecidos pela Diretoria-Geral.  

Art. 11. Não são permitidos, na folha de pagamento processada pelo Departamento de Pessoal, 
ressarcimentos, compensações, encontros de contas ou acertos financeiros entre consignatárias e 
consignados que impliquem lançamentos de crédito nas fichas financeiras dos consignados.  

Art. 12. A consignação em folha de pagamento não exime o consignatário de proceder, caso a caso, à 
minuciosa avaliação dos riscos para a celebração de contratos com os consignados ou o fornecimento de 
cartão de crédito consignado.  

Parágrafo único. A concessão de empréstimos, financiamentos, arrendamento mercantil, cartão de 
crédito consignado ou qualquer outra modalidade de operação financeira é de exclusiva responsabilidade do 
consignatário.  

Art. 13. É vedada a cessão ou a permissão de utilização pelas consignatárias a que se referem os incisos 
I a V, do art. 4º deste Ato, de:  

a) espaço físico; 
b) material;  
c) pessoal; e 
d) qualquer outro recurso que implique custo para a Câmara dos Deputados.   
Art. 14. Para fins de processamento de consignações facultativas, a consignatária deve encaminhar ao 

Departamento de Pessoal os dados relativos aos descontos, na forma definida por esse órgão.  
Parágrafo único. O encaminhamento em desconformidade com a orientação do Departamento de 

Pessoal implicará recusa ou exclusão das respectivas consignações na folha de pagamento do mês de 
competência.  

Art. 15. As consignações facultativas podem ser canceladas:  
I - por interesse da Câmara dos Deputados;  
II - por interesse do consignatário, expresso em solicitação formal encaminhada ao Departamento de 

Pessoal; ou  
III - a pedido do consignado, por requerimento dirigido ao Departamento de Pessoal.  
§ 1º A consignação relativa à amortização de empréstimo, ao financiamento, ao arrendamento 

mercantil, à dívida de cartão de crédito consignado, ou a qualquer outra modalidade de operação financeira, 
somente pode ser cancelada com a aquiescência do consignado e da consignatária, ressalvado o caso do 
inciso I deste artigo.  

§ 2º A consignação de contribuição em favor de entidade sindical somente pode ser cancelada após a 
desfiliação do servidor.  

§ 3º Os pedidos de cancelamento das demais consignações facultativas devem ser atendidos, 
independentemente de instrumento formal entre o consignatário e a consignante, com a cessação do 
desconto na folha de pagamento do mês em que ocorrerem, ou, caso já tenha sido processada, na do mês 
subsequente.  
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Art. 16. O pedido de consignação de pensão alimentícia voluntária será instruído com a indicação do 
valor ou percentual de desconto sobre a remuneração líquida, conta bancária destinada ao crédito do 
benefício e a autorização prévia e expressa do consignatário ou seu representante legal.  

Art. 17. As entidades sindicais, cooperativas, clubes e associações de servidores consignatárias 
fornecerão, sempre que requerido pelo Departamento de Pessoal, os dados cadastrais de seus filiados, 
participantes ou associados.  

Art. 18. Em caso de dissolução do convênio, as consignações regularmente autorizadas permanecerão 
averbadas e eficazes até o final do prazo do contrato firmado entre a consignatária e o consignado.  

Art. 19. Os convênios já celebrados serão adequados, no que couber, aos termos deste Ato.  
Parágrafo único. As consignações facultativas referentes a obrigações decorrentes de empréstimos e 

financiamentos celebrados até a publicação do presente Ato ficarão mantidas até a extinção da obrigação, 
ficando condicionadas eventuais renovações à observância das regras deste Ato.  

Art. 20. O descumprimento, pelas consignatárias, de quaisquer normas estabelecidas neste Ato, 
constituirá motivo para a dissolução do convênio, a critério da Câmara dos Deputados.  

Art. 21. O Departamento de Pessoal é o órgão fiscalizador dos convênios celebrados para os fins de 
que trata este Ato.  

Art. 22. A Diretoria-Geral expedirá as instruções complementares necessárias à execução deste Ato e 
apreciará os casos omissos. 

Art. 23. Ficam revogados os Atos da Mesa n. 18, de 1979; n. 65, de 2005; n. 27, de 2008; n. 49, de 2009 
e n. 61, de 2010. 

Art. 24. Este Ato entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação. 
 JUSTIFICAÇÃO 
O presente Ato da Mesa consolida as regras relativas à consignação em folha de que trata o art. 45 da 

Lei n. 8.112, de 1990, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.172, de 2015. Atualmente, a matéria é 
regulamentada pelo Ato da Mesa n. 65, de 2005, de acordo com as modificações efetuadas pelos Atos da 
Mesa n. 27, de 2008, n. 49, 2009, e n. 61, de 2010. 

A Lei n. 13.172, de 2015, permitiu a possibilidade de consignar em folha o débito oriundo de cartão de 
crédito consignado. Além disso, aumentou o patamar máximo da margem consignável de 30 para 35%, sendo 
que os 5% de majoração serão de uso exclusivo para a amortização de despesas contraídas por meio de 
cartão de crédito consignado. 

O presente Ato também protege as contribuições dos servidores que se encontram vinculados à 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), que 
gere o Plano de Benefícios do Poder Legislativo (LegisPrev), no sentido de considerar essas contribuições 
como obrigatórias, até o limite máximo fixado em lei (8,5%).  

Além disso, o Ato limita o endividamento dos deputados, servidores, aposentados e pensionistas, 
fixando limite de parcelas para as operações de empréstimo, financiamento, arrendamento mercantil e de 
cartão de crédito consignado. Por fim, viabiliza eventual fixação das taxas de juros máximas dessas operações 
mediante regulamentação por portaria do Diretor-Geral, visando a maior celeridade em tais adaptações. 

Sala das Reuniões,           de                          de 2017. 
 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 16/5/2017 

ATO DA MESA Nº           , DE  2017. 
  

Altera o Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 2009, que institui a 
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar.  

 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve: 
Art. 1º O art. 2° do Ato da Mesa nº 43, de 2009, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
�Art. 2° ................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
VIII - ................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
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b) locação ou fretamento de veículos automotores, até o limite inacumulável de R$12.713,00 (doze 
mil, setecentos e treze reais) mensais; 

..................................................................................................................�(NR) 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 
Este Ato objetiva adequar o limite mensal de ressarcimento da despesa com locação ou fretamento de 

veículos automotores arcado com recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), nos 
termos do art. 2º, inciso VIII, alínea b, do Ato da Mesa n. 43, de 2009. 

O valor mensal de R$10.900,00 (dez mil e novecentos reais) é o limite atualmente estabelecido pelo 
Ato da Mesa n. 4, de 2015, o qual considerou, à época, a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) verificada no período de dezembro de 2013 a janeiro de 2015. 

Desde a última alteração, o mencionado valor vem-se mostrando defasado, o que dificulta a 
contratação do serviço de locação de veículos pelos Senhores Deputados. 

A presente proposição segue a metodologia anterior, ao buscar a resolução do problema mediante 
correção do atual limite para variação do IPCA, no período de janeiro de 2015 a janeiro de 2017, equivalente a 
16,3% (dezesseis inteiros e três décimos por cento). 

Ressalta-se que a majoração proposta não acarreta aumento do valor total da cota, uma vez que o 
limitador em tela, também presente em outros itens de gastos da CEAP, destina-se apenas a evitar a 
concentração excessiva de recursos em único tipo de despesa, o que poderia colocar em risco a eficiência, a 
segurança e a transparência do uso da cota. 

Sala das Reuniões,        de maio de 2017. 
 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 16/5/2017 

ATO DA MESA Nº           , DE 2017. 
 

Autoriza a transmissão ao vivo, pela internet, dos trabalhos e eventos 
institucionais dos órgãos políticos e administrativos da Câmara dos 
Deputados realizados em suas dependências. 

 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve: 
Art. 1º Os órgãos políticos e administrativos da Câmara dos Deputados poderão transmitir ao vivo, pela 

internet, os trabalhos e eventos institucionais que se realizarem em suas dependências. 
§ 1º A transmissão das reuniões públicas deliberativas ou audiências públicas, ordinárias ou 

extraordinárias, e de eventos institucionais das comissões permanentes e temporárias terá prioridade em 
relação às demandas dos demais órgãos políticos e administrativos. 

§ 2º A transmissão de eventos institucionais dos demais órgãos políticos e administrativos dependerá 
de prévia disponibilidade material e operacional, atestada pelo Departamento Técnico. 

§ 3º Ressalvadas as solicitações das Comissões e dos órgãos da Mesa Diretora, a transmissão de 
eventos institucionais dos órgãos políticos e administrativos dependerá de autorização do Diretor Executivo 
de Comunicação Social, mediante parecer técnico emitido pelo Departamento de Relações Públicas e 
Divulgação da Secretaria de Comunicação Social, que se manifestará quanto à pertinência, relevância e 
prioridade do evento, nos termos do Regulamento dos Procedimentos para a Realização de Eventos na 
Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa nº 65, de 2013. 

§ 4º É vedada a transmissão de eventos de caráter político-partidário, eleitoral e religioso, a promoção 
pessoal de autoridade ou servidor público e a veiculação de propaganda com objetivo comercial. 

§ 5º Cabe exclusivamente ao titular do respectivo órgão político ou administrativo responsabilizar-se 
pela observância do que trata o § 4º. 

§ 6º Simultaneamente à transmissão, poderá ser viabilizada, a critério do requerente, a participação da 
sociedade por meio de mecanismos digitais da Câmara dos Deputados, permitindo-se o envio de perguntas e 
comentários pelos cidadãos. 

Art. 2º Os procedimentos administrativos decorrentes do disposto neste ato serão regulamentados em 
portaria do Diretor-Geral. 
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Art. 3º Revoga-se o Ato da Mesa nº 55, de 8 de dezembro de 2009. 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 
Este Ato objetiva renovar as disposições do Ato da Mesa nº 55, de 2009, estendendo aos demais 

órgãos políticos e administrativos da Câmara dos Deputados a possibilidade de transmissão ao vivo, pela 
internet, dos trabalhos e eventos institucionais que se realizarem em suas dependências. 

Sala de Reuniões,         de maio de 2017. 
 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 16/5/2017 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº              , DE 2017 
(Da Mesa Diretora)  

 
Institui o �Troféu Amigo da Primeira Infância�. 

 
A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:  
Art. 1º Fica instituído o Troféu Amigo da Primeira Infância, a ser concedido, anualmente, pela Câmara 

dos Deputados a pessoas físicas ou jurídicas que tenham realizado trabalhos e atuações que mereçam 
especial destaque em ações prestadas à primeira infância, notadamente na promoção do desenvolvimento 
infantil e de programas e serviços que visam garantir seu bem-estar físico, psicológico e social. 

Parágrafo Único. Considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos 
completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança, conforme estabelecido pela Lei nº 13.257, de 8 de 
março de 2016 - que regula as políticas públicas voltadas à primeira infância e dá outras providências. 

Art. 2º O Troféu Amigo da Primeira Infância consistirá na concessão anual de troféu e diploma de 
menção honrosa, e terá sua forma e especificações definidas posteriormente por ato da Segunda-Secretaria 
da Câmara dos Deputados. 

Art. 3º O Troféu Amigo da Primeira Infância concederá, no máximo, a dez agraciados, sendo cinco em 
cada uma das seguintes categorias: 

I - Empresa Pública ou Empresa Privada; 
II � Pessoa Física, ONG (Organização não governamental), OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público) ou Ente Federado; 
§1º Em cada categoria deverá ser agraciado um representante de cada região do Brasil, para garantir o 

caráter nacional da premiação. 
§2º Os agraciados serão escolhidos com base nos critérios apresentados no art. 1º, bem como nos 

seguintes: 
I - interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã; 
II - participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito, em conformidade com suas 

características etárias e de desenvolvimento; 
III - respeito à individualidade e aos ritmos de desenvolvimento das crianças e valorização da 

diversidade da infância brasileira, assim como das diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e 
culturais; 

IV - redução das desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam contra os direitos da 
criança na primeira infância, priorizando o investimento público na promoção da justiça social, da equidade e 
da inclusão sem discriminação da criança; 

V - articulação das dimensões ética, humanista e política da criança cidadã com as evidências 
científicas e a prática profissional no atendimento da primeira infância; 

VI - abordagem participativa, envolvendo a sociedade, por meio de suas organizações representativas, 
os profissionais, os pais e as crianças, no aprimoramento da qualidade das ações e na garantia da oferta dos 
serviços; 

VII - ações setoriais com vistas ao atendimento integral e integrado; 
VIII - descentralização das ações entre os entes da Federação; 
IX - formação da cultura de proteção e promoção da criança, com apoio dos meios de comunicação 

social. 
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Art. 4º A participação no pleito dar-se-á de duas formas:  
I - por indicação dos Deputados Federais ou Senadores para todas as categorias; ou  
II - diretamente pelas Empresas Públicas e Empresas Privadas. 
§ 1º As categorias relacionadas nos incisos anteriores, deverão ter sua inscrição efetivada 

eletronicamente por meio de link a ser disponibilizado no sítio da Câmara dos Deputados, no período 
compreendido entre 1º de maio a 31 de maio de cada ano.  

§ 2º Cada Deputado Federal e cada Senador poderá indicar, no máximo, um concorrente ao Troféu 
Amigo da Primeira Infância, independentemente da categoria.  

Art. 5º A escolha dos agraciados será realizada por um Conselho Deliberativo com a seguinte 
composição:  

I - Segundo-Secretário da Câmara dos Deputados; 
II - Secretário da Juventude; 
III - um representante de cada partido com assento na Câmara dos Deputados indicado pelos 

respectivos Líderes e Representantes.  
§ 1º As indicações para composição do Conselho Deliberativo deverão ser encaminhadas à Segunda-

Secretaria até o dia 31 de maio de cada ano.  
§ 2º Os trabalhos do Conselho Deliberativo serão presididos pelo Segundo-Secretário.  
§ 3º A definição dos agraciados dar-se-á por meio do voto da maioria simples dos membros 

integrantes do Conselho Deliberativo, criado para esta finalidade, sendo declarados vencedores aqueles que 
obtiverem o maior número dos votos apurados.  

Art. 6º Compete à Segunda-Secretaria: 
I - providenciar formulário de inscrição para efeitos do que dispõe o art. 4º desta Resolução;  
II - organizar os registros e arquivos relativos ao troféu;  
III - determinar a adoção das providências necessárias para a publicação do Ato do Presidente da 

Câmara dos Deputados, que formaliza a concessão do Prêmio, bem como para a realização da sessão solene.  
Art. 7º O Troféu será entregue aos agraciados, anualmente, sempre no dia 12 de outubro, quando se 

comemora o Dia das Crianças. 
Parágrafo único. A entrega do Troféu será realizada pelo Segundo-Secretário, acompanhado do 

Secretário da Juventude e do parlamentar responsável pela respectiva indicação.  
Art. 8º Não será concedido o Troféu Amigo da Primeira Infância à pessoa jurídica de direito público ou 

privado que se encontre inserida no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP ou no Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, conforme estabelecido na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 - 
Lei Anticorrupção, bem como à que se encontre impossibilitada de celebrar convênios ou contratos de 
repasse por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV.  

Art. 9º Não será concedido o Troféu Amigo da Primeira Infância à pessoa física que se encontre 
enquadrada no que estabelece as Leis Complementares nºs 64, de 18 de maio de 1990 - Lei da Ficha Limpa, e 
101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 - 
Lei da Improbidade Administrativa.  

Parágrafo único. Caberá ao Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados � DEPOL a 
análise formal de todas as inscrições para o cumprimento do disposto nos arts. 8º e 9º.  

Art. 10º É vedada a indicação para o Troféu Amigo da Primeira Infância de:  
I - parlamentares do Congresso Nacional no exercício do mandato ou pessoas jurídicas a eles 

vinculadas;  
II - Comissões Permanentes ou Temporárias do Congresso Nacional, ainda que em parceria com outras 

instituições.  
Art. 11. A Segunda-Secretaria poderá expedir instruções complementares necessárias à concessão do 

Troféu Amigo da Primeira Infância.  
Parágrafo único. No primeiro ano de vigência desta Resolução, os prazos e datas nela previstos 

poderão ser alterados por meio de Portaria do Segundo-Secretário para garantir a realização da entrega do 
Troféu Amigo da Primeira Infância.  

Art. 12.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICAÇÃO 
Trata-se de Projeto de Resolução que visa instituir o Troféu Amigo da Primeira Infância, para promover 

a conscientização da sociedade e dos nossos dirigentes sobre as ações que devem ser realizadas para garantir 
a qualidade de vida e a promoção das políticas públicas voltadas à primeira infância. 

O modelo de premiação segue a linha de outros Prêmios da Câmara dos Deputados, como o Brasil 
Mais Inclusão e o Prêmio Dr. Pinotti, ambos de responsabilidade da Segunda-Secretaria da Mesa.  

O Marco Legal da Primeira Infância � Lei nº 13.257 de 8 de março de 2016 � é um conjunto de ações 
voltadas à promoção do desenvolvimento infantil, desde o nascimento até os seis anos de idade. Incluindo 
todas as esferas da Federação com a participação da sociedade, a Lei do Marco Legal da Primeira Infância cria 
formas de políticas, planos, programas e serviços que visam garantir o desenvolvimento integral dos 20 
milhões de brasileirinhos que estão neste período da vida. 

O artigo 227 da Constituição Federal rege, ipsis litteris, "É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão�.  

Nós, parlamentares, representantes do povo brasileiro, temos o dever de legislar para contribuir com 
o desenvolvimento efetivo da sociedade. Essa obrigação ganha ainda mais relevo quando nos referimos 
àqueles que, por sua tenra idade, não têm como se expressarem politicamente.   

Urge, portanto, apostar nas futuras gerações que estarão à frente de nossa sociedade, alicerçando-as 
com o melhor conhecimento, e a melhor saúde, e lhes propiciando acesso ao melhor lazer, ao melhor esporte 
e aos melhores exemplos sociais. 

Essas são as razões pelas quais pedimos o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente 
projeto de resolução. 

Sala das Sessões,      de maio de 2017. 
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Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 24 de maio 
de 2017. 
Em 27/junho/2017. 

 Publique-se.  

                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 

 
Terceira Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da primeira reunião extraordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 24 de maio de 2017 
 

 Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às treze horas, no Gabinete da 

Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia. Presentes 

inicialmente os Senhores Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente; André Fufuca, Segundo-Vice-

Presidente; JHC, Terceiro-Secretário; Dagoberto Nogueira, Primeiro-Suplente de Secretário; César Halum, 

Segundo-Suplente de Secretário; e Evandro Gussi, Corregedor Parlamentar. Ausentes justificadamente a 

Senhora Deputada Mariana Carvalho, Segunda-Secretária, e os Senhores Deputados Rômulo Gouveia, Quarto-

Secretário; Pedro Uczai, Terceiro-Suplente de Secretário; e Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário. 

Havendo número legal, o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou abertos os trabalhos, passando a palavra 

ao Senhor Deputado JHC, Terceiro-Secretário, para apresentação de sua pauta. I - PAUTA DO SENHOR 
TERCEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado JHC comentou, inicialmente, que havia agrupado os tipos de 

justificativa de ausências recebidos por sua Secretaria, para análise caso a caso, com base no art. 5º do Ato da 

Mesa nº 66, de 2010. Expostos os processos, a Mesa Diretora decidiu unanimemente considerar justificadas 

as ausências, citadas nos processos n.s, de 2016: 132.578; e de 2017: 108.687, 112.983, 112.088, 114.251, 
110.836, 106.820, 109.274, 109.409, 114.702, 103.502, 110.627, 112.480, 112.887, 105.628, 105.444, 
109.100, 113.172, 105.299, 112.345, 105.165, 104.588, 106.939, 106.205, 111.159, 110.296, 123.062, 
114.578, 113.804, 106.550, 114.139, 114.415, 105.628, 114.662, 113.521, 113.766, 109.277, 113.997, 
107.681, 111.475, 111.652, 108.669, 110.324, 106.172, 113.520, 106.964, 112.372, 111.123, 111.155, 
113.979, 110.297, 104.898, 104.839, 110.959, 104.720, 111.488, 114.257, 106.617, 114.147, 112.024, 
110.154 e 105.648. E retirar de pauta os demais processos para posterior deliberação. Em seguida, deu-se 

início à � II � PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE. O Senhor Deputado Fábio Ramalho expôs os 

seguintes projetos de resolução (PRC) referentes à criação de grupo parlamentar, com pareceres pela 

aprovação: 1 - PRC Nº 219/2017, que �Cria o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil - Geórgia.�; 2 -  PRC Nº 
218/2017, que �Cria o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil - Cazaquistão.�; 3 -  PRC Nº 193/2016, que �Cria 
o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil � União Africana.�; 4 -  PRC Nº 183/2016, que �Cria o Grupo 
Parlamentar Brasil - Butão.�; 5 -  PRC Nº 161/2016, que �Cria o Grupo Parlamentar Brasil � República 

Gabonesa.�; 6 -  PRC Nº 129/2016, que �Cria o Grupo Parlamentar Brasil � Organização dos Estados do Caribe 

Oriental.�; 7 -  PRC Nº 109/2015, que �Cria o Grupo Parlamentar Brasil � Sri Lanka.�; 8 -  PRC Nº 54/2015, que 

�Cria o Grupo Parlamentar Brasil � Países da América Central.�; e 9 -  PRC Nº 185/2016, que �Cria o Grupo 
Parlamentar Brasil - Eslovênia.�. A Mesa Diretora opinou unanimemente pela aprovação dos supracitados 

projetos de resolução, nos termos dos pareceres do Senhor Primeiro-Vice-Presidente. Por último, o Primeiro-

Vice-Presidente relatou o Projeto de Resolução do Congresso Nacional Nº 8, de 2015, que �Dispõe sobre a 
realização de audiências públicas periódicas no Congresso Nacional, para apresentação de relatório detalhado 

quadrimestral, pelo Ministro da Saúde, conforme estabelece o art. 36, da Lei Complementar nº 141, de 13 de 

janeiro de 2012.�, com parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo. Esclarecida a matéria, a Mesa 

Diretora opinou unanimemente pela aprovação, com Substitutivo, nos termos do parecer do Relator. Nesse 

instante, compareceu à reunião o Senhor Deputado Giacobo, Primeiro-Secretário. Com a palavra o Senhor 

Presidente Rodrigo Maia explicitou a questão da suspensão do mandato do Deputado Rocha Loures (processo 
n. 114.813/2017). Debatido o assunto, a Mesa Diretora, considerando a decisão proferida pelo Ministro 

Edson Fachin nos autos da Ação Cautelar n. 4.329/DF, que determinou �a) suspensão do exercício das funções 
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parlamentares ou de qualquer outra função pública; b) proibição de contatar qualquer outro investigado ou 

réu no conjunto de feitos em tela; c) proibição de se ausentar do país, devendo entregar seus passaportes� 

concernente ao Deputado Rocha Loures; Considerando se tratar de provimento sui generis, medida 

acautelatória e precária, porquanto o Deputado Rocha Loures é suplente de Deputado Federal que exercia o 

mandato parlamentar por força de título atribuído pela Justiça Eleitoral, atendendo a convocação desta Casa 

Legislativa; Considerando, por analogia, as disposições contidas no art. 27, §3º, da Lei Complementar n. 35, de 

1979, que disciplinam a manutenção dos vencimentos e vantagens do agente político quando do afastamento 

do exercício de suas funções; Resolveu, por unanimidade, autorizar, a partir de 18 de maio de 2017, o 

pagamento integral do subsídio ao Deputado Rocha Loures, bem como assistência à saúde, até ulterior 

decisão judicial. Em seguida, o Senhor Deputado André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente, relatou, extrapauta, 

o Processo n. 109.682/2017, referente ao reembolso de despesas de assistência à saúde do ex-Deputado João 

Castelo, que foi aprovado unanimemente. Nada mais havendo a tratar, às treze horas e trinta minutos, o 

Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou encerrada a  presente  reunião.  E, para constar, eu,   , Wagner 

Soares Padilha, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai 

à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 

        

                                                    RODRIGO MAIA 
               Presidente  
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Ata da 3ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 8 de 
junho de 2017. 
Em 27/junho/2017. 
 Publique-se.  
                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 

 
Terceira Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da terceira reunião ordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 8 de junho de 2017 
 
 Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dez horas, na Residência Oficial, 
reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia. Presentes 
inicialmente os Senhores Deputados Giacobo, Primeiro-Secretário; Mariana Carvalho, Segunda-
Secretária; JHC, Terceiro-Secretário; Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário; César Halum, Segundo-
Suplente de Secretário; e Pedro Uczai, Terceiro-Suplente de Secretário. Ausentes justificadamente 
os Senhores Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente; André Fufuca, Segundo-Vice-
Presidente; Dagoberto Nogueira, Primeiro-Suplente de Secretário; e Carlos Manato, Quarto-
Suplente de Secretário. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos. O Senhor Presidente 
Rodrigo Maia prestou esclarecimentos a respeito da aferição da presença dos Deputados Federais 
para fins de aplicação da sanção de perda de mandato, nos termos do art. 55, III, da Constituição 
Federal. Trouxe à discussão a necessidade de definição do critério aplicável à contabilização de 
ausências. Em seguida, foi distribuída minuta referente à questão e, após análise, a Mesa Diretora 
resolveu unanimemente baixar Ato da Mesa que �Estabelece os critérios para a contabilização de 
presença às sessões da Câmara dos Deputados para os fins do disposto no art. 55, III, da 
Constituição Federal, e dá outras providências.�, cujo teor segue publicado ao final da ata. Em 
decorrência, foi examinada a publicação das informações relativas ao comparecimento dos 
Deputados no portal da Câmara dos Deputados, conforme parágrafo único do art. 3º do Ato da Mesa 
66, de 2010. Em concordância com a necessidade de aperfeiçoamento da forma de publicação em 
análise, foi aprovado estudo para melhor adequação. Prosseguindo, a Mesa Diretora, com base no 
art. 5º do Ato da Mesa nº 66, de 2010, decidiu, por unanimidade, considerar justificadas as 
ausências constantes do Processo n. 117.812/2017 e dos seguintes processos remanescentes da 
pauta do Senhor Terceiro-Secretário da reunião do dia 24 de maio de 2017: 1 - n.s, de 2016: 
131.700 e 132.011; 2 � n.s, de 2017: 103.447, 103.460, 103.855, 103.964, 104.846, 104.853, 
105.240, 105.276, 105.451, 105.530, 105.531, 105.657, 105.750, 106.634, 106.635, 106.737, 
106.942, 106.943, 106.945, 106.946, 106.948, 106.949, 106.953, 106.956, 107.011, 107.129, 
107.673, 107.776, 107.798, 107.799, 107.972, 108.015, 108.501, 108.540, 108.729, 109.275, 
109.343, 109.448, 109.632, 110.062, 110.227, 110.302, 110.326, 110.328, 110.335, 110.407, 
110.514, 110.515, 110.837, 110.853, 110.869, 110.913, 110.967, 111.056, 111.152, 111.182, 
111.184, 111.284, 111.386, 111.387, 111.394, 111.398, 111.460, 111.466, 111.484, 111.612, 
111.654, 111.733, 111.933, 112.027, 112.029, 112.141, 112.156, 112.173, 112.183, 112.188, 
112.342, 112.405, 112.481, 112.526, 112.577, 112.632, 112.636, 112.952, 112.957, 112.972, 
112.981, 113.030, 113.037, 113.152, 113.154, 113.156, 113.291, 113.813, 113.838, 113.901, 
113.902, 113.996, 114.141, 114.143, 114.146, 114.148, 114.156, 114.159, 114.168, 114.172, 
114.187, 114.191, 114.198, 114.210, 114.213, 114.216, 114.221, 114.223, 114.224, 114.244, 
114.245, 114.246, 114.247, 114.248, 114.249, 114.250, 114.253, 114.254, 114.256, 114.258, 
114.411, 114.417, 114.467, 114.575, 114.581, 114.638, 114.716, 114.790, 114.840, 114.841 e 
131.969. Nesse instante, retirou-se da reunião, o Senhor Deputado Pedro Uczai, Terceiro-Suplente 
de Secretário. Por último, foram apresentados, extrapauta da presidência, os seguintes processos: 1 
� n. 116.495/2017, referente à minuta de Ato da Mesa que �Altera o Ato da Mesa n. 24, de 2015, que 
dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Câmara dos Deputados e dá outras 
providências.�. Esclarecida a proposta, o supracitado Ato da Mesa foi baixado por unanimidade, cujo 
teor segue publicado ao final da ata; e 2 � n. 114.660/2017, de interesse do Deputado Sérgio Reis, 
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referente a reembolso de despesas de assistência à saúde. Aprovado. Compareceu à reunião, 
nesse momento, o Senhor Deputado Carlos Marun, Procurador Parlamentar. Com a palavra o 
Senhor Deputado Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário, comentou a respeito do encaminhamento do 
projeto �Habite Asa Sul�, de sua Secretaria, que visa à expansão das ocupações dos imóveis 
funcionais localizados na Asa Sul, por meio da realização de melhorias nos edifícios e no interior dos 
apartamentos, de modo a assegurar boas condições de moradia, consequentemente, redução de 
despesas relativas ao pagamento do auxílio-moradia, com anuência da Mesa Diretora. Nada mais 
havendo a tratar, às dez horas e cinquenta minutos, o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou 
encerrada a  presente  reunião.  E, para constar, eu,    , Wagner Soares Padilha, Secretário-
Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 
        

                                         RODRIGO MAIA 
          Presidente  
 
SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 8/6/2017 

ATO DA MESA N.       , DE 2017. 
 

Estabelece os critérios para a contabilização de presença às sessões 
da Câmara dos Deputados para os fins do disposto no art. 55, III, da 
Constituição Federal, e dá outras providências.  
 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições constitucionais, com 
fundamento no art. 55, § 3º, da Constituição Federal c/c o art. 240, § 2º, e art. 14 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, e com o art. 16, caput, da Resolução da Câmara dos Deputados n. 20, de 1971, 
resolve: 

Art. 1º Este Ato dispõe sobre os critérios para a contabilização de presença às sessões da Câmara 
dos Deputados para os fins do disposto no art. 55, III, da Constituição Federal. 

Art. 2º A Mesa da Câmara dos Deputados computará a cada ano, para a aferição da assiduidade 
mínima exigida pela Constituição Federal em seu artigo 55, III, o total de sessões deliberativas ordinárias e 
extraordinárias em que tenha sido aberta a Ordem do Dia na Sessão Legislativa Ordinária do ano anterior. 

Parágrafo único. A eventual consolidação de presença a sessões realizadas em uma mesma data 
para efeitos administrativos não se sobrepõe ao registro de ausência devidamente consignado na ata de 
sessão da Câmara dos Deputados, para os fins deste Ato. 

Art. 3º A Secretaria-Geral da Mesa encaminhará à Presidência, até 5 de março de cada ano, relatório 
de frequência consolidada referente à Sessão Legislativa Ordinária do ano anterior.  

Art. 4º O Presidente analisará o relatório de frequência e: 
I � determinará seu arquivamento, caso não haja providências a adotar; 
II � distribuirá a matéria a um membro da Mesa, que funcionará como relator, na hipótese de 

extrapolação do limite de ausências. 
Art. 5º Nos procedimentos destinados a apurar eventual excesso de inassiduidade, para a garantia 

do direito à ampla defesa a que se refere o art. 55, § 3º, in fine, da Constituição Federal, serão observados, 
no que couber, os dispositivos do Ato da Mesa n. 37, de 2009. 

Art. 6º A Mesa adotará as providências administrativas necessárias para disponibilizar sistema 
informatizado que permita aos gabinetes parlamentares o acompanhamento continuado da frequência dos 
Deputados às sessões.  

Parágrafo único. A Secretaria-Geral da Mesa supervisionará a adaptação do Sítio da Câmara dos 
Deputados de forma a assegurar que, até o início da próxima Sessão Legislativa Ordinária, a divulgação das 
informações referentes à frequência parlamentar na Internet seja realizada de forma consentânea com as 
disposições deste Ato. 

Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Parágrafo único. A Secretaria-Geral da Mesa encaminhará o relatório de frequência consolidada 

referente à Sessão Legislativa Ordinária de 2016 em até dez dias úteis após a entrada em vigor deste Ato. 
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SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 8/6/2017 

ATO DA MESA N.       , DE 2017. 
 

Altera o Ato da Mesa n. 24, de 2015, que dispõe sobre a jornada de 
trabalho dos servidores da Câmara dos Deputados e dá outras 
providências. 
 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições, resolve: 
Art. 1º O art. 1º do Ato da Mesa n. 24, de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
�Art. 1º ......................................................................................................... 
§1º A jornada de trabalho deverá ser cumprida em dias úteis, no intervalo compreendido entre 8h e 

19h, ressalvadas as situações de interesse da Administração e dos secretários parlamentares em exercício 
no Estado de representação do Deputado. 

...................................................................................................................... 
§3º O chefe imediato, sob orientação do titular do órgão, poderá alterar o intervalo para cumprimento 

da jornada de trabalho previsto no §1º, desde que devidamente justificado e limitado às 22h, salvo 
autorização do Diretor-Geral. 

......................................................................................................................� 
 
Art. 2º O art. 2º passa a vigorar com as seguintes alterações: 
�Art. 2º .......................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
§6º Caso o servidor não efetue o registro de que trata os §§4º e 5º, deverá solicitar a inserção do 

intervalo diretamente no sistema para validação do chefe imediato. 
........................................................................................................................ 
§9º Serão computadas 5 (cinco) semanais em regime de sobreaviso, de acordo com o interesse da 

Administração e a necessidade do serviço, para os fins da apuração mensal estabelecida no §1º, ressalvados 
os servidores ocupantes de cargo em comissão e os servidores efetivos investidos em função de confiança. 

 
§10 Para o Analista Legislativo, atribuição Médico ou Fisioterapeuta, aplica-se proporcionalmente o 

disposto no §9º. 
 
 §11 O regime de sobreaviso previsto nos §§9º e 10 não se aplica aos servidores que operam 

diretamente com Raios X ou com substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação.  
 
§12 O regime de sobreaviso previsto nos §§ 9º e 10 não se aplica aos servidores que trabalhem em 

serviços de plantão ou regime de escalas. 
 
§13 As horas referentes ao regime de sobreaviso integram a jornada ordinária e, quando 

efetivamente trabalhadas, não geram acréscimo no banco de horas. 
§14 As horas não trabalhadas no regime de sobreaviso serão liquidadas ao término do respectivo 

mês e consideradas como efetivo exercício, exceto para os fins dos arts. 5º e 6º.  
Art. 3º O art. 3º passa a vigorar com as seguintes alterações: 
�Art. 3º Os minutos que excederem a carga horária fixada no caput do art. 1º, registrados 

biometricamente em sistema eletrônico, de forma individualizada, integrarão banco de horas para 
complementação da jornada do servidor, inclusive para os fins de que tratam os arts. 5º e 6º. 

§1º O banco de horas será limitado a 24 (vinte e quatro) horas mensais e a 48 (quarenta e oito) 
horas no total acumulado, salvo autorização do Diretor-Geral.  

........................................................................................................................ 
§3º O servidor que requerer aposentadoria deverá utilizar antecipadamente o saldo do banco de 

horas ou terá o usufruto processado de ofício pelo Departamento de Pessoal antes da publicação do ato.� 
Art. 4º Acrescenta o art. 4º-A ao Ato da Mesa n. 24, de 2015, com a seguinte redação: 
�Art. 4º-A A ausência poderá ser abonada pelo chefe imediato, desde que apresentado o respectivo 

atestado ou comprovante, a ser anexado diretamente no sistema, nas seguintes situações: 
I � reuniões, audiências ou eventos externos, todos relacionados ao trabalho; 
II � por motivo de comparecimento a consulta, exame ou tratamentos de saúde própria ou do 

cônjuge, companheiro, parentes de primeiro grau ou menor sob guarda; 
§1º Os abonos apresentam caráter excepcional e podem ser utilizados apenas para justificar 

ausências parciais à jornada de trabalho, observados os §§2º e 3º. 
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§2º Os abonos com fundamento no inciso II poderão ser de, no máximo, 3 (três) horas diárias e 6 
(seis) horas semanais.  

§3º Os abonos com fundamento no inciso II somente serão computados para completar a jornada 
diária, vedada a sua utilização para formação de banco de horas. 

§4º No caso do abono com fundamento no inciso I, quando não houver documento comprobatório, o 
servidor deverá registrar no sistema a justificativa detalhada do pedido, com a descrição da atividade 
desempenhada e a indicação do local, horário e data.� 

Art. 5º O art. 5º passa a vigorar com as seguintes alterações: 
�Art. 5º ........................................................................................................ 
.................................................................................................................... 
§5º O serviço extraordinário será retribuído em pecúnia ou computado como crédito no banco de 

horas, a critério da Administração, acrescido, em ambos os casos, de 50% (cinquenta por cento), se realizado 
aos sábados e dias de ponto facultativo, e de 100% (cem por cento), se aos domingos e feriados.  

§6º Os minutos excedentes eventualmente trabalhados em dias úteis, com exceção do serviço de 
que trata o art. 6º, não caracterizam serviço extraordinário e são computados, sem acréscimo, no banco de 
horas.� 

Art. 6º O art. 6º passa a vigorar com as seguintes alterações: 
�Art. 6º O serviço prestado pelos servidores ocupantes de cargo efetivo, durante sessão da Câmara 

dos Deputados ou do Congresso Nacional, a partir das 19h, não dependerá de autorização prévia do Diretor-
Geral e será remunerado por hora, desde que exceda as 40 (quarenta) horas semanais efetivamente 
trabalhadas e apuradas mensalmente no sistema eletrônico, observado o limite de 2 (duas) horas diárias.  

.....................................................................................................................� 
Art. 7º A Diretoria-Geral fica autorizada a realizar estudos para a implementação do teletrabalho na 

Câmara dos Deputados, com vistas a promover ações de otimização da força de trabalho e de economia de 
recursos materiais.  

Parágrafo único. Para os fins de que trata o caput, será instituído projeto-piloto, com duração de 6 
(seis) meses, devendo ser apresentado relatório com os dados obtidos no período e realizada avaliação dos 
resultados auferidos.  

Art. 8º Este Ato entre em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao de sua publicação. 
Sala de Reuniões, em   de       de 2017. 

JUSTIFICAÇÃO 
O presente Ato da Mesa altera disposições sobre o controle da jornada de trabalho dos servidores 

efetivos e comissionados da Câmara dos Deputados, a fim de aprimorar os mecanismos relativos ao controle 
de frequência, à formação de banco de horas e à retribuição do serviço extraordinário.  
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Ata da 4ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 24 de agosto de 
2017. 
Em 9/novembro/2017. 
              Publique-se.  
 
                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 

 
 

Terceira Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da quarta reunião ordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 24 de agosto de 2017 
 
 Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, no 
Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia. 
Presentes inicialmente os Senhores Deputados André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente; Giacobo, Primeiro-
Secret ário; JHC, Terceiro-Secretário; Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário; e Carlos Marun, 
Procurador Parlamentar. Ausentes justificadamente os Senhores Deputados Rômulo Gouveia, Quarto-
Secretário; Dagoberto, Primeiro-Suplente de Secretário; e Pedro Uczai, Terceiro-Suplente de Secretário. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou abertos os trabalhos.  Inicialmente, 
extrapauta, expôs o processo n. 118.618/2017, referente à contratação direta do Banco do Brasil S.A. e a 
Caixa Econômica Federal, para prestação, com exclusividade, de serviços de pagamento de remuneração e 
similares, mediante crédito, em todo o território nacional, em contas-salário de deputados, servidores ativos 
efetivos ou comissionados, inativos e pensionistas, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, utilizando-se, como 
parâmetro para aferição da compatibilidade e justificativa de preços, a metodologia comparativa exposta pelo 
Departamento Técnico, às fls. 25/27. Esclarecido o processo, a Mesa Diretora, com fulcro no art. 265, §2º, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, na interpretação combinada do art. 37, XXI, da Constituição 
Federal e do art. 24, VIII, da Lei n. 8.666/1993, e no Acórdão n. 1940/2015 � TCU/Plenário, à vista das 
informações constantes dos Processos-CD ns. 108.587/2014 e 118.116/2017, resolveu unanimemente 
determinar a continuidade do referido processo de contratação. Em seguinda, o Senhor Presidente comentou 
a respeito de medidas de economia que estavam sendo tomadas junto à Primeira-Secretaria e à Diretoria-
Geral com vistas à devolução de recursos ao Governo Federal, convocando, desde já, reunião para próxima 
terça-feira, às 7h30m, para decisão sobre essa proposta. Nesse instante, compareceram à reunião os 
Senhores Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente, Mariana Carvalho, Segunda-Secretária, e 
Evandro Gussi, Corregedor Parlamentar.  Passou-se à apreciação da - I - PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. 1 � 
REPRESENTAÇÃO Nº 11, DE 2016, da Mesa Diretora em desfavor do Deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ), como 
incurso nas condutas previstas nos arts. 3º, VII, e 5º, X, e, por conseguinte, na sanção prevista no art. 14, §1º, 
todos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em 
14 de setembro de 2016. Aprovação, pelo referido Conselho, em 5 de abril de 2017, do Parecer Vencedor do 
Deputado Júlio Delgado (PSB/MG), que requalificou a conduta (art. 3º, III, do referido Código) e 
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consequentemente a penalidade cabível para a aplicação de CENSURA ESCRITA ao Representado. Em 
votação, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, receber o supracitado parecer, assegurando ao 
Representado o exercício do direito de defesa na forma do art. 12, §1º, do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados.   
2 - Solicitações de Informação ao Tribunal de Contas da União (SIT): 2.1 - SIT Nº 29, de 2017, de autoria da 
Deputada Cristiane Brasil, que �Requer informações ao Tribunal de Contas da União - TCU em relações as 
conclusões e recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou supostas irregularidades 
envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social � BNDES.�. Aprovado, por 
unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União; 2.2 � SIT Nº 30, de 2017, de autoria da 
Deputada Cristiane Brasil, que �Requer informações ao Tribunal de Contas da União - TCU em relações à 
processos de Tomada de Contas relevantes em curso que auditam as operações de crédito do BNDES e 
participações societárias do BNDESPAR em financiamento de aquisição, participação acionária e convenção de 
debêntures de empresas da área de industrialização de alimentos cárneos e assemelhados.�. Aprovado, por 
unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União; 2.3 - SIT Nº 31, de 2017, de autoria do 
Deputado Félix Mendonça Júnior, que �Requer seja solicitada, ao Tribunal de Contas da União, cópia de 
inteiro teor dos processos de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
realizados pela Corte de Contas e tendo como objeto os aportes e linhas de crédito do BNDES que envolvem o 
grupo J&F.�. Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União; 2.4 � SIT Nº 32, 
de 2017, de autoria do Deputado Hugo Leal, que �Solicita informações ao Tribunal de Contas da União sobre a 
instrução realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e da Aviação Civil � 
SeinfraRodoviaAviação, quando da análise do contrato de concessão da BR-101/BA/ES, ocorrida no bojo da TC 
012.831/2017-4.�. Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União. Em 
seguida, a Mesa Diretora ratificou, por unanimidade, os despachos exarados, ad referendum da Mesa 
Diretora, nos seguintes expedientes referentes a Requerimento de Informação, missão oficial, Ato da Mesa, 
justificativa de ausência, relatório de gestão fiscal, reembolso de despesas de assistência à saúde, nomeação e 
designação de servidor: 1 � Ratificado o Relatório de Requerimentos de Informações (RIC), despachados ad 
referendum da Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos termos dos pareceres do Relator, Deputado Fábio 
Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente: 1 - RIC Nº 2.755/17 - do Sr. Ricardo Izar - que "solicita informações ao 
senhor Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, sobre o valor gerado pela 
produção de fogos de artifício e custo da importação de fogos de artifício e insumos"; 2 - RIC Nº 2.845/17 - do 
Sr. JHC - que "requer o envio de pedido de informações por escrito ao Sr. Ministro da Fazenda, para solicite à 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) as atas de reuniões de todos os 
condomínios que possuem investimentos da REFER - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social entre 
janeiro de 2015 (dois mil e quinze) e dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis)"; 3 - RIC Nº 2.919/17 - da Sra. 
Leandre - que "requer ao senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serraglio, 
informações sobre as providências tomadas ou a serem tomadas, no âmbito do Ministério, acerca do conflito 
no município de Viana, no Maranhão, envolvendo fazendeiros que atacaram de forma violenta um grupo de 
índios Gamela, no povoado de Bahias, no Maranhão"; 4 - RIC Nº 2.920/17 - do Sr. Paulo Magalhães - que 
"requer informações ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a respeito de 
contratos de locação de imóveis para uso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no estado da 
Bahia"; 5 - RIC Nº 2.921/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que "requer no âmbito da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro de Estado de Minas e 
Energia, sobre  serviços extraordinários, funcionários, cargos e salários e sobre o balanço líquido da Empresa 
Itaipu-Binacional"; 6 - RIC Nº 2.922/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que "requer no 
âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro da Saúde, 
sobre a motivação para compra emergencial da proteína alfaepoetina"; 7 - RIC Nº 2.923/17 - da Sra. Ana 
Perugini - que "requer informações ao Ministro da Saúde, Sr. Ricardo Barros, sobre os motivos da revogação 
da importação da Asparaginase em detrimento ao fornecimento para as crianças brasileiras em tratamento 
contra a Leucemia Linfoide Aguda (LLA) do medicamento LeugiNase"; 8 - RIC Nº 2.924/17 - do Sr. Vitor Valim - 
que "solicita ao Ministério da Saúde informações acerca das ações de controle da epidemia pelo vírus 
chikungunya no Estado do Ceará"; 9 - RIC Nº 2.925/17 - da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 7180, de 2014, do Sr. Erivelton Santana, que "altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996" (inclui entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou 
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responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos 
relacionados à educação moral, sexual e religiosa), e apensados - que "requer informações ao Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, acerca de possível ato atentatório à autodeterminação do povo brasileiro, à 
não ingerência em assuntos internos e, inclusive, à liberdade de debate no próprio Parlamento, no que se 
refere à possível manifestação da Organização da Nações Unidas - ONU - que menoscaba os trabalhos 
parlamentares da Comissão Especial Escola sem partido"; 10 - RIC Nº 2.926/17 - do Sr. Weverton Rocha - que 
"requerimento de informações ao Ministro de Estado da Defesa, solicitando informações sobre o convite do 
Exército brasileiro ao Exército dos Estados Unidos em participar de exercício militar na tríplice fronteira entre 
Brasil, Peru e Colômbia"; 11 - RIC Nº 2.927/17 - do Sr. Miguel Haddad - que "requer informações do Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre o controle de alimentos destinados à alimentação escolar"; 12 
- RIC Nº 2.928/17 - do Sr. Laercio Oliveira - que "solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda"; 13 -  
RIC Nº 2.929/17 - do Sr. Rogério Peninha Mendonça - (PL 6231/2016) - que "solicita ao Sr. Ministro de Estado 
da Fazenda, como autor do Projeto de Lei nº 6.231, de 2016, a estimativa de renúncia de receita decorrente 
da sua aprovação"; 14 - RIC Nº 2.930/17 - do Sr. Rogério Peninha Mendonça - que "solicita informações ao 
Ministro da Defesa sobre os critérios para a escolha dos membros que compõem a Diretoria de Fiscalização de 
Produtos Controlados - DFPC - do Comando Logístico -COLOG - do Exército Brasileiro"; 15 - RIC Nº 2.931/17 - 
da Sra. Erika Kokay - que "requer o encaminhamento de pedido de informações ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre o Escritório de Processos daquele Ministério, na forma em 
que especifica"; 16 - RIC Nº 2.932/17 - do Sr. Marcelo Delaroli - que "solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Minas e 
Energia informações sobre procedimentos a serem adotados pelo Serviço Geológico do Brasil CPRM quanto a 
licitação de áreas que serão ofertadas ao Setor de Mineração"; 17 - RIC Nº 2.933/17 - do Sr. Marcelo Delaroli - 
que "solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Minas e Energia que requeira ao Diretor Geral do Departamento 
Nacional de Produção Mineral informações sobre a Portaria de Lavra, Autorização de Pesquisas e Guias de 
Utilização"; 18 - RIC Nº 2.934/17 - do Sr. Marcelo Delaroli - que "solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Minas e 
Energia que requeira ao Diretor Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral explicações sobre a 
motivação da publicação da Portaria nº 05 de 27 de janeiro de 2017"; 19 - RIC Nº 2.935/17 - do Sr. Fábio 
Mitidieri - que "requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca do Programa "TURISMO 
SUSTENTÁVEL E INFÂNCIA" no Estado de Sergipe"; 20 - RIC Nº 2.936/17 - do Sr. Fábio Mitidieri - que "requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca dos Programas para Estimular o 
Desenvolvimento Sustentável da Atividade Turística no Estado de Sergipe"; 21 - RIC Nº 2.937/17 - do Sr. Fábio 
Mitidieri - que "requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Turismo acerca dos critérios para 
aprovação do valor cobrado pelo Artista/Banda quando da realização de eventos cadastrados nas Propostas 
SICONV"; 22 - RIC Nº 2.938/17 - do Sr. Fábio Mitidieri - que "requer informações ao Senhor Ministro de Estado 
da Cultura acerca do Cadastro dos Artistas da Cultura, no Programa de eventos da Secretaria de Fomento e 
Incentivo à Cultura"; 23 - RIC Nº 2.939/17 - do Sr. Fábio Mitidieri - que "requer informações ao Senhor 
Ministro de Estado do Turismo acerca do Cadastro dos Artistas do Turismo do Programa de eventos do 
Desenvolvimento Turístico"; 24 - RIC Nº 2.940/17 - do Sr. Assis Carvalho - que "solicita informações ao 
Ministério da Saúde acerca dos índices da Dengue e da febre Chicungunya no estado do Piauí"; 25 - RIC Nº 
2.941/17 - do Sr. Lobbe Neto - que "solicito informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, sobre 
patrocínios feitos pela Caixa Econômica Federal instituição a times de futebol"; 26 - RIC Nº 2.942/17 - do Sr. 
Lobbe Neto - que "solicito informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, sobre o andamento 
das obras de reforma da Unidade do INSS localizada na Rua Major José Inácio, nº 2626 no Município de São 
Carlos/SP"; 27 - RIC Nº 2.943/17 - do Sr. Heitor Schuch - que "requer informações ao Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 
DNIT sobre as obras de recuperação da Ponte sobre o Rio Cai, na BR 386, km 427 na divisa dos municípios de 
Nova Santa Rita e Montenegro no RS"; 28 - RIC Nº 2.944/17 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática - que "solicita informações ao Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações - MCTIC sobre o projeto de cessão de capacidade satelital em banda Ka do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), sob responsabilidade da Empresa de 
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, vinculada ao Ministério das Comunicações"; 29 - RIC Nº 
2.945/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que "requer no âmbito da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Banco Central do 
Brasil, quanto ao cumprimento e fiscalização da Resolução nº 3.876, de 22.06.2010"; 30 - RIC Nº 2.946/17 - da 
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Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que "requer no âmbito da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, sobre a chamada "Operação Bullish""; 31 - RIC Nº 2.947/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle - que "requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. 
Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sobre inclusão de dispositivo na LDO 
- 2018, que permite compra de passagens aéreas na classe executiva para autoridades públicas"; 32 - RIC Nº 
2.948/17 - do Sr. Miguel Haddad - que "solicita o envio de requerimento de informações ao Sr. Ministro de 
Estado das Cidades, sobre os critérios de execução do Programa Cartão Reforma"; 33 - RIC Nº 2.949/17 - do 
Sr. Davidson Magalhães - que "solicita informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre o Campo 
Petrolífero de Xerelete Sul, na Bacia de Campos"; 34 - RIC Nº 2.950/17 - do Sr. Davidson Magalhães - que 
"solicita informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre débitos do SISTEMA ELETROBRAS e de outras 
empresas estatais com a PETROBRAS e suas subsidiárias"; 35 - RIC Nº 2.951/17 - do Sr. Davidson Magalhães - 
que "RIC ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre o Bloco BM-S-8 e a acumulação de petróleo denominada 
CARCARÁ, no PRÉ-SAL da Bacia de Santos"; 36 - RIC Nº 2.952/17 - do Sr. Davidson Magalhães - que "solicita 
informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre o Acordo Geral de Colaboração ("Master Agreement") 
com a TOTAL"; 37 - RIC Nº 2.953/17 - do Sr. Jean Wyllys - que "solicita informações à Secretaria de Governo 
da Presidência da República sobre entrevista dada pelo Presidente da República ao jornal Folha de São Paulo"; 
38 - RIC Nº 2.954/17 - da Comissão de Seguridade Social e Família - que "requer seja encaminhadoRIC ao 
Ministro da Saúde, Ricardo Barros, sobre testes realizados e disponibilizados ao ministério acerca da 
asparaginase, adquirida pelo Ministério da Saúde"; 39 - RIC Nº 2.955/17 - do Sr. Robinson Almeida - que 
""Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, acerca das atividades desempenhadas 
pela Sra. Leandra Barbosa dos Santos Brito, na Presidência da República.""; 40 - RIC Nº 2.956/17 - do Sr. Victor 
Mendes - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda a respeito de possíveis irregularidades 
envolvendo a JBS S.A"; 41 - RIC Nº 2.957/17 - do Sr. Félix Mendonça Júnior - que "requerimento de 
informações ao ministro de Estado da Fazenda solicitando informações acerca da atuação no mercado 
financeiro do grupo J&F relativo às operações no mercado de dólar a vista e futuro, negócios com ações de 
emissão de empresas do grupo realizados a vista e no mercado de derivativos"; 42 - RIC Nº 2.958/17 - do Sr. 
Félix Mendonça Júnior - que "requerimento de informações ao ministro de Estado do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão acerca dos aportes de capital realizados pelo BNDES às empresas do grupo J&F"; 
43 - RIC Nº 2.959/17 - do Sr. Assis Melo - que "requer informações ao Ministro-Chefe da Secretaria Geral da 
Presidência da República, sobre a destinação das verbas publicitárias do Governo Federal nos anos de 2016 e 
2017"; 44 - RIC Nº 2.960/17 - da Sra. Ana Perugini - que "requer informações à Sra. Luislinda Dias de Valois 
Santos, Ministra dos Direitos Humanos sobre quais Conselhos Tutelares já foram beneficiados com o "Kit" de 
Equipagem dos Conselhos Tutelares"; 45 - RIC Nº 2.961/17 - do Sr. João Daniel - que "requer ao Ministro-
Chefe da Casa Civil informações relativas ao Plano Safra da Agricultura Familiar 2017/2020"; 46 - RIC Nº 
2.962/17 - do Sr. Lobbe Neto - que "solicito informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro do 
Desenvolvimento Social e Agrário, sobre o andamento das obras de reforma da Unidade do INSS localizada na 
Rua Major José Inácio, nº 2626 no Município de São Carlos/SP"; 47 - RIC Nº 2.963/17 - do Sr. Luiz Nishimori - 
que "solicita informações ao Ministro de Relações Exteriores referente aos atos e acordos multilaterais que o 
Brasil é signatário, de interesse direto ou indireto do agronegócio, e as agendas dos próximos encontros"; 48 - 
RIC Nº 2.964/17 - do Sr. Jean Wyllys - que "solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a Portaria 1.482, 
editada em 25 de outubro de 2016, que confere status de estabelecimento de saúde às comunidades 
terapêuticas"; 49 - RIC Nº 2.965/17 - do Sr. Takayama - que "solicita informações ao Ministro de Estado da 
Educação sobre o livro "Enquanto o sono não vem" de José Mauro Brant e sua distribuição as instituições da 
rede pública de ensino pelo Ministério da Educação - MEC"; 50 - RIC Nº 2.966/17 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - 
que "requer informações ao Ministro da Fazenda sobre antecipação do pagamento de 50% do 13º (Abono 
Anual) aos aposentados e pensionistas brasileiros"; 51 - RIC Nº 2.967/17 - da Sra. Rosinha da Adefal - que 
"requer informações ao Exmo. Sr. Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, sobre as novas regras 
para o pagamento dos royalties de petróleo/gás natural aos municípios alagoanos e demais informações 
pertinentes"; 52 - RIC Nº 2.968/17 - do Sr. Alessandro Molon e outros - (MPV 781/2017) - que "requer 
informações ao Ministro da Casa Civil sobre a edição das Medidas Provisórias nº 781, 782 e 783"; 53 - RIC Nº 
2.969/17 - da Sra. Leandre - que "requer ao senhor Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, 
Wellington Moreira Franco, informações acerca das campanhas publicitárias desenvolvidas pelo governo 
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federal para a prevenção e o combate à violência contra a mulher no Brasil"; 54 - RIC Nº 2.970/17 - da Sra. 
Leandre - que "requer ao senhor Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, informações acerca dos 
recursos financeiros previstos para a realização de campanhas publicitárias e quais ações de comunicação 
estão planejadas para sensibilização da sociedade acerca dos cuidados com a Primeira Infância"; 55 - RIC Nº 
2.971/17 - do Sr. Jorge Solla - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Blairo Maggi, acerca do Plano de Demissão Voluntária (PDV) da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab)"; 56 - RIC Nº 2.972/17 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "solicita ao Ministro de Estado da 
Educação informações sobre eventos ocorridos na Universidade Federal Fluminense - UFF, conforme relato do 
Vereador Carlos Jordy, da Câmara Municipal de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro"; 57 - RIC Nº 2.973/17 - 
da Comissão de Desenvolvimento Urbano - que "solicita ao Senhor Ministro de Estado das Cidades, Bruno 
Araújo, informações sobre os empreendimentos habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, nos 
Estados da Bahia, Maranhão e Minas Gerais"; 58 - RIC Nº 2.974/17 - da Comissão de Desenvolvimento Urbano 
- que "solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Henrique Meirelles, informações sobre os 
empreendimentos habitacionais conduzidos pela Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, nos Estados da Bahia, Maranhão e Minas Gerais"; 59 - RIC Nº 2.975/17 - do Sr. Luiz Carlos 
Hauly - que "requer informações ao Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações"; 60 - RIC Nº 
2.976/17 - do Sr. Chico Lopes - que "requer informações ao Ministro da Justiça e Segurança Pública sobre os 
investimentos destinados a construção da Casa da Mulher Brasileira no Estado do Ceará"; 61 - RIC Nº 
2.977/17 - do Sr. Pr. Marco Feliciano - que "solicita informações ao Ministério da Cultura sobre os repasses 
federais à cantora Daniela Mercury ou empresas que ela faça parte"; 62 - RIC Nº 2.978/17 - do Sr. Chico 
Alencar - que "requer, ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, informações acerca da 
agenda de viagens realizadas pelo então Vice-Presidente e atual Presidente da República, Michel Temer, nos 
últimos sete anos"; 63 - RIC Nº 2.979/17 - do Sr. Chico Alencar - que "requer, ao Ministro da Defesa, 
informações acerca das viagens feitas pelo jato (Learjet PR-JBS) da JBS, nos últimos sete anos"; 64 - RIC Nº 
2.980/17 - do Sr. Chico Alencar - que "requer, ao Ministro dos Transportes, informações acerca das listas de 
passageiros das viagens feitas pelo jato da JBS (Learjet PR-JBS), nos últimos sete anos"; 65 - RIC Nº 2.981/17 - 
do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella Lessa, consultadas a Secretaria de Aviação Civil e suas vinculadas, 
ANAC e Infraero, informações sobre o episódio envolvendo a jornalista Miriam Azevedo de Almeida Leitão, 
ocorrido no dia 03 de junho de 2017, sábado, a bordo do voo 6237, das 19h05, da Companhia Avianca, do 
Aeroporto Internacional de Brasília para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro"; 66 - RIC Nº 2.982/17 
- do Sr. Vitor Valim - que "requer seja encaminhado, depois de ouvida a Mesa, solicitação de informação ao 
Ministério da Integração Nacional acerca da execução física e financeira de obras relativas ao Projeto de 
Integração do rio São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional"; 67 - RIC Nº 2.983/17 - do Sr. Vitor 
Valim - que "solicita informações a respeito da manutenção e da melhoria das rodovias federais no Estado do 
Ceará"; 68 - RIC Nº 2.984/17 - do Sr. Vitor Lippi - que "solicita informações ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações a respeito de medidas para o controle e monitoramento das emissões 
eletromagnéticas de fontes não intencionais"; 69 - RIC Nº 2.985/17 - do Sr. Eduardo Bolsonaro - que "solicita 
ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, informações sobre a situação dos aprovados no 
concurso da Polícia Rodoviária Federal em 2013"; 70 - RIC Nº 2.986/17 - do Sr. Leônidas Cristino - que "requer 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil informações sobre a 
privatização da Infraero"; 71 - RIC Nº 2.987/17 - do Sr. Jean Wyllys - que "solicita informações ao Ministro de 
Estado da Cultura sobre o repasse de 3% da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias 
federais e similares para o Fundo nacional de Cultura"; 72 - RIC Nº 2.988/17 - do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame - (PL 2860/2015) - que "solicita informações ao Sr. Ministro Estado da Fazenda sobre as estimativas das 
receitas provenientes do PL 2.860/2015, que altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para estabelecer 
que o Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) garantirá o pagamento aos agentes financeiros de 
prestação mensal de financiamento habitacional, em caso de redução temporária da capacidade de 
pagamento, referente ao quinquênio de 2017 a 2022"; 73 - RIC Nº 2.989/17 - do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame - (PLP 73/2007) - que "solicita informações ao Sr. Ministro Estado da Fazenda sobre as estimativas das 
receitas provenientes do PLP 73/2007, que propõe uma Reformulação Tributária Ecológica, referente ao 
quinquênio de 2017 a 2022"; 74 - RIC Nº 2.990/17 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - (PL 407/2011) - 
que "solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita decorrente da 
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aprovação do Projeto de Lei nº 407, de 2011"; 75 - RIC Nº 2.991/17 - da Sra. Luiza Erundina - que "solicita 
informações sobre o cumprimento da Lei nº 12.227, de 12 de abril de 2010, que cria o Relatório Anual 
Socioeconômico da Mulher"; 76 - RIC Nº 2.992/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao 
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, sobre o aumento do número de assaltos a banco e outras 
instituições financeiras no Estado de Minas Gerais"; 77 - RIC Nº 2.993/17 - do Sr. Jean Wyllys - que "solicita 
informações ao Ministro da Fazenda sobre o envio de recursos financeiros a organismos internacionais, nos 
termos da Lei 13.350/2016"; 78 - RIC Nº 2.994/17 - do Sr. Jean Wyllys - que "solicita informações ao Ministro 
do Planejamento, Desenvolvimento, e Gestão sobre o envio de recursos financeiros a organismos 
internacionais, nos termos da Lei 13.350/2016"; 79 - RIC Nº 2.995/17 - do Sr. Jean Wyllys - que "solicita 
informações ao Ministro das Relações Exteriores sobre o envio de recursos financeiros a organismos 
internacionais, nos termos da Lei 13.350/2016"; 80 - RIC Nº 2.996/17 - do Sr. Vitor Valim - que "solicita o 
envio de requerimento de informações ao Sr. Ministro de Estado das Cidades, sobre as políticas públicas 
voltadas para os pedestres idosos, gestantes e com deficiência"; 81 - RIC Nº 2.997/17 - do Sr. Vitor Valim - que 
"RIC ao Ministro da Justiça e Segurança Pública para que encaminhe informações a respeito do percentual ou 
da quantidade de droga exigida para que se considere configurado o tráfico e o uso, declinando quais são as 
medidas que estão sendo efetivamente adotadas para solucionar tal questão; bem como para que informa se 
as medidas educativas previstas na Lei de Droga estão sendo implementadas"; 82 - RIC Nº 2.998/17 - do Sr. 
Vitor Valim - que "requer que sejam solicitadas informações ao Ministro da Saúde sobre o risco de epidemia 
de peste humana no Estado do Ceará, e quais medidas foram ou serão tomadas para preveni-la"; 83 - RIC Nº 
2.999/17 - da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 221, de 
1998, do Sr. Germano Rigotto, que "dá nova redação ao inciso VIII do artigo 3º da Lei Complementar nº 87 de 
1996 e insere o § 7º ao artigo 20 e o § 9º ao artigo 21 da mesma Lei Complementar" (altera a Lei Kandir), e 
apensados - que "solicita que CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ/MF envie os dados 
referentes aos créditos de ressarcimento da Lei Kandir, as dívidas dos Estados e Distrito federal com a União e 
a contraparte dos Municípios, para auxiliar nos trabalhos que altera a Lei Kandir"; 84 - RIC Nº 3.000/17 - da 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 221, de 1998, do Sr. 
Germano Rigotto, que "dá nova redação ao inciso VIII do artigo 3º da Lei Complementar nº 87 de 1996 e 
insere o § 7º ao artigo 20 e o § 9º ao artigo 21 da mesma Lei Complementar" (altera a Lei Kandir), e apensados 
- que "solicita que a Secretaria do Tesouro Nacional/MF envie os dados referentes a todas as dívidas dos 
municípios com a União, para auxiliar nos trabalhos que altera a Lei Kandir"; 85 - RIC Nº 3.001/17 - do Sr. 
Hugo Leal - que "solicita ao Sr. Dyogo Oliveira, Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, no âmbito da Secretaria do Patrimônio da União, informações sobre imóveis sob a sua gestão, bem 
como sobre providências que está adotando para a identificação e demarcação do patrimônio público 
imobiliário da União e para o fortalecimento do Órgão Gestor, objetivando a melhoria da gestão e o 
cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor"; 86 - RIC Nº 3.002/17 - da Sra. 
Professora Marcivania - que "requer informações ao Sr. Gilberto Kassab, Ministro de Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações sobre o processo de reestruturação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
no Amapá"; 87 - RIC Nº 3.003/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de Estado da 
Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o município de Três Pontas, Estado de Minas Gerais, 
referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 88 - RIC Nº 3.004/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita 
informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o município de 
Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 89 - RIC Nº 
3.005/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses 
financeiros não efetuados para o município de Seritinga, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios 
anteriores a 2017"; 90 - RIC Nº 3.006/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de 
Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o município de São Thomé das Letras, Estado 
de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 91 - RIC Nº 3.007/17 - do Sr. Dimas Fabiano - 
que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o 
município de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 92 - RIC Nº 
3.008/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses 
financeiros não efetuados para o município de Sabará, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios 
anteriores a 2017"; 93 - RIC Nº 3.009/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de 
Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o município de Rio Preto, Estado de Minas 
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Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 94 - RIC Nº 3.010/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que 
"solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o 
município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 95 - RIC Nº 
3.011/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses 
financeiros não efetuados para o município de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios 
anteriores a 2017"; 96 - RIC Nº 3.012/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de 
Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o município de Paraguaçu, Estado de Minas 
Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 97 - RIC Nº 3.013/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que 
"solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o 
município de Nova Resende, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 98 - RIC Nº 
3.014/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses 
financeiros não efetuados para o município de Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, referentes aos 
exercícios anteriores a 2017"; 99 - RIC Nº 3.015/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao 
Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o município de Machado, Estado 
de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 100 - RIC Nº 3.016/17 - do Sr. Dimas Fabiano - 
que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o 
município de Maria da Fé, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 101 - RIC Nº 
3.017/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses 
financeiros não efetuados para o município de Heliodora, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios 
anteriores a 2017"; 102 - RIC Nº 3.018/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de 
Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o município de Liberdade, Estado de Minas 
Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 103 - RIC Nº 3.019/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que 
"solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o 
município de Lavras, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 104 - RIC Nº 
3.020/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses 
financeiros não efetuados para o município de Lambari, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios 
anteriores a 2017"; 105 - RIC Nº 3.021/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de 
Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o município de Itajubá, Estado de Minas 
Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 106 - RIC Nº 3.022/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que 
"solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o 
município de Cruzília, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 107 - RIC Nº 
3.023/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses 
financeiros não efetuados para o município de Contagem, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios 
anteriores a 2017"; 108 - RIC Nº 3.024/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de 
Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o município de Caxambú, Estado de Minas 
Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 109 - RIC Nº 3.025/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que 
"solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o 
município de Cana Verde, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 110 - RIC Nº 
3.026/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses 
financeiros não efetuados para o município de Cambuí, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios 
anteriores a 2017"; 111 - RIC Nº 3.027/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de 
Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o município de Camanducaia, Estado de 
Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 112 - RIC Nº 3.028/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que 
"solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o 
município de Brasópolis, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 113 - RIC Nº 
3.029/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses 
financeiros não efetuados para o município de Bom Repouso, Estado de Minas Gerais, referentes aos 
exercícios anteriores a 2017"; 114 - RIC Nº 3.030/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao 
Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o município de Bias Fortes, 
Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 115 - RIC Nº 3.031/17 - do Sr. Dimas 
Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados 
para o município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 116 
- RIC Nº 3.032/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre 
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repasses financeiros não efetuados para o município de Bela Vista de Minas, Estado de Minas Gerais, 
referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 117 - RIC Nº 3.033/17 - do Sr. Dimas Fabiano - que "solicita 
informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre repasses financeiros não efetuados para o município de 
Andrelândia, Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios anteriores a 2017"; 118 - RIC Nº 3.034/17 - da 
Comissão de Educação - que "requer seja encaminhado, ao Ministro de Estado da Defesa,RIC sobre a 
visibilidade marítima do Pico do Cabugi, localizado no Estado do Rio Grande do Norte"; 119 - RIC Nº 3.035/17 
- do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública"; 120 - RIC Nº 
3.036/17 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao Ministério do Trabalho"; 121 - RIC Nº 
3.037/17 - do Sr. Júlio Delgado - que "solicita informações ao Sr. Ministro de Estado de Desenvolvimento 
Social sobre a participação do Ministério sob sua responsabilidade na elaboração e tramitação das Medidas 
Provisórias nº 739, de 2016 e 767, de 2017, bem como do Projeto de Lei nº 6.427, de 2016, e sobre a 
instituição do Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por 
Incapacidade"; 122 - RIC Nº 3.038/17 - da Sra. Conceição Sampaio - que "requer sejam solicitadas informações 
ao Sr. Ministro da Justiça e Segurança Pública sobre o estágio de implementação das recomendações da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigou o tema da violência contra a mulher"; 123 - RIC Nº 
3.039/17 - do Sr. Veneziano Vital do Rêgo - que "solicita ao Ministério do Meio Ambiente informações sobre a 
nomeação dos membros da Comissão Nacional de Jardins Botânicos"; 124 - RIC Nº 3.040/17 - do Sr. Goulart - 
que "solicita informações ao Sr. Ricardo Barros, Ministro da Saúde, sobre o índice de reajuste para planos de 
saúde médico-hospitalares individuais/familiares, no período compreendido entre maio de 2017 e abril de 
2018, autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)"; 125 - RIC Nº 3.041/17 - da Sra. Maria 
do Rosário - que "requer informações à Ministra dos Direitos Humanos sobre a Ouvidoria Nacional de Direitos 
Humanos"; 126 - RIC Nº 3.042/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que "requer no âmbito 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro de Estado de Minas 
e Energia, sobre as circunstâncias dos pedidos de atividade de garimpagem por grupos do Mato Grosso na 
região de Juruá / Acre"; 127 - RIC Nº 3.043/17 - do Sr. Nilto Tatto - que "solicita informações ao Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, através da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário da Casa Civil o pedido de informações referente à Programa Nacional de Reforma 
Agrária"; 128 - RIC Nº 3.044/17 - da Comissão de Finanças e Tributação - (REQ 324/2017) - que "solicita 
informação ao Ministro da Fazenda, sobre o estudo que foi realizado na Receita Federal sobre a distorção 
tributária que gerou ganhos de R$ 13,5 bilhões para os grandes fabricantes de refrigerantes para pagar menos 
imposto"; 129 - RIC Nº 3.045/17 - da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher - que "requer ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde informações a respeito da execução das emendas aprovadas ao 
orçamento de 2017"; 130 - RIC Nº 3.046/17 - do Sr. Júlio Delgado - que "requer informação ao Ministro da 
Justiça e Segurança Pública acerca de programas de combate ao tráfico e ao consumo do crack e a 
transferência de recursos pertinentes aos entes federados"; 131 - RIC Nº 3.047/17 - do Sr. Heráclito Fortes - 
que "solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão acerca da linha de 
crédito concedida pela Caixa Econômica Federal ao Estado do Piauí"; 132 - RIC Nº 3.048/17 - do Sr. Heráclito 
Fortes - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda acerca da linha de crédito concedida pela 
a Caixa Econômica Federal ao Estado do Piauí"; 133 - RIC Nº 3.049/17 - do Sr. Alceu Moreira - que "requer 
informações sobre o andamento das ações de preservação do PAC-Cidades Históricas, desenvolvidas no 
município de Jaguarão, estado do Rio Grande do Sul, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN)"; 134 - RIC Nº 3.050/17 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro-Chefe da Secretaria-
Geral da Presidência, Wellington Moreira Franco, informações acerca da reunião ocorrida entre ele, Michel 
Temer, o Ministro Eliseu Padilha e o Ministro Gilmar Mendes"; 135 - RIC Nº 3.051/17 - do Sr. Chico Alencar - 
que "solicita ao Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, informações acerca da reunião ocorrida entre ele, 
Michel Temer, o Ministro Moreira Franco e o Ministro Gilmar Mendes"; 136 - RIC Nº 3.052/17 - do Sr. Remídio 
Monai - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre o processo de habilitação de corretores de 
seguro, realizado pela FUNENSEG - Escola Nacional de Seguros"; 137 - RIC Nº 3.053/17 - do Sr. Covatti Filho - 
que "requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre os resultados do Grupo de Trabalho 
constituído pela Portaria SUSEP 6.369 de 2015 para debater o Projeto de Lei 4.844 de 2012 em tramitação na 
Câmara dos Deputados"; 138 - RIC Nº 3.054/17 - do Sr. Júlio Cesar - (PL 4852/2016) - que "solicita ao Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação do Projeto de Lei 
nº 4.852, de 2016"; 139 - RIC Nº 3.055/17 - do Sr. Heráclito Fortes - que "solicita informações ao Ministro da 
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Fazenda, com esclarecimentos do Presidente da Caixa Econômica Federal, acerca da concessão de linha de 
crédito ao Estado do Piauí"; 140 - RIC Nº 3.056/17 - da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - que "requeiro Informação ao Ministério da Justiça sobre a execução sumária de dois equinos no 
Estado de Goiás, por agentes da Polícia Rodoviária Federal"; 141 - RIC Nº 3.057/17 - da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - que "requer o envio de RIC ao Ministério do Meio Ambiente e 
sobre a execução sumária de dois equinos no Estado de Goiás, por agentes da Polícia Rodoviária Federal"; 142 
- RIC Nº 3.058/17 - do Sr. Takayama - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Educação e ao 
Ministro de Estado da Cultura sobre a destinação de recursos públicos para o financiamento de performances 
que de cunho erótico e sexual"; 143 - RIC Nº 3.059/17 - do Sr. Edmilson Rodrigues - que "requer ao Ministro 
de Estado do Meio Ambiente informações acerca da continuidade do Programa Bolsa Verde instituído pela Lei 
nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, a qual designa o Ministério do Meio Ambiente como responsável pela 
implementação"; 144 - RIC Nº 3.060/17 - do Sr. Vinicius Carvalho - que "requer informações ao Ministro de 
Estado da Saúde sobre o ofício circular nº 13/2017 - DAB/SAS/MS que dispõe acerca de informações sobre 
implantodontia do SUS"; 145 - RIC Nº 3.061/17 - do Sr. Miguel Haddad - que "requer ao Ministro de Estado da 
Fazenda informações sobre medidas adotadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM para a apuração 
das supostas infrações cometidas em operações realizadas por JBS, outras sociedades controladas pela J&F 
Investimentos e por seus controladores nos mercados de valores mobiliários"; 146 - RIC Nº 3.062/17 - do Sr. 
Miguel Haddad - que "requer que sejam solicitadas informações ao Ministro da Justiça e Segurança Pública 
sobre as medidas adotadas para proteção de armas de fogo apreendidas pelos órgãos de segurança pública"; 
147 - RIC Nº 3.064/17 - do Sr. Diego Garcia - que "requer informações ao Exmo. Senhor Ministro-Chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, sobre os gastos públicos do 
Governo Federal com publicidade e propaganda nos últimos dez anos, incluindo o ano de 2017, especificando 
a finalidade de cada gasto publicitário"; 148 - RIC Nº 3.065/17 - do Sr. Diego Garcia - que "requer informações 
ao Exmo. Senhor Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, 
sobre os gastos públicos do Governo Federal com publicidade e propaganda nos anos de 2016 e 2017, 
especialmente para promover a Reforma da Previdência"; 149 - RIC Nº 3.066/17 - do Sr. João Campos - que 
"requer informações do Ministro da Justiça e Segurança Pública sobre o possível recebimento de refugiados 
pelo Brasil"; 150 - RIC Nº 3.067/17 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "requer informações ao Exmo. 
Sr. Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, sobre os empréstimos concedidos através do 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para os setores empresariais e industriais 
brasileiros"; 151 - RIC Nº 3.068/17 - do Sr. Jhc - que "requer o envio de pedido de informações ao Sr. Ministro 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para que esclareça qual foi a legislação e o sistema/método 
utilizados para a divisão da Bacia Petrolífera Alagoas-Sergipe, bem como envie todos os atos e processos 
administrativos relativos ao tema"; 152 - RIC Nº 3.069/17 - do Sr. Dagoberto Nogueira - que "requerimento de 
informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, solicitando informações 
acerca das despesas efetuadas referente às emendas parlamentares e aos gastos de órgãos públicos nos 
Estados e Municípios durante o período de junho e julho de 2017"; 153 - RIC Nº 3.070/17 - do Sr. Robinson 
Almeida - que "solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça e da Segurança 
Pública sobre o fim do Grupo de Trabalho da Polícia Federal junto a Operação Lava Jato em Curitiba-PR"; 154 - 
RIC Nº 3.071/17 - da Sra. Mara Gabrilli - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde acerca do 
fornecimento do imunossupressor tacrolimo"; 155 - RIC Nº 3.072/17 - da Sra. Mara Gabrilli - que "requer que 
sejam solicitadas informações ao Ministro da Saúde sobre a cobertura, pelos planos de saúde, das próteses 
auditivas não implantáveis"; 156 - RIC Nº 3.073/17 - da Comissão de Educação - que "requer seja 
encaminhadoRIC acerca de iniciativas de competência do Ministério da Educação para a execução de metas e 
estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE)"; 157 - RIC Nº 3.074/17 - do Sr. Leo de Brito - que "solicita 
informações ao Sr. Ministro da Cultura sobre o fechamento do escritório da Agência Nacional de Cinema - 
ANCINE em Manaus"; 158 - RIC Nº 3.075/17 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "solicita informações ao Senhor 
Ronaldo Nogueira, Ministro de Estado do Trabalho, no sentido de impedir o fechamento da Agência do 
Ministério do Trabalho da cidade de Catanduva, unidade com 50 anos ininterruptos de bons serviços 
prestados à sociedade"; 159 - RIC Nº 3.076/17 - do Sr. Ronaldo Fonseca - que "requer informações ao 
Excelentíssimo Ministro das Relações Exteriores, Sr. Aloysio Nunes Ferreira Filho, sobre possíveis tratativas do 
Brasil com a Organização das Nações Unidas - ONU, referentes ao recebimento de refugiados enviados pela 
ONU para o Brasil"; 160 - RIC Nº 3.077/17 - do Sr. Lucio Mosquini - que "requer informações ao Senhor 
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Ministro de Estado das Cidades Bruno Araújo, sobre a reativação do Programa Nacional de Habitação Rural - 
PNHR, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida"; 161 - RIC Nº 3.078/17 - da Sra. Ana Perugini - que 
"requer informações ao Ministro da Casa Civil, Sr. Eliseu Padilha, sobre os gastos do governo Temer com 
publicidade e propaganda, em detrimento destes mesmos gastos no governo Dilma"; 162 - RIC Nº 3.079/17 - 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado - (PFC 95/2016) - que "requer informações 
ao Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública sobre a atuação da Polícia Federal em operações 
policiais de investigação a membros da Polícia Militar do Estado de Goiás, sob a suspeita da existência de 
grupos de extermínio"; 163 - RIC Nº 3.080/17 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "requer 
informações ao Ministro de Minas e Energia sobre as bandeiras tarifárias verde, amarela e vermelha aplicadas 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL"; 164 - RIC Nº 3.081/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que 
"requeiro com base no artigo 50, § 2º da Constituição Federal, e na forma dos artigos 115 e 116 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, que ouvida a Mesa sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Cultura 
esclarecimentos sobre a resposta enviada a está casa em consequência oRIC n° 2.877/2017, tendo em vista, 
que os itens 2 e 4 constantes no referido requerimento foram respondidos de forma insatisfatória"; 165 - RIC 
Nº 3.082/17 - da Sra. Erika Kokay - que "requer o encaminhamento de pedido de informação ao Senhor 
Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil sobre a proposta de privatização da Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO"; 166 - RIC Nº 3.083/17 - da Sra. Ana Perugini - que "requer 
informações ao Ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Antônio Imbassahy a ser 
encaminhado para Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres - SPM/PR, sobre a política de fomento à 
participação feminina na política, e os valores atuais dos fundos partidários de cada partido"; 167 - RIC Nº 
3.084/17 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "requer informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da 
Integração Nacional, a respeito do contrato nº 0402327-41 firmado entre esse Ministério e o Governo do 
Estado da Paraíba para construção do Sistema Adutor Boqueirão"; 168 - RIC Nº 3.085/17 - do Sr. Herculano 
Passos - que "requer informações ao Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre o montante total 
repatriado, na forma da Lei 13.428/2017"; 169 - RIC Nº 3.086/17 - do Sr. Assis Carvalho - que "solicita ao 
Ministério da Educação informações sobre o corte de fornecimento de água nos bairros município de 
Oeiras/PI"; 170 - RIC Nº 3.087/17 - do Sr. Ronaldo Benedet - que "solicita o envio de requerimento de 
informações ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil sobre estudos de viabilidade da 
construção de 5ª e 6ª faixas de trânsito na rodovia BR-101, no contorno do Morro dos Cavalos, no Estado de 
Santa Catarina"; 171 - RIC Nº 3.088/17 - da Comissão de Seguridade Social e Família - que "requer 
informações ao Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações acerca dos estudos 
financiados pelo Ministério sobre a "fosfoetanolamina""; 172 - RIC Nº 3.089/17 - da Comissão de Seguridade 
Social e Família - que "requer informações ao Senhor Ministro da Saúde a respeito da situação atual do tema 
"fosfoetanolamina", no que se refere às competências do órgão sanitário federal"; 173 - RIC Nº 3.090/17 - da 
Comissão de Seguridade Social e Família - que "requer informações ao Senhor Ministro da Saúde a respeito do 
uso compassivo, acesso expandido e fornecimento de medicamento pós-estudo"; 174 - RIC Nº 3.091/17 - da 
Sra. Erika Kokay - que "requer o encaminhamento de pedido de informações ao Ministério da Fazenda sobre 
denúncias da prática de interferência, intimidação, censura e monitoramento, por parte da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, em detrimento das atividades desenvolvidas pelo Auditores Fiscais voltadas ao 
combate a crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, na forma em que especifica"; 175 - RIC Nº 3.092/17 - 
do Sr. Evair Vieira de Melo - que "requer informações ao Ministro da Educação, Mendonça Filho, sobre as 
obras paradas no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica"; 176 - RIC Nº 
3.093/17 - do Sr. Miguel Haddad - que "solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado Chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República sobre a Estratégia de Segurança da 
Informação e de Comunicações e sobre as ações levadas a cabo pelo Governo Federal nesta área"; 177 - RIC 
Nº 3.094/17 - do Sr. Lobbe Neto - que "solicita informações atualizadas a ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
da Educação, sobre o andamento da universalização das bibliotecas nas escolas do País, como previsto na Lei 
12.244/2010"; 178 - RIC Nº 3.095/17 - do Sr. Eros Biondini - que "solicita informações ao Excelentíssimo 
Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Sr. Mauricio Quintella, sobre o aumento nas tarifas 
básicas dos pedágios da rodovia BR-040/DF/GO/MG autorizado pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), pela Resolução nº 5.392 de 2017, publicada na D.O.U. do dia 28/07/2017"; 179 - RIC Nº 
3.096/17 - do Sr. Carlos Zarattini - que "requer sejam prestadas informações pelo Sr. Ministro da 
Transparência e Controladoria Geral da União, a respeito do recebimento de valores pelo Ministro de Estado 
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da Fazenda"; 180 - RIC Nº 3.097/17 - do Sr. Glauber Braga - que "solicita ao Ministro de Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações informações acerca da suspensão de pagamento de bolsas oriundas do CNPq"; 181 
- RIC Nº 3.098/17 - da Sra. Mara Gabrilli - que "solicita ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações informações quanto ao Programa de Inovação em Tecnologia Assistiva"; 182 - RIC Nº 3.099/17 
- do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura"; 183 - RIC Nº 3.100/17 - do 
Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura"; 184 - RIC Nº 3.101/17 - do Sr. 
Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura"; 185 - RIC Nº 3.102/17 - do Sr. 
Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura"; 186 - RIC Nº 3.103/17 - do Sr. 
Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura"; 187 - RIC Nº 3.104/17 - do Sr. 
Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura"; 188 - RIC Nº 3.105/17 - do Sr. 
Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura"; 189 - RIC Nº 3.106/17 - do Sr. 
Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura"; 190 - RIC Nº 3.107/17 - do Sr. 
Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura"; 191 - RIC Nº 3.108/17 - do Sr. 
Patrus Ananias - que "solicita informações ao Exmo. Sr. Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda, referente a 
transferência de recursos externos"; 192 -  RIC Nº 3.109/17 - do Sr. Patrus Ananias - que "solicita informações 
ao Exmo. Sr. Eliseu Padilha, Ministro da Casa Civil da Presidência da República, referente as operações Terra 
Prometida e Theatrum realizadas pelo Polícia Federal no Estado do Mato Grosso"; 193 - RIC Nº 3.110/17 - do 
Sr. Patrus Ananias - que "solicita informações ao Exmo. Sr. Eliseu Padilha, Ministro da Casa Civil da Presidência 
da República, referente aos processos de desapropriações de imóveis rurais"; 194 - RIC Nº 3.111/17 - do Sr. 
Jean Wyllys - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Defesa sobre medidas adotadas pelo governo 
brasileiro no que se refere à exportação de armas menos letais ao governo da Venezuela"; 195 - RIC Nº 
3.112/17 - do Sr. Assis do Couto - que "solicita informações ao Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da 
Presidência da República, Antônio Imbassahy, e ao Ministro de Estado das Cidades, Bruno Araújo, a respeito 
de pagamentos de emendas parlamentares impositivas, referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, bem como 
sobre o conteúdo dos Ofícios n. 125/2017/GAB-AS e n. 126/2017/GAB-AS, protocolizados nos órgãos no mês 
de maio de 2017"; 196 - RIC Nº 3.113/17 - do Sr. Flavinho - que "RIC ao Ministro da Justiça e da Segurança 
Pública para que sejam solicitadas informações relacionadas à Classificação Indicativa de animações que 
contenham cenas de sexo explícito como a obra AudioVisual "Sausage Party (A Festa da Salsicha")"; 197 - RIC 
Nº 3.114/17 - do Sr. Flavinho - que "requer Informações ao Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações em relação à análise técnica para a exibição de animações que contenham cenas de sexo 
explícito como a obra AudioVisual "Sausage Party (A Festa da Salsicha)""; 198 - RIC Nº 3.115/17 - do Sr. 
Takayama - que "solicita informações ao Ministro de Justiça e Segurança Pública acerca dos critérios utilizados 
para classificar o desenho "Festa da Salsicha" como adequado para adolescentes de 16 anos"; 199 - RIC Nº 
3.116/17 - do Sr. Vitor Valim - que "requer informações sobre o adicional de insalubridade dos agentes 
comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias"; 200 - RIC Nº 3.117/17 - do Sr. Vitor Valim - 
que "requer informações sobre a jornada de trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 
combate às endemias"; 201 - RIC Nº 3.118/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que 
"requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro 
de Estado de Minas e Energia, sobre o aumento abusivo do preço dos combustíveis no Estado do Acre durante 
o mês de julho de 2017"; 202 - RIC Nº 3.119/17 - do Sr. Flavinho - que "RIC ao Ministro da Educação para que 
sejam solicitadas informações relacionadas ao Edital nº 1/2017, publicado em 1 de agosto de 2017"; 203 - RIC 
Nº 3.120/17 - do Sr. Diego Garcia - que "requer informação ao Ministro de Estado do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão sobre o quantitativo de pedidos de redução de jornada por servidores ocupantes 
de cargo de provimento efetivo no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional"; 
204 - RIC Nº 3.121/17 - do Sr. Alceu Moreira - que "solicita o envio de requerimento de informações ao Sr. 
Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil sobre o andamento dos estudos de viabilidade técnica, 
econômica e ambiental para a travessia a seco do canal Miguel da Cunha, entre os Municípios de Rio Grande e 
São José do Norte, no Estado do Rio Grande do Sul"; 205 - RIC Nº 3.122/17 - da Comissão de Viação e 
Transportes - que "solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado das Cidades (MCidades), através 
do Sr. Elmer Coelho Vicenzi como presidente do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), e o Departamento 
Nacional de Trânsito (DENATRAN) ao qual o confere o cargo de Diretor, que preste informações sobre a 
padronização e procedimentos para o Registro de Contratos com cláusula de Alienação Fiduciária em 
operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, nos órgãos ou 
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entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para anotação no Certificado de Registro 
de Veículos - CRV".  2 - Ratificado o Relatório de Missão Autorizada n. 3, de 2017, da Presidência. Missões 
oficiais autorizadas por meio de ofícios - GPO ns., de 2017: 720, 721, 723, 726 a 728, 736, 740 a 742 , 743, 774, 
775, 781, 805, 806, 809 a 813 a 816, 819, 823, 825, 831, 833, 834, 839, 850, 851, 853, 859 a 861, 868 a 871, 
874 a 876, 882 a 885, 890 a 892, 902, 907 a 911, 915, 924, 928, 932 a 937, 946, 951 a 957, 959, 960, 967, 968, 
973, 974, 978, 980, 983, 1003, 1004, 1008 a 1010, 1012 a 1014, 1032, 1038, 1049, 1054,1058, 1059, 1060 a 
1067, 1069, 1080, 1081, 1091 a 1095, 1097 a 1099, 1100, 1102 a 1105, 1110, 1112, 1113, 1115, 1119 a 1121, 
1124, 1129 a 1131, 1139, 1142, 1143, 1146, 1147, 1152, 1153, 1155, 1156, 1174, 1181, 1188 a 1191, 1199, 
1202 a 1204, 1213, 1217, 1219, 1224, 1227, 1229, 1230, 1235, 1236, 1238 a 1240, 1249 a 1253, 1255 a 1260, 
1263 a 1268, 1270, 1274, 1277 a 1280, 1283, 1286, 1287.  3 - Ratificados os Atos da Mesa nºs: 3.1 � Nº 185, 
de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial nos órgãos que 
especifica.�. (Órgãos: Liderança do Partido do Democratas e Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural). Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 23/maio/2017 e 
publicado no Suplemento ao DCD de 24/maio/2017, instruído no processo n. 112.002/2017; 3.2 - Nº 187, de 
2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na estrutura da 
Liderança do Partido Humanista da Solidariedade.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 
25/maio/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 26/maio/2017, instruído no processo n. 2.550/2017; 3.3 
- Nº 189, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial e 
funções comissionadas na estrutura dos órgãos que especifica.�. (Órgãos: Presidência e Gabinete do Terceiro-
Suplente de Secretário). Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 31/maio/2017 e publicado no 
Suplemento ao DCD de 1/junho/2017, instruído no processo n. 114.350/2017; 3.4 - Nº 190, de 2017, que 
�Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na estrutura do Gabinete da 
Segunda-Secretária.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 5/junho/2017 e publicado no 
Suplemento ao DCD de 6/junho/2017, instruído no processo n. 115.077/2017; 3.5 - Nº 193, de 2017, que 
�Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na estrutura dos órgãos que 
especifica.�. (Órgãos: Gabinete do Presidente, Liderança do Partido Socialista Brasileiro e Secretaria-Geral da 
Mesa). Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 19/junho/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 
20/junho/2017; 3.6 - Nº 195, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de 
natureza especial na estrutura do Gabinete do Primeiro-Secretário.�. Baixado, ad referendum da Mesa 
Diretora, em 25/julho/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 26/julho/2017; 3.7 - Nº 196, de 2017, que 
�Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial e de funções comissionadas 
nos órgãos que especifica.�. (Órgãos: Lideranças do PMDB e do DEM; Diretoria-Geral; Departamento de 
Finanças, Orçamento e Contabilidade; Presidência; e Assessoria Internacional e Cerimonial). Baixado, ad 
referendum da Mesa Diretora, em 9/agosto/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 10/agosto/2017, 
instruído no processo n. 118.069/2017; 3.8 - Nº 197, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de 
cargos em comissão de natureza especial e de funções comissionadas na estrutura da Liderança do Partido 
Social Democrático.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 14/agosto/2017 e publicado no 
Suplemento ao DCD de 15/agosto/2017, instruído no processo n. 119.608/2017; 3.9 - Nº 198, de 2017, que 
�Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na estrutura do Gabinete da 
Segunda Vice-Presidência.�. Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 17/agosto/2017 e publicado no 
Suplemento ao DCD de 18/agosto/2017, instruído no processo n. 122.895/2017; 3.10 - Nº 194, de 2017, que 
�Designa Membros da Mesa Diretora para compor o Conselho Diretor do PRÓ-SAÚDE.�. Baixado, ad 
referendum da Mesa Diretora, em 12/julho/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 13/julho/2017. 4 - 
Ratificadas as ausências justificadas, ad referendum da Mesa Diretora, constantes do processo n. 
126.370/2017.  5 - Relatório de Gestão Fiscal: Processo edoc n. 209.392/2017. Relatório de Gestão Fiscal da 
Câmara dos Deputados, referente ao período de maio/2016 a abril/2017. Ratificada a Portaria nº 10, de 29 de 
maio de 2017, documento n. 19.  6 - Reembolso de despesas de assistência à saúde. Ratificados os despachos 
favoráveis exarados nos seguintes processos: 6.1 - Processo n. 111.119/2017, de interesse do Deputado 
Sérgio Brito; 6.2 - Processo n. 116.270/2017, de interesse do Deputado Hiran Gonçalves; 6.3 - Processo n. 
118.037/2017, de interesse do Deputado Osmar Terra; 6.4 - Processo n. 118.062/2017, de interesse do 
Deputado Jarbas Vasconcelos; 6.5 - Processo n. 118.472/2017, de interesse do Deputado Osmar Terra; 6.6 - 
Processo n. 119.029/2017, de interesse do Deputado Eros Biondini.  7 - Nomeação de Servidores: 7.1 � 
Processo n. 112.272/2017. Ratificado o despacho favorável do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 2: �Trata-se de 
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indicação do Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Deputado Elmar Nascimento, no sentido 
de que o servidor lomar de Oliveira Tavares Filho, ponto n. 154.122, seja nomeado para o cargo de natureza 
especial de Assessor Técnico, CNE-07, naquele órgão. A Resolução n. 43/2006, que disciplina a matéria, 
autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios de 
confianga, eficiência e oportunidade, a escolaridade de nivel superior, exigida em atos normativos internos, 
para a designagão de acesso as funções comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, 
conforme processo n. 2007/122698, aos cargos de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da 
Mesa, o provimento do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, pelo referido indicado, naquele 
conselho. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa 
para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.�; 7.2 - Processo n. 114.044/2017. 
Ratificado o Ato do Presidente, à fl. 3/v: �ATO DO PRESIDENTE. O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea "a", do Ato da Mesa no 205, de 
28 de junho de 1990, resolve: DISPENSAR, de acordo con o art. 3° do Ato da Mesa n° 133, de 20 de maio de 
2014, FERNANDO SABÓIA VIEIRA, ponto nº 1874, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista 
Legislativo � atribuição Consultoria, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada de Secretário-Geral da 
Mesa Adjunto, FC-5, da Secretaria-Geral da Mesa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 
DESIGNAR, ad referendum da Mesa Diretora, na forma do art. 1° da Resolução n° 43, de 30 de novembro de 
2006, EGIO ALMEIDA ANDRADE, ponto nº 4846, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo - Agente de Serviços Legislativos - Serviços de Atendimento, Classe Especial, Padrão 10, para 
exercer a função comissionada de Secretário-Geral da Mesa Adjunto, FC-5, da Secretaria-Geral da Mesa, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. JUSTIFICAÇÃO. O servidor Egio Almeida Andrade, técnico 
legislativo com mais de trinta anos de serviços prestados a Câmara dos Deputados é o servidor ativo do 
quadro efetivo com mais larga experiência em procedimentos de Plenário na Casa. O servidor atuou ao longo 
de toda a sua carreira no Plenário, trabalhando em lideranças partidárias, na Liderança do Governo na Câmara 
e na Assessoria de Plenário da Secretaria-Geral da Mesa. Em todas essas oportunidades, desempenhou suas 
funções com profissionalismo, competência e eficiência. Nesse sentido, mostram-se plenamente atendidos os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n. 43, de 2006, para a designação do referido servidor para a função 
de Secretário-Geral da Mesa Adjunto, nos termos deste Ato.�; 7.3 - Processo n. 115.761/2017. Ratificado o 
despacho favorável do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 2: �Trata-se de indicação do Quarto-Suplente, Deputado 
Carlos Manato, no sentido de que Luiz Dayr DiIon Júnior seja nomeado para o cargo de natureza especial de 
Assessor Técnico, CNE-07, na Quarta-Suplência. A Resolução n. 43/2006, que disciplina a matéria, autoriza o 
Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios de confiança, 
eficiência e oportunidade, a escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos internos, para a 
designagão de acesso as funções comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, conforme 
processo n. 2007/122698, aos cargos de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da Mesa, o 
provimento do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, pelo referido indicado, naquele órgão. 
Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa para 
inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.�; 7.4 - Processo n. 116.274/2017. Ratificado o 
despacho favorável do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 5: �Trata-se de indicação do Líder do Solidariedade, 
Deputado Aureo, no sentido de que Gustavo Augusto Nascimento do Carmo seja nomeado para o cargo de 
natureza especial de Assessor Técnico, CNE-07, na liderança daquele partido. A Resolução n. 43/2006, que 
disciplina a matéria, autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base 
em critérios de confiança, eficiência e oportunidade, a escolaridade de nivel superior, exigida em atos 
normativos internos, para a designação de acesso as funções comissionadas de direção e assessoramento e, 
por extensão, conforme processo n. 2007/122698, aos cargos de natureza especial. Assim, autorizo, ad 
referendum da Mesa, o provimento do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, pelo referido 
indicado, na Liderança do Solidariedade. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências e, 
após, à Secretaria-Geral da Mesa para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.�; 7.5 - 
Processo n. 123.611/2017. Ratificado o despacho favorável do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 1: �Trata-se de 
indicação no sentido de que Jesus Antônio Rezende seja nomeado para o cargo de natureza especial de 
Assessor Técnico, CNE-07, no Gabinete do Presidente. A Resolução n. 43/2006, que disciplina a matéria, 
autoriza o Presidente desta Casa a dispensar, ad referendum da Mesa Diretora, com base em critérios de 
confiança, eficiência e oportunidade, a escolaridade de nível superior, exigida em atos normativos internos, 
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para a designação de acesso às funções comissionadas de direção e assessoramento e, por extensão, 
conforme processo n. 2007/122698, aos cargos de natureza especial. Assim, autorizo, ad referendum da 
Mesa, o provimento do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, pelo referido indicado, nesta 
Presidência. Encaminhe-se ao Departamento de Pessoal para providências e, após, à Secretaria-Geral da Mesa 
para inclusão do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado.�.  Por último, o Senhor Presidente 
Rodrigo Maia expôs, extrapauta, o Projeto de Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2016, de autoria da 
Senadora Rose de Freitas e outros, que �Altera a redação do §2º do art. 4º da Resolução nº 1, de 1970 � CN 
(Regimento Comum), para ampliar o número de vice-líderes do Governo no Congresso Nacional.�. Submetido 
a votos, foi aprovado, por unanimidade, o parecer do Relator, Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-
Presidente, pela aprovação do referido projeto. Nesse instante, retirou-se da sala de reuniões o Senhor 
Presidente Rodrigo Maia, assumindo a condução dos trabalhos o Senhor Deputado Fábio Ramalho, e 
compareceu o Senhor Deputado César Halum, Segundo-Suplente de Secretário.  II � PAUTA DO SENHOR 
PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE. O Senhor Deputado Fábio Ramalho relatou os seguintes processos referentes a 
requerimentos de representação:  1 � Processo n. 150.098/2015. Encaminhamento do Relator à fl. 83:  
�Senhor Presidente, Cuida-se de Representação proposta em desfavor do Deputado Valmir Assunção (PT/BA), 
por suposta tentativa de obstruir o acesso às cabines de votação e prática de agressões verbais durante a 
Sessão do Plenário de 08/12/2015, condutas em tese enquadradas como incompatíveis ao decoro 
parlamentar. Superado o erro material apontado pela douta Mesa Diretora, na reunião de 16 de maio de 
2017, reitero pronunciamento exarado à fl. 80, no sentido de acolher o parecer do então Primeiro-Vice-
Presidente, Deputado Waldir Maranhão às fls. 74/78, o qual conclui pela aplicação de censura escrita, nos 
termos do artigo 5º, III c/c o artigo 12, ambos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, na esteira da 
sugestão proposta pelo em. Corregedor da Casa.�.  Em votação, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, 
aplicar a penalidade de censura escrita ao Representado, cabendo recurso ao Plenário da Câmara dos 
Deputados no prazo de dois dias úteis, previsto no § 2º do art. 12 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, a 
contar da intimação pessoal do Representado.   2 � Processo n. 149.615/2015. Encaminhamento do Relator à 
fl. 42:   �Cuida-se de Representação proposta em desfavor do Deputado Laerte Bessa (PR/DF), por suposta 
prática de agressões verbais e físicas durante a Sessão do Plenário ocorrida em 08/12/2015, condutas em tese 
enquadradas como incompatíveis ao decoro parlamentar. Superado o erro material apontado pela douta 
Mesa Diretora, na reunião de 16 de maio de 2017, reitero pronunciamento exarado à fl. 39, no sentido de 
acolher o parecer do então Primeiro-Vice-Presidente, Deputado Waldir Maranhão às fls. 36/37, o qual conclui 
pela aplicação de censura escrita, nos termos do artigo 5º, III c/c o artigo 12, ambos do Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, na esteira da sugestão proposta pelo em. Corregedor da Casa.�.  Submetido a votos, a 
Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, aplicar a penalidade de censura escrita ao Representado, cabendo 
recurso ao Plenário da Câmara dos Deputados no prazo de dois dias úteis, previsto no § 2º do art. 12 do 
Código de Ética e Decoro Parlamentar, a contar da intimação pessoal do Representado.  3 � Processo n. 
109.773/2016. Parecer do Relator, Deputado Fábio Ramalho, às fls. 63/67: �I � RELATÓRIO: O presente 
processo concerne a Representação de autoria dos Deputados DOMINGOS SÁVIO (PSDB/MG) e JOÃO 
ALBERTO FRAGA (DEM/DF) em desfavor do Deputado SÍLVIO COSTA (PTB/PE), por declarações supostamente 
atentatórias ao decoro parlamentar, proferidas no dia 16 de abril de 2016, no Plenário Ulysses Guimarães. Eis 
a síntese do discurso, no ponto que interessa: �Vocês não vão derrubar a Presidente Dilma! Noventa e cinco 

por cento aqui são canalhas! Noventa e cinco por cento não têm moral, não têm dignidade, não têm ética! 
Noventa e cinco por cento não têm moral!�. Após verificação dos requisitos formais pelo Presidente da 
Câmara dos Deputados, o requerido foi notificado e apresentou defesa, a qual, invocando o artigo 53 da Carta 
Política, registra que os parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e 
votos. Expõe estarem ausentes supostas violações aos artigos 55 da Constituição da República e 240 do 
Regimento Interno, bem como não compreender as motivações que levaram os Representantes a 
protocolarem a representação. Encerrada a instrução, o nobre Corregedor, Deputado CLAUDIO CAJADO, após 
submeter a matéria à análise preliminar da Mesa Diretora, concluiu pelo cabimento, em tese,  da sanção de 
censura escrita, com fundamento nos artigos 10, I e 12, do Código de Ética. De acordo com o Corregedor, a 
despeito do citado permissivo constitucional, �a imunidade material não alcança hipóteses de prática de atos 
que porventura perturbem e vulnerem a higidez do andamento dos trabalhos legislativos.� (fl. 47). Amparado 
em precedente do Supremo Tribunal Federal (Inquérito 1024-3, Relator Ministro Celso de Mello), argumenta 
que a declaração do ora Representado excedeu os limites da imunidade material, tendo em vista que �causou 
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sensíveis prejuízos à imagem da Casa, na medida em que mostrou desapreço pelos parlamentares atingindo 
genérica e levianamente todos os 513 Deputados Federais� (fl. 48). Registra que decoro é comportamento, 
imagem pública, honra e dignidade e a sua falta contraria padrões ético-jurídicos norteadores da atividade 
parlamentar. Esclarece que o papel da Corregedoria é justamente manter a ordem e a disciplina no âmbito da 
Casa; e que o comportamento do ora Representado extrapolou os limites de sua imunidade, constituindo 
reprovável conduta moral à classe parlamentar, tida em suas palavras como sem dignidade, moral e ética. 
Considera relevantes as ponderações dos membros da Mesa na apreciação preliminar do seu parecer, no 
sentido de se defender a ordem e a disciplina das condutas parlamentares em busca do reforço à 
credibilidade da própria Instituição e salvaguarda dos cidadãos, que confiaram parcela de sua expressão de 
vontade política aos seus representantes para exercerem suas funções constitucionais dentro de padrões 
ético-disciplinares. Ao final, avaliando excesso no uso de expressões inapropriadas em Plenário pelo Deputado 
SÍLVIO COSTA, manifestou-se pela aplicação da penalidade de censura escrita, nos termos dos artigos 10, I e 
12, todos do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. A Mesa Diretora, 
reconhecendo indícios suficientes do cometimento das infrações supracitadas, decidiu pelo recebimento da 
manifestação supracitada, �assegurando ao Deputado Sílvio Costa o exercício do direito de defesa, nos termos 
do § 1º, art. 12, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.�¹ (¹Conclusão à fls. 61 
dos autos, após a constatação de erro material na aplicação de censura escrita antes da manifestação do 
Representado, conforme provocação desta Vice-Presidência às fls. 55, acolhida na reunião da Mesa Diretora à 
fl. 60.). Transcorrido in albis o prazo para a defesa do Representado, após regular notificação (fl. 53), os autos 
foram encaminhados a esta Primeira-Vice-Presidência, para pronunciar-se sobre o tema (fl. 62). É o relatório. 
II � VOTO: Examinando o processo quanto à sua regularidade formal, constato a plena observância dos 
requisitos formais e do rito estabelecidos pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar e do Ato da Mesa n. 
37/2009. Quanto ao mérito, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal autoriza em sua jurisprudência² 
(²�A palavra �inviolabilidade� significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar quanto ao cometimento 

de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar, porque 
em jogo a representatividade do povo. O art. 53 da Constituição Federal, com a redação da Emenda n. 35, não 
reeditou a ressalva quanto aos crimes contra a honra, prevista no art. 32 da Emenda Constitucional n. 1, de 
1969. Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro e fora do 
parlamento. Somente nessas últimas ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se perquirir da chamada 
�conexão como exercício do mandato ou com a condição parlamentar� (INQ 390 e 1.710). Para os 
pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a 
conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à 
própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa ...� 
(grifou-se)) a fiscalização autônoma e independente de cada Casa Legislativa do comportamento de seus 
membros, bem como a aplicação de sanções ético-disciplinares, ainda que seus integrantes estejam 
protegidos pelas imunidades civil e penal. Está em foco, portanto, o cabimento ou não de censura escrita ao 
Deputado SILVIO COSTA por supostas ofensas apontadas pela inicial, sem qualquer reflexo no tocante às 
disposições constitucionais que regulamentam as imunidades parlamentares. A matéria encontra-se longe do 
consenso. Como se observa às folhas 38/51, duas manifestações foram produzidas à Mesa Diretora pelo 
então Corregedor, Deputado CLÁUDIO CAJADO, em sentido diametralmente opostos, justamente pela mesma 
dificuldade que ora enfrento para manifestar-me conclusivamente sobre a matéria. Com o devido respeito 
daquelas vozes em sentido contrário, filio-me àqueles que reconheceram no pronunciamento o direito à livre 
manifestação do pensamento e da crítica política contundente, exercida no momento singular da história 
recente brasileira, direcionada contra determinada parcela de representantes da sociedade favorável ao 
processo de impeachment, cujo posicionamento distanciara-se daquele advogado pelo ora Representado da 
Tribuna. A sólida jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral há muito tempo reconhece que a crítica aos 
homens públicos, por suas desvirtudes e equívocos, por mais ácida que seja, não enseja qualquer tipo de 
direito de resposta ou dano moral/material, se inseridas em contexto político-partidário.³ (³ �Representação. 
Propaganda eleitoral. Horário gratuito. Direito de resposta. Pedido de suspensão liminar da veiculação. 
Ataques aos candidatos a governo de estado e à Presidência. A orientação da Corte está assentada no sentido 
de que a crítica aos homens públicos, por suas desvirtudes, seus equívocos, falta de cumprimento de 
promessas eleitorais sobre projetos, revelando a posição do partido diante dos problemas apontados, por 
mais ácida que seja, não enseja direito de resposta (precedentes: REspe n° 20.480, de 27.9.2002, Rp n° 381, 
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de 13.8.2002). Representação julgada improcedente.�). As conclusões do TSE parecem aplicáveis ao caso 
concreto, se considerarmos outros elementos que consideramos relevantes no eventual sancionamento ético-
disciplinar. As afirmações ocorreram em um contexto singular do Parlamento, qual seja, durante a abertura 
do processo de impeachment contra a então Presidente da República, Dilma Rousseff. É, portanto, 
compreensível a elevação da temperatura e do tom dos discursos nos pronunciamentos e uso de expressões 
duras durante os debates. Ademais, o ora Representado exerceu seu direito da Tribuna à crítica generalizada 
à maioria, sem qualquer indicação específica a determinado Parlamentar. O nobre Representado exercia à 
época dos fatos o cargo de vice-líder do Governo, posição de grande destaque para defender, mas também de 
visibilidade para receber as críticas de adversários políticos que, naquele momento, consistiam em maioria na 
Câmara dos Deputados. Os adjetivos utilizados pelo Deputado são fortes e não usuais, de modo que, 
isoladamente considerados, revelam-se prejudiciais à imagem da Casa e passíveis de sanções. Entretanto, o 
contexto, o momento e as circunstâncias em que produzidos devem produzir outro resultado, qual seja, ao 
afastamento de qualquer censura ao Representado. Como bem colocado pelo então Corregedor, Deputado 
CLÁUDIO CAJADO à fl. 41: �15. Noutro giro, a detida análise do conteúdo do teor das declarações constantes 
dos Requerimentos de Representação não revela que as palavras proferidas pelo Requerido tenham sido 
proferidas com inequívoco desiderato de ofender a uma específica pessoa, mas foram atribuídas a uma 
coletividade, como manifestação de sua posição política. 16. Muito embora a manifestação do ponto de vista 
pessoal do parlamentar a respeito de determinado assunto, ainda que possa afigurar-se reprovável a alguns, 
não se qualifica como ato que infrinja as regras de boa conduta nas dependências da Casa a ponto de ensejar 
punição disciplinar, mormente quando patente o conteúdo político da manifestação, sem implicar tumulto ou 
perturbação da ordem dos trabalhos legislativos.� Aliás, deve-se louvar a atitude do nobre Corregedor ante a 
revisão de sua posição pessoal (atipicidade da conduta � fls. 38/43 � para o cabimento em tese da censura 
escrita � fls. 45/51), a partir do debate entre os integrantes da Mesa Diretora, para reconhecer a necessidade 
de se conferir maior rigor na manutenção da ordem e da disciplina durante os trabalhos da Casa, com o 
objetivo de resgatar a credibilidade da Instituição. Porém, como já exposto nesta oportunidade, as 
peculiaridades e circunstâncias do discurso ora em análise estão a reconhecer atipicidade da conduta, tendo 
em vista a homenagem à liberdade de expressão e de pensamento, exercidas da Tribuna da Câmara dos 
Deputados, pelo então Vice-Líder do Governo na Câmara dos Deputados, contra maioria favorável à abertura 
de processo de impeachment contra a Chefe do Executivo Federal. Do exposto, considerando ainda a 
razoabilidade e a proporcionalidade entre a conduta e a aplicação da penalidade de censura escrita, submeto 
o assunto à elevada deliberação da douta Mesa Diretora, manifestando-me pelo arquivamento do 
Requerimento de Representação, por inépcia, ante a inexistência de infração ao decoro parlamentar, na 
esteira do pronunciamento original da Corregedoria às fls. 38/43.�  Esclarecido o fato, a Mesa Diretora 
resolveu, por unanimidade, arquivar o processo n. 109.773/2016, nos termos do supracitado parecer.  4 � 
Processo n. 112.435/2016. Parecer do Relator, Deputado Fábio Ramalho, às fls. 62/68: �I � RELATÓRIO. O 
processo em epígrafe trata de requerimento de representação, protocolizada pelo Deputado Dr. João (PR-RJ), 
em desfavor do Deputado Zé Geraldo, em que se alega a possível prática de ato atentatório ao decoro 
parlamentar e sobre a qual se solicita apuração e providências. O requerimento tem como base fática o 
discurso proferido pelo requerido em 18 de abril de 2016, no Plenário Ulysses Guimarães, durante sessão 
ordinária. Como narrado, o Deputado Zé Geraldo teria apresentado sérias acusações contra os parlamentares 
que, à época, deferiram a admissibilidade da denúncia de crime de responsabilidade. Segundo o requerente, 
os deputados que votaram pela admissão �seriam corruptos� e �votaram motivados por recebimento de 
dinheiro ilícito, não por convicção�. (fl. 2) A representação solicita, portanto, que tal atitude seja enquadrada 
no que prescreve o artigo 5°, III, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, transcrito: �Art. 5°. Atentam, ainda, 
contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste código: (...) III � praticar ofensas 
físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar, por atos ou palavras, outro 
parlamentar, a Mesa ou Comissão ou os respectivos Presidentes.� A representação, recebida na Secretaria-
Geral da Mesa no dia 6 de maio de 2016, foi considerada apta pelo então Vice-Presidente da Casa, no 
exercício da Presidência. Na sequência, consonante com o determinado pelo artigo 1° do Ato da Mesa N. 37 
de 2009, o documento foi remetido ao Corregedor para análise, no dia 13 de maio. Ainda, cumprindo-se o 
disposto no artigo 3° do mesmo Ato, o Deputado Zé Geraldo foi notificado do requerimento de representação 
apresentado contra ele, no dia 17 de maio. Manifestou defesa no dia 1° de junho de 2016, após prorrogação 
do prazo para produção da resposta, deferida pela Corregedoria. Na defesa de fls. 16/21, o Requerido pede o 
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arquivamento da representação, alegando ausência das expressões �corruptos� e �dinheiro ilícito� em seu 
pronunciamento, hipótese portanto de inexistência material do fato. Defende ainda a inexistência de crime 
em tela, eis que a utilização da Tribuna teve o objetivo de se fazer um pronunciamento contundente, �mas 
amparado pela ordem constitucional vigente� (fls. 18/v). Também discorre sobre a imunidade parlamentar, 
material e processual, em especial o reconhecimento pela doutrina de que a �expressão �no exercício do 
mandato� envolve tudo que disser respeito ao desempenho da atividade parlamentar�. (fl. 19). Reforça a sua 
trajetória parlamentar, pautada pela �decência no comportamento pessoal, incapaz de desmerecer meus 
pares e a Casa Legislativa Federal, além do total respeito com a dignidade do Poder Legislativo, de modo a não 
expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis, de forma inconveniente.� (fl. 20). Por fim, sustenta a 
invocação dos princípios da ponderação e da razoabilidade como condições para as investigações ético-
disciplinares, não havendo justa causa no caso concreto para qualquer ação da Corregedoria. Encerrada a 
instrução e submetida à análise pela Mesa Diretora, deliberou-se pelo cabimento, em tese, de censura escrita 
à hipótese, facultando-se antes de qualquer deliberação a oportunidade para a defesa do Representado¹ 
(¹Conclusão à fl. 60 dos autos, após a constatação de erro material na aplicação de censura escrita antes da 
manifestação do Representado, conforme provocação desta Vice-Presidência às fls. 54, acolhida na reunião da 
Mesa Diretora à fl. 59.), nos termos do artigo 12, § 1º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar² (²Art. 12. A 
censura escrita será aplicada pela Mesa, por provocação do ofendido, nos casos de incidência nas condutas 
previstas no inciso III do art. 5º ou, por solicitação do presidente da Câmara dos Deputados ou de Comissão, 
nos casos de reincidência nas condutas referidas no art. 11. § 1º Antes de deliberar sobre a aplicação da 
sanção a que se refere o caput a Mesa assegurará ao Deputado o exercício do direito de defesa pelo prazo de 
cinco dias úteis.). Em nova manifestação de fls. 40/52, o ora Representado limitou-se a renovar os argumentos 
de sua primeira defesa, adicionando apenas questionamento quanto à repentina mudança de opinião do 
Corregedor na análise do caso em tela, ou seja, da conclusão inicial �pelo arquivamento do Requerimento de 
Representação, por inépcia, ante a inexistência de infração ao decoro parlamentar, reconhecida a incidência 
da imunidade parlamentar no caso em análise� (fl. 31), para a �penalidade de censura escrita, nos termos do 
que dispõe o art. 12, caput, combinado com art. 5º, inc. III, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados.� (fl. 37). Após a defesa, os autos foram encaminhados pelo Exmo. Senhor Presidente 
da Casa para manifestação desta Primeira-Vice-Presidência. É o relatório. II � VOTO. Quanto à conformidade 
do procedimento adotado, não há observações a serem feitas, posto que cumpre o prescrito no Código de 
Ética e Decoro Parlamentar e no Ato da Mesa nº 37/2009. Quanto ao mérito da questão, observa-se que o 
instituto da imunidade material e formal conferida aos parlamentares pela Constituição Federal visa à 
proteção do exercício democrático, uma vez que permite o fiel desempenho do mandato livre de ações 
persecutórias incompatíveis com os princípios da livre manifestação do pensamento e da adequada 
representação popular. Porém, é evidente que a imunidade constitucional não livra de sanções para condutas 
ético-disciplinares consideradas abusivas no âmbito do Parlamento, como registrado na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal: �A palavra �inviolabilidade� significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar 
quanto ao cometimento de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e decorre da 
função parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo. O art. 53 da Constituição Federal, com a 
redação da Emenda n. 35, não reeditou a ressalva quanto aos crimes contra a honra, prevista no art. 32 da 
Emenda Constitucional n. 1, de 1969. Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são 
proferidas dentro e fora do parlamento. Somente nessas últimas ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se 
perquirir da chamada �conexão como exercício do mandato ou com a condição parlamentar� (INQ 390 e 
1.710). Para os pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre o conteúdo 
das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal 
seara, caberá à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa 
prerrogativa...� (grifou-se)³ (³ STF � RE 576074 AgR/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJ 
24.05.2011.). Portanto, no exercício desse mister que reside a imperativa sanção ética para manifestações 
desacauteladas, que mínguam o espírito democrático e respeitoso que deve prevalecer na Casa. No caso em 
questão, porém, não se vislumbra na atitude do Representado indícios materiais suficientes que tornem 
adequado o enquadramento da conduta nos moldes da infração disciplinar do art. 5°, do Código de Ética e 
Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados (CEDP), como pretendeu o Representante no requerimento de 
representação (fl. 02). Como exposto na manifestação da defesa, a crítica realizada não atribuiu a tarja de 
�corruptos� aos colegas parlamentares, tampouco insinuou o recebimento de �dinheiro ilícito�, muito porque 
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as ditas expressões não constam das notas taquigráficas. Razoável, portanto, a conclusão pela inexistência 
material do fato, tal qual observado pelo então Corregedor, Deputado CLAUDIO CAJADO, em sua primeira 
manifestação às fls. 28 e 29. Quanto às expressões efetivamente utilizadas pelo Parlamentar (confirmação do 
desabafo do ex-Ministro da Educação Cid Gomes, de que havia na Câmara dos Deputados entre 300 e 400 
achacadores e chantagistas � conforme pronunciamento de folhas 04/07 dos autos ), observa-se a ausência de 
seu conteúdo dirigida especificamente a determinado parlamentar, situação que fragiliza eventual punição. 
Ademais, há que se ponderar que as afirmações ocorreram em um contexto singular do Parlamento, qual seja, 
durante a abertura do processo de impeachment contra a então Presidente da República, Dilma Rousseff. É, 
portanto, compreensível a elevação da temperatura e do tom dos discursos nos pronunciamentos e uso de 
expressões duras durante os debates. O que se observa da análise é que o ora Representado exerceu seu 
direito da Tribuna à crítica generalizada à maioria, sem qualquer indicação específica a determinado 
parlamentar. Aliás, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a crítica aos homens 
públicos, por suas desvirtudes e equívocos, por mais ácida que seja, não enseja qualquer tipo de direito de 
resposta ou dano moral/material, se inseridas em contexto político-partidário.4 (4�A palavra �inviolabilidade� 

significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar quanto ao cometimento de crime ou contravenção. Tal 
inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar, porque em jogo a representatividade 
do povo. O art. 53 da Constituição Federal, com a redação da Emenda n. 35, não reeditou a ressalva quanto 
aos crimes contra a honra, prevista no art. 32 da Emenda Constitucional n. 1, de 1969. Assim, é de se distinguir 
as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro e fora do parlamento. Somente nessas últimas 
ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se perquirir da chamada �conexão como exercício do mandato ou 

com a condição parlamentar� (INQ 390 e 1.710). Para os pronunciamentos feitos no interior das Casas 
Legislativas não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que 
acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à própria Casa a que pertencer o 
parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa ...� (grifou-se)). Aliás, a mesma 
conclusão foi considerada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) para afastar a 
condenação do autor das declarações utilizadas pelo ora Representado da Tribuna (ex-Ministro da Educação 
Cid Gomes) em favor de ex-Presidente da Câmara dos Deputados, conforme se verifica da ementa do acórdão, 
verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA 
OFENSA PERPETRADA CONTRA PARLAMENTAR NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 
PARLAMENTAR. IMUNIDADE. RESPOSTA A OFENSA MORAL. PESSOA PÚBLICA. CRÍTICA. ÔNUS DO CARGO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na espécie sob exame, o fundamento fático 
narrado pelo Autor não é hábil a desencadear a conseqüência jurídica pretendida, é dizer, não está 
configurado dano à esfera de interesses extrapatrimoniais do Requerente. Com efeito, não há como vislumbrar 
lesão aos atributos da personalidade do Autor, tais como a honra, imagem, dignidade, etc., bem como não se 
deduz da causa de pedir narrada na inicial efeitos deletérios de intensidade significativa ao normal estado 
mental do Requerente, a tal ponto de gerar o dever de indenizar. 2. O autor é Deputado Federal e a nossa 
Magna Carta confere prerrogativas a todos os parlamentares federais. Tais prerrogativas destinam-se a 
assegurar a autonomia e independência funcional dos parlamentares. 3. Entretanto, tal prerrogativa não 
confere direito ao parlamentar de atingir a honra de alguém. A prerrogativa da imunidade parlamentar não 
deve impedir que o indivíduo moralmente ofendido possa reagir, de maneira lícita, mediante resposta, à 
agressão que injustamente atinja a sua honra. 4. Ademais, filio-me ao entendimento de que em se tratando 

de uma figura pública, esta deve arcar com o ônus da crítica, ainda que mais acintosa. Tal crítica, a meu ver, 

pode ser até de certa forma desagradável, sem que com isso possa incidir crime contra a honra. 5. Recurso 
conhecido e provido. Sentença reformada. (grifou-se; Acórdão n.937921, 20150110449679APC, Relator: 
ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 
20/04/2016, Publicado no DJE: 05/05/2016. Pág.: 151-172). Com o devido respeito daquelas vozes em 
contrário, filio-me àqueles que reconheceram no pronunciamento o direito à livre manifestação do 
pensamento e da crítica política contundente, exercida no momento singular da história recente brasileira, 
direcionada a determinada parcela de representantes da sociedade favoráveis ao processo de impeachment, 
cujo posicionamento distanciara-se daquele advogado pelo ora Representado da Tribuna. Deve-se louvar a 
atitude do então Corregedor, Deputado CLÁUDIO CAJADO, em rever a sua posição pessoal (atipicidade da 
conduta para o cabimento de censura escrita) a partir do debate entre os integrantes da Mesa Diretora, 
homenageando-se a busca pela manutenção da ordem e da disciplina durante os trabalhos da Casa, com o 
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objetivo de reforçar a credibilidade da Instituição. Entretanto, reconheço na primeira manifestação de Sua 
Excelência razões significativas para admitir a necessidade de arquivamento dos autos, ante a ausência de 
violação ético-disciplinar na espécie, conforme exposição à fl. 29, verbis: �15. Noutro giro, a detida análise do 
conteúdo do teor das declarações constantes do Requerimento de Representação não revela que as palavras 
proferidas pelo Requerido tenham sido proferidas com inequívoco desiderato de ofender a uma específica 
pessoa, mas foram atribuídas a uma coletividade, como manifestação de sua posição política. Tampouco há 
menção expressa nas notas taquigráficas de que o Requerido teria efetivamente pronunciado as expressões 
�corruptos� ou �recebido dinheiro ilícito�, o que também diminui a força do requerimento de Representação. 16. 
Muito embora a manifestação do ponto de vista pessoal do parlamentar a respeito de determinado assuntos, 
ainda que possa afigurar-se reprovável a alguns, não se qualifica como ato que infrinja as regras de boa 
conduta nas dependência da casa a ponto de ensejar punição disciplinar, notadamente quando patente o 
conteúdo político da manifestação, sem implicar tumulto ou perturbação da ordem dos trabalhos 
legislativos.�. Diante das ponderações até então apresentadas, deixo de expor considerações adicionais 
quanto à mudança de posicionamento do Corregedor, embora reconheça que Sua Excelência, no mister de 
sua competência regimental e disciplinada pelo Ato da Mesa n. 37/2009, exerceu livre convencimento 
motivado, devidamente fundamentado nos autos, a partir de considerações adicionais pelos membros da 
Mesa Diretora, fundamentos por si só suficientes para rechaçar qualquer crítica ao comportamento do 
Corregedor. Ao contrário, a apresentação de manifestações divergentes revela seu respeito ao princípio da 
colegialidade e seu compromisso com o reforço à imagem da Instituição, regimentalmente assegurado. 5 
(5�Art. 15. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento ou por resolução 
da Câmara, ou delas implicitamente resultantes: ... VIII � adotar medidas adequadas para promover e 
valorizar o Poder Legislativo e resguardar o seu conceito perante a Nação.�). Do exposto, considerando ainda 
a razoabilidade e a proporcionalidade entre a conduta e a aplicação da penalidade de censura escrita, 
submeto o assunto à elevada deliberação da douta Mesa Diretora, manifestando-me pelo arquivamento do 
requerimento de representação, por inépcia, ante a inexistência de infração ao decoro parlamentar, na 
esteira do pronunciamento original da Corregedoria às fls. 25/31.�  Posto em votação, a Mesa Diretora 
resolveu, por unanimidade, arquivar o processo n. 112.435/2016, nos termos do supracitado parecer.  
Prosseguindo, a Mesa Diretora opinou, por unanimidade, pela aprovação dos seguintes projetos de resolução 
(PRC), nos termos dos pareceres do Relator, Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente:  1 � PRC nº 
231, de 2017, de autoria da Deputada Leandre, que �Institui o Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos 
Direitos da Pessoa Idosa, a ser concedido anualmente pela Câmara dos Deputados.�; e 2 � PRC Nº 117, de 
2016, de autoria dos Deputados Evandro Roman e Márcio Marinho, que �Institui a �Honraria Manoel José 
Gomes Tubino na Atividade Física� em homenagem aos profissionais de Educação Física que se destacararm 
no ano.�.  III � PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, 
os pareceres favoráveis exarados pelo Relator, Deputado André Fufuca, nos seguintes processos referentes a  
reembolso de despesas de assistência à saúde: 1 - Processo n. 112.703/2017, de interesse do ex-Deputado 
Leopoldo Meyer; 2 - Processo n° 119.539/2017, de interesse do Deputado João Carlos Bacelar; 3 - Processo n. 
123.787/2017, de interesse do Deputado Eduardo Barbosa; e, extrapauta, 4 -  Processo n. 124.823/2017, de 
interesse do Deputado Sabino Castelo Branco.  IV - PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor 
Deputado Giacobo relatou os seguintes processos, nos termos de seus pareceres: 1 � Processo edoc n. 
213.657/2017. Parecer do Relator, Deputado Giacobo, documento n. 5: �Trata-se de minuta de alteração do 
Ato da Mesa n. 43, de 2009, a qual visa estabelecer prazo máximo de vigência dos contratos de locação e 
fretamento de veículos automotores, passíveis de reembolso por meio dos recursos da Cota para o Exercíco 
da Atividade Parlamentar (CEAP), a fim de afastar questionamentos quanto ao correto uso do benefício. A 
presente proposta tem o escopo de acrescentar o §5º ao artigo 10 do supracitado Ato, com objetivo de 
proibir o reembolso de locação ou fretamento do mesmo veículo automotor, por período superior a doze 
meses, intercalados ou não. O Ato assegura, ainda, pelo prazo máximo de doze meses, os reembolsos 
relativos a locações ou fretamentos de veículos automotores cujos contratos estejam em vigor na data de sua 
publicação. Ressalta a Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar que têm sido apresentadas por vários 
parlamentares, para fins de ressarcimento, despesas com locação de veículos, oriundas de contratos com 
prazos superiores a doze meses. Esse fato, por sua vez, acarreta o reembolso de montante superior ao valor 
venal de mercado do respectivo veículo locado, de acordo com a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE). Diante disso, a formalização de ajustes com menores prazos de validade possibilita a 
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contratação dos referidos serviços com preços atualizados de mercado, levando-se em consideração a 
depreciação sofrida pelo veículo a ser locado, procedimento que traduz maior economicidade na utilização 
dos recursos da CEAP. Ante o exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta 
Mesa, com parecer favorável, nos termos da anexa minuta de Ato.�  Submetidos a votos, o parecer supra foi 
aprovado por unanimidade e, em consequência, baixado Ato da Mesa que �Altera o Ato da Mesa nº 43, de 
2009, que instituiu a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar.�, cujo teor segue publicado ao final da 
ata. 2 � Processo n. 115.403/2017. Parecer do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 9/v: �Trata-se de pedido da 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, para que seja autorizada a cessão da 
servidora Cristiane de Oliveira Coelho Galvão, ponto n. 8.045, àquela Corte Judicial, por 1 (um) ano, para 
ocupar o cargo em comissão de Assessor de Ministro, nível CJ-3, no Gabinete do Ministro Luiz Fux, com ônus 
para o órgão cedente. A servidora, ocupante do cargo efetivo de Analista Legislativo, atribuição Consultoria 
(Área XXI � Previdência e Direito Previdenciário), tomou posse e entrou em exercício nesta Casa em 
15/01/2015 e encontra-se em cumprimento de estágio probatório. A cessão em tela tem amparo no art. 93, 
inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112/90. No âmbito interno, o art. 1º, inciso II, alínea b, do Ato da Mesa 57, de 2013, 
alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013, permite a cessão de servidor para ocupar cargo em comissão ou 
função de confiança de níveis DAS-05, DAS-06 ou equivalentes.  No caso, o cargo em comissão oferecido à 
servidora, nível CJ-3, atende à exigência da norma, a teor das disposições do Anexo II da Instrução Normativa 
n. 11, de 2013, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Todavia, o parágrafo único do art. 1º do 
referido normativo, com a redação dada pelo recente Ato da Mesa n. 181, de 2017, não permite a cessão de 
servidor em estágio probatório, à exceção das requisições feitas pela Presidência da República, nos termos do 
art. 2º da Lei n. 9.007, de 1995. Instada a manifestar-se sobre o pedido, a Consultoria Legislativa, órgão de 
lotação da servidora, posicionou-se contrariamente à cessão sob o argumento de que �a consultora cuja 
requisição se pretende trabalha na área XXI desta Consultoria (Previdência e Direito Previdenciário), a qual se 
encontra com grande demanda de trabalho, especialmente em razão do trâmite da Proposta de Emenda à 
Constituição n. 287/2016 (Reforma da Previdência).� Ante o exposto, esta Secretaria submete o pedido ao 
exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer contrário à cessão da servidora Cristiane de Oliveira 
Coelho Galvão para o Supremo Tribunal Federal, dado o impedimento recentemente introduzido no 
ordenamento jurídico da Casa pelo Ato da Mesa n. 181, de 2017, no tocante à impossibilidade de cessão a 
outro órgão público de servidor que esteja em estágio probatório.� Aprovado o parecer supra, por 
unanimidade, pelo indeferimento da solicitação.  3 � Processo n. 3.169/2015. Parecer do Relator, Deputado 
Giacobo, às fls. 36/37: �Trata-se de solicitação da Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados 
(Ascade), de 17/04/15, para que seja concedida isenção de pagamento da taxa de utilização de espaço físico 
nas dependências da Casa, com efeitos retroativos a fevereiro de 2015, tendo em vista a promoção pela 
entidade de ações culturais e desportivas disponibilizadas aos servidores, terceirizados e órgãos da Câmara 
dos Deputados e a utilização pela Casa de áreas para armazenamento de materiais e equipamentos, bem 
como o uso da academia, sala de musculação e ginásio para eventuais treinamentos dos policiais legislativos. 
O valor cobrado em 31/3/2015 pela ocupação de uma área total de 122,81m² era de R$8.326,04 (fl. 9). Aquela 
entidade alega dificuldades financeiras decorrentes da má gestão do plano de saúde e da necessidade de 
construção emergencial de benfeitorias, em virtude da demolição das existentes, construídas por 
administrações anteriores em área de proteção ambiental do Lago Paranoá. Atualmente, a Associação ocupa 
uma área de 51,47m² no 27º andar do Anexo I, utilizada como secretaria administrativa, e outra área de 
45,30m² no subsolo do Anexo III, onde funciona uma farmácia, que oferece desconto apenas aos associados 
da Ascade. Devido à redução do espaço anteriormente ocupado no 27º andar do Anexo I, com a devolução de 
uma área de 30,13m², em 1º/4/2015, a Ascade passou a ocupar uma área total de 96,77m².  Em razão disso, a 
Diretoria-Geral formalizou, a pedido do Departamento Técnico (DETEC), a autorização da redução da área de 
122,81m², com efeitos retroativos a 1º/4/2015 (fl. 24). Diante disso, o Departamento de Finanças (DEFIN), nos 
autos do processo 122.902/2016, cópia à fl. 27, esclareceu que os débitos anteriores da Ascade, retroativos a 
fevereiro de 2015, foram regularizados com a compensação dos valores pagos a maior, durante período de 
abril/2015 a julho/2016, calculados inadvertidamente com base na área total, sem considerar a supracitada 
redução. Em decorrência desse ajuste, o DETEC informou que a cobrança do espaço físico, a partir do mês de 
novembro de 2016, deveria ser de R$7.429,11, conforme planilha à fl. 26. Quanto ao uso de espaço físico da 
Ascade, revela a instrução processual que a Câmara dos Deputados já se beneficiou de área cedida 
gratuitamente pela entidade com a utilização de depósito de 90 m² para estoque de painéis de exposição e de 

666 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2017



espaço de 220m² para guarda de equipamentos. Contudo, o DETEC informou (Processo n. 007.805/2014 - 
fl.26, cópia à contracapa) que essas áreas já foram desocupadas em setembro de 2015, uma vez que os 
materiais e equipamentos foram removidos para espaços próprios no complexo arquitetônico desta Casa. O 
DEPOL, por sua vez, esclareceu, em outubro de 2015, que �(...)no momento, não está utilizando nenhuma 
área da Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade) para treinamento, aprimoramento 
físico, técnicas de defesa e capacitação de policiais legislativos. Todavia, o DEPOL já utilizou e, provavelmente 
precisará de utilizar outras vezes dependências da Ascade � notadamente o ginásio de esportes � para 
treinamento de controle de distúrbios civis (CDC), uma vez que a Câmara dos Deputados não dispõe de 
espaços próprios adequados para esse fim� (Processo n. 007.805/2014 � fl. 28, cópia à contracapa). Em razão 
disso, a Diretoria-Geral, naquele processo, entendeu não ser necessária a contratação direta da Ascade para 
locação de espaço físico, determinando que o DEPOL �antes de solicitar produtos ou serviços a órgãos e 

entidades externos, públicos ou privados, encaminhe o respectivo processo a esta Diretoria-Geral�, e que o 
DEFIN desse continuidade à cobrança dos valores referentes à ocupação. Ressalte�se que o Decreto n. 
99.509/90, em seu art. 1º, inciso III, veda expressamente, à Administração Pública, a cessão, a título gratuito, 
de bens móveis e imóveis a clubes ou outras sociedades civis, de caráter social ou esportivo, inclusive os que 
congreguem os respectivos servidores ou empregados e seus familiares. Ademais, o parágrafo único do art. 2º 
do Ato da Mesa n. 61, de 2005, não contempla a Ascade como entidade beneficiária de utilização de área 
desta Casa, a título não oneroso. Por sua vez, o Tribunal de Contas da União (Acórdão n. 11.020/2016 �TCU-2ª 
Câmara) entende necessária a cobrança pela cessão de uso de espaço público por associações de servidores. 
Todavia, a Mesa Diretora, por meio do Processo n. 119.391/2009, isentou a Associação dos Congressistas do 
Brasil de taxa de ocupação, decorrente de cessão de uso de uma sala no 20º andar do Anexo I, em razão das 
peculiaridades daquela entidade e das prerrogativas garantidas aos deputados e ex-deputados pelo 
Regimento Interno da Casa (fl.17). A Chefe da Seção de cobrança administrativa da Coordenação de 
Movimentação Financeira do Departamento de Finanças, a pedido desta Secretaria, encaminhou informações 
sobre os valores cobrados, em 2017, pela ocupação de espaço físico na Câmara dos Deputados e, ainda, sobre 
os débitos da Ascade referentes ao uso de área nos anexos desta Casa (fls. 31/35). Constata-se, a partir do 
Demonstrativo Financeiro de Débitos, que a Associação já providenciou a quitação das dívidas anteriores, 
relativas aos meses de novembro de 2016 a janeiro de 2017 (fl. 32). Após o cotejo das planilhas de fls. 26 e 
33v, verifica-se que o valor da taxa mensal de ocupação por metro quadrado na Câmara dos Deputados sofreu 
redução de R$56,22 (valor vigente em nov/2016 � fl.26) para R$37,23 (valor vigente em fev/2017). Assim 
sendo, o valor cobrado da referida Associação pela ocupação de espaço físico nas dependências desta Casa 
que era, em novembro de 2016, de R$7.429,11 (fl. 26) passou a ser, em fevereiro de 2017,  de R$5.787,81 (fl. 
35). À vista do exposto, em observância ao art. 1º da Portaria nº 69/2007, esta Secretaria submete a matéria 
ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer contrário à isenção de pagamento da taxa de ocupação 
das áreas utilizadas pela Ascade.� Aprovado, por unanimidade, o parecer supra, pelo indeferimento da 
solicitação.  Prosseguindo, a Mesa Diretora ratificou, por unanimidade, os despachos exarados, ad referendum 
da Mesa Diretora, nos seguintes processos referentes à cessão de servidor:  1 - Processo n. 114.645/2017. 
Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 9: �Trata-se de decisão do Senhor Primeiro-Vice-
Presidente no exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, que indeferiu, ad referendum da Mesa 
Diretora, a cessão da servidora Fabiana Bicudo César, ponto n. 7.879, Analista Legislativo � atribuição Técnica 
Legislativa, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade de Conservação, Código 
DAS 101.2, no Parque Nacional de Brasília, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com 
ônus para o órgão cedente. O Ato da Mesa n. 57, de 2013, que dispõe sobre a cessão de servidores do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, prevê que servidor efetivo da Casa somente poderá ser cedido para 
ocupar cargo em comissão ou função de confiança de níveis DAS-05, DAS-06 ou equivalentes. A servidora, 
porém, está sendo indicada para ocupar cargo de nível DAS 101.2, não atendendo a exigência da norma, o 
que justificou o indeferimento do pedido. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor 
Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do 
Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente no exerício da Presidência, à fl. 4: �Trata-se de solicitação 
do Ministro de Estado do Meio Ambiente, Sarney Filho, de cessão da servidora Fabiana Bicudo Cesar, ponto n. 
7.879, Analista Legislativo � atribuição Técnica Legislativa, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de 
Unidade de Conservação, código DAS 101.2, no Parque Nacional de Brasilia, do lnstituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, com ônus para esta Casa. Esclareça-se que o assunto é disciplinado pelo art. 
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93, I, § 1°, da Lei n. 8.112/1990 e, internamente, é regulamentado pelo art. 1º, II, b, do Ato da Mesa n. 
57/2013, depreendendo-se, pois, que não há amparo legal para a presente solicitação, uma vez que essa 
norma prevê que servidor efetivo da Câmara dos Deputados somente poderá ser cedido para ocupar cargo 
em comissão ou função de confiança de níveis DAS-05, DAS-06 ou equivalentes, o que não é o caso. Posto 
isso, e acompanhando as manifestações contrárias do Departamento de Pessoal (fl. 2) e do Diretor-Geral (fl. 
3), indefiro a solicitação, ad referendum da Mesa Diretora, nos termos do art. 15, parágrafo único, do 
Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências, inclusive dar ciência da decisão ao órgão 
solicitante.�. 2 � Processo n. 132.934/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 52: �Trata-
se de ratificações pela Mesa Diretora das decisões do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados que, a 
teor do parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno,  autorizou, em 28/4/2017, a prorrogação da cessão 
do servidor Rafael Amorim de Amorim, ponto n. 8.025, para continuar exercendo o cargo de Corregedor-Geral 
da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, sem ônus para a Casa, mediante ressarcimento da 
remuneração e da contribuição previdenciária patronal; e, em 16/05/2017,  determinou o retorno do 
servidor ao exercício de seu cargo na Câmara dos Deputados.  O servidor, Analista Legislativo - atribuição 
Consultoria, entrou em exercício nesta Casa em 15/1/2015, e estava cedido ao Governo de Minas Gerais 
desde 26/03/2015. Inicialmente, a prorrogação foi concedida, em caráter excepcional, pelo período de 1 (um) 
ano (fl. 29). Todavia, em virtude de manifestação da Consultoria Legislativa, órgão de lotação do servidor, às 
fls. 39/41, acerca das atuais demandas da Área VIII, com sobrecarga de trabalho, mormente com a análise da 
PEC n. 287/2016 (reforma da previdência), o Senhor Presidente determinou (fl. 43) o retorno do servidor, no 
prazo de 30 dias, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições de seu cargo na Câmara dos 
Deputados. Ante o exposto, esta Secretaria submete as decisões do Senhor Presidente à apreciação da douta 
Mesa, com parecer favorável às suas ratificações.�. Ratificado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 
29: �Atendendo a solicitação da Controladoria-Geral do Estado, do Governo de Minas Gerais, autorizo, em 
caráter excepcional, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Rafael Amorim de 
Amorim, ponto n. 8.025, Analista Legislativo - atribuição Consultoria, a fim de que passe a ocupar o cargo de 
provimento em comissão de Corregedor-Geral naquele orgão, sem ônus para o órgão cedente, mediante 
ressarcimento da remuneração e da contribuição previdenciária patronal, e com afastamento pelo período de 
1 (um) ano, a contar de 2/4/17, com base nas informações do Departamento de Pessoal (fls. 5 a 10), do 
Diretor-Geral (fls. 24 e 25) e do Primeiro-Secretário (fls. 27 e 28), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e 
do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Encaminhe-se à Diretoria-Geral para providências.�.  3 � 
Processo n. 116.309/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 10: �Trata-se de decisão do 
Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad 
referendum da Mesa Diretora, em caráter excepcional, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de 
27/5/2017, do servidor Jair Vieira Tannus Júnior, ponto n. 4.615, Técnico Legislativo � atribuição Adjunto 
Parlamentar, para ocupar o cargo de Secretário, Código DAS 101.6, na Secretaria de Recursos Hídricos e 
Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, com ônus para o órgão cedente. A cessão em tela tem 
amparo no art. 93, inciso I, § 1º da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, nos arts. 1º, II, �b�, 2º e 4º do Ato da 
Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a 
decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência à ratificação da douta Mesa.�. 
Ratificado o despacho do Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente no exerício da Presidência, à fl. 
6: �Atendendo a solicitação do Ministério do Meio Ambiente, autorizo, em caráter excepcional, ad 
referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, vencida em 26/5/17, do servidor Jair Vieira Tannus 
Júnior, ponto n. 4.615, Técnico Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar - Secretaria, para ocupar o cargo 
de provimento em comissão de Secretário, código DAS 101.6, na Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade 
Ambiental, com ônus para o órgão cedente e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 
27/5/17, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (fls. 2 e 3) e do Diretor-
Geral (fl. 5), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. 
Devolva-se à Diretoria-Geral para providências, inclusive quanto à necessidade de o órgão cessionário ser 
informado de que as solicitações de prorrogação de cessão de servidores devem ser feitas antes de seu 
vencimento e com a devida antecedência.�. 4 � Processo n. 116.303/2017. Encaminhamento do Relator, 
Deputado Giacobo, à fl. 14: �Trata-se de decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da 
Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da 
cessão, por 1 (um) ano, da servidora Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo, Analista Legislativo � atribuição 
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Consultoria, ponto n. 5.099, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Presidente, Código DAS 
101.6, no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com ônus para o órgão 
cedente. A prorrogação em tela tem amparo no artigo 93, I, § 1º, da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, nos 
artigos 1º, II, �b�, 2º e 4º, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 
2013.  Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro Vice-Presidente no exercício da 
Presidência à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-
Presidente no exerício da Presidência, à fl. 10:  �Atendendo a solicitação do Ministério do Meio Ambiente, 
autorizo, em caráter excepcional, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, vencida em 
31/5/17, da servidora Suely Mara Vaz Guimarães de Araujo, ponto n. 5.099, Analista Legislativo � atribuição 
Consultoria, para continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Presidente, código DAS 101.6, no 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com ônus para o órgão cedente e 
com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 1/6/17, de acordo com as informações e 
manifestações do Departamento de Pessoal (fls. 2 e 3) e do Diretor-Geral (fls. 5 e 6), nos termos do art. 93 da 
Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Encaminhe-se à Diretoria-Geral para 
providências, inclusive quanto à necessidade de o órgão cessionário ser informado de que as solicitações de 
prorrogação de cessão de servidores, devem ser feitas antes de seu vencimento e com a devida 
antecedência.�. 5 � Processo n. 128.960/2016. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 14: 
�Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa 
Diretora, a prorrogação da cessão, por 1(um) ano, a contar de 13/7/2017, do servidor Tarcísio Gomes de 
Freitas, Analista Legislativo � atribuição Consultoria, ponto n. 8.034, para continuar a ocupar o cargo de 
provimento em comissão de Secretário da Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias de 
Investimentos, código DAS 101.6, na Secretaria-Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos da 
Presidência da República, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no artigo 93, 
inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, 2º e 4º do Ato da Mesa 57, de 2013, 
alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor 
Presidente à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 10: 
�Atendendo a solicitação do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Lemos Padilha, 
autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Tarcisio Gomes de Freitas, 
ponto n. 8.034, Analista Legislativo � atribuição Consultoria, para continuar a ocupar o cargo de provimento 
em comissão de Secretário de Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias de Investimentos, código 
DAS 101.6, na Secretaria-Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, 
com ônus para o órgão cedente e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 13/7/17, de 
acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (fls. 6 e 7), nos termos do art. 93 da 
Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para 
providências.�. 6 � Processo n. 111.869/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 11: 
�Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa 
Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de 24/7/2017, do servidor James Lewis Gorman 
Júnior, ponto n. 3.893, Analista Legislativo � atribuição Técnica Legislativa, para continuar exercendo, no 
Senado Federal, o cargo de provimento em comissão de Ajudante Parlamentar Júnior, Símbolo AP-01, com 
lotação e exercício no Gabinete da Liderança do Partido Socialista Brasileiro (PSB), com ônus para o órgão 
cedente. A prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, 
no art. 4º-A do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta 
Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do 
Presidente Rodrigo Maia, à fl. 6: �Atendendo a solicitação do Presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, 
autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor James Lewis Gorman Junior, 
ponto n. 3.893, Analista Legislativo � atribuição Técnica Legislativa, para continuar a ocupar o cargo de 
provimento em comissão de Ajudante Parlamentar Júnior, símbolo AP-01, com lotação e exercício no 
Gabinete da Liderança do Partido Socialista Brasileiro, com ônus para o órgão cedente e com afastamento 
pelo período de 1 (um) ano, a contar de 24/7/17, de acordo com as informações e manifestações do 
Departamento de Pessoal (fls. 2 e 3) e do Diretor-Geral (fl. 5), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do 
art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.�. 7 � Processo 
n. 111.871/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 13: �Trata-se de decisão do Senhor 
Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da 
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cessão, por 1 (um) ano, a contar de 14/6/2017, da servidora Hebe Machado Guimarães-Dalgaard, ponto n. 
6.301, Analista Legislativo � atribuição Técnico em Comunicação Social - Televisão, para continuar exercendo, 
no Gabinete do Senador Fernando Collor, no Senado Federal, o cargo de provimento em comissão de 
Ajudante Parlamentar Intermediário, Símbolo AP-02, com ônus para o órgão cedente. A prorrogação em tela 
tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito interno, no art. 4º-A do Ato da Mesa 57, 
de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do 
Senhor Presidente à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 8: 
�Atendendo a solicitação do Presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, autorizo, ad referendum da Mesa 
Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Hebe Machado Guimarães-Dalgaard, ponto n. 6.301, Analista 
Legislativo - atribuição Técnico em Comunicação Social - Televisão, para continuar a ocupar o cargo de 
provimento em comissão de Ajudante Parlamentar Intermediário, símbolo AP-02, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador Fernando Collor, com ônus para o órgão cedente e com afastamento pelo período de 1 
(um) ano, a contar de 14/6/17, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal 
(fls. 4 e 5) e do Diretor-Geral (fl. 7), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, 
do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.�. 8 � Processo n. 111.872/2017. 
Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 12: �Trata-se de decisão do Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) 
ano, a contar de 10 de julho de 2017, do servidor Marcus Antonio Amorim dos Santos, ponto n. 2.813, 
Técnico Legislativo � atribuição Agente de Serviços Legislativos � Serviços de Atendimento, para continuar 
exercendo, no Senado Federal, o cargo de provimento em comissão de Auxiliar Parlamentar Intermediário, 
Símbolo AP-06, com lotação na Diretoria-Geral e exercício no Gabinete do Senador Renan Calheiros, com ônus 
para o órgão cedente. A prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso I, § 1º da Lei n. 8.112/90 e, no 
âmbito interno, no art. 4º-A do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o 
exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o 
despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 7: �Atendendo a solicitação do Presidente do Senado Federal, 
Eunício Oliveira, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Marcus 
Antonio Amorim dos Santos, ponto n. 2.813, Técnico Legislativo - atribuição Agente de Serviços Legislativos - 
Serviços de Atendimento, para continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Auxiliar 
Parlamentar Intermediário, símbolo AP-06, com lotação na Diretoria-Geral e exercício no Gabinete do Senador 
Renan Calheiros, com ônus para o órgão cedente e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 
10/7/17, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (fls. 2 e 3) e do Diretor-
Geral (fls. 5 e 6), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento 
Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.�. 9 � Processo n. 3.071/2017. Encaminhamento do 
Relator, Deputado Giacobo, à fl. 11: �Trata-se de decisão do Senhor Primeiro-Vice-Presidente no exercício da 
Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da 
cessão, por 1 (um) ano, a contar de 18 de junho de 2016, do servidor Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, 
ponto n. 4.501, Técnico Legislativo � atribuição Assistente Administrativo, para continuar exercendo, no 
Governo do Distrito Federal, o cargo de natureza especial de Secretário de Estado, Símbolo CNP-03, na 
Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal, com ônus para o órgão 
cessionário, mediante ressarcimento da remuneração e da contribuição previdenciária patronal, por 
compensação. A prorrogação em tela tem amparo no artigo 93, inciso I, § 1º da Lei n. 8.112/90 e, no âmbito 
interno, nos artigos 1º, inciso III, e 4º, Parágrafo Único, do Ato da Mesa 57, de 2013, alterado pelo Ato da 
Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro-Vice-Presidente 
no exercício da Presidência à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Deputado Fábio Ramalho, 
Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência, à fl. 7: �Atendendo a solicitação do Governo do Distrito 
Federal, autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Sergio Sampaio 
Contreiras de Almeida, ponto n. 4.501, Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, para 
continuar a ocupar o cargo de natureza política de Secretário de Estado-Chefe, símbolo CNP-03, da Secretaria 
de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal, sem ônus para o órgão cedente 
mediante ressarcimento da remuneração e da contribuição previdenciária patronal, por compensação, e com 
afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 18/6/17, de acordo com as informações e manifestações 
do Departamento de Pessoal (fls. 2 e 3) e do Diretor-Geral (fl. 5), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e 
do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.�. 10 � 
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Processo n. 117.038/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 11: �Trata-se de decisão do 
Senhor Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad 
referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de 29 de junho de 2016, do 
servidor Fábio Rodrigues Pereira, ponto n. 4.494, Analista Legislativo � atribuição Consultoria, para continuar 
exercendo, no Governo do Distrito Federal, o cargo de natureza especial de Secretário Adjunto, Símbolo CNE-
01, na Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal, com ônus para o 
órgão cessionário, mediante ressarcimento mensal da remuneração e da contribuição previdenciária patronal, 
por compensação. A prorrogação da cessão tem amparo no artigo 93, inciso I, § 1º da Lei n. 8.112/90. Ante o 
exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência à 
ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente no 
exercício da Presidência, à fl. 7: �Atendendo a solicitação do Governo do Distrito Federal, autorizo, ad 
referendum da Mesa Diretora, a prorrogacão da cessão do servidor Fabio Rodrigues Pereira, ponto n. 4.494, 
Analista Legislativo - atribuição Consultoria, para continuar a ocupar o cargo de natureza especial de 
Secretário Adjunto, símbolo CNE-01, da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do 
Distrito Federal, sem ônus para o órgão cedente mediante ressarcimento da remuneração e da contribuição 
previdenciária patronal, por compensação, com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 
29/6/17, de acordo com as informações e manifestações do Departamento de Pessoal (fls. 2 e 3) e do Diretor-
Geral (fl. 5), do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à 
Diretoria-Geral para providências.�. 11 � Processo n. 117.276/2017. Encaminhamento do Relator, Deputado 
Giacobo, à fl. 23: �Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad 
referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, do servidor Jorge Vaz Pinto Neto, 
Analista Legislativo � atribuição Médico, ponto n. 6.037, para ocupar o cargo de natureza especial, Símbolo 
CNE-03, de Diretor Executivo da Fundação Hemocentro de Brasília, da Secretaria de Estado de Saúde do 
Distrito Federal, com ônus para o órgão cessionário mediante ressarcimento mensal da remuneração e da 
contribuição previdência patronal. A prorrogação em tela tem amparo no artigo 93, inciso I, § 1º, da Lei n. 
8.112/90 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, inciso III, e 4º, parágrafo único, do Ato da Mesa 57, de 2013, 
alterado pelo Ato da Mesa n. 73, de 2013. Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor 
Presidente à ratificação da douta Mesa.�. Ratificado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 17: 
�Atendendo a solicitação do Governo do Distrito Federal, autorizo, em caráter excepcional, ad referendum da 
Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Jorge Vaz Pinto Neto, ponto n. 6.037, Analista Legislativo 
� atribuição Médico, para continuar a ocupar o cargo de natureza especial, símbolo CNE-03, de Diretor 
Executivo da Fundação Hemocentro de Brasilia, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com 
ônus para o órgão cessionário mediante ressarcimento da remuneração e da contribuição previdenciária 
patronal, e com afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 20/6/17, de acordo com as informações 
e manifestações do Departamento de Pessoal (fls. 5, 6 e 16), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do 
art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências, inclusive 
quanto necessidade de o órgão cessionário ser informado de que as solicitações de prorrogação de cessão de 
servidores devem ser feitas antes de seu vencimento e com a devida antecedência.�. Por último, o Senhor 
Deputado Giacobo, Primeiro-Secretário, apresentou, extrapauta, os seguintes processos: 1 � n. 107.398/2017 
e n. 120.761/2017, de interesse do Deputado Alex Canziani, referentes ao ressarcimento de despesas com 
curso; 2 - n. 122.999/2012, de interesse do Departamento Pessoal, referente à regulamentação da Licença 
para Tratar de Interesses Particulares (LIP), e da manutenção do vínculo ao Plano de Seguridade Social do 
Servidor Público do servidor licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, interessado em 
continuar contribuindo para o Plano; e 3 � n. 124.359/2016, de interesse de Carlos Eduardo Félix de Menezes, 
referente ao encaminhamento de indicação ao Poder Executivo visando à alteração da Legislação sobre 
licença-adotante no que diz respeito aos prazos atualmente estabelecidos.  Retirados de pauta para 
encaminhamento à Diretoria-Geral, para estudo.  Com a palavra, a Senhora Deputada Mariana Carvalho, 
Segunda-Secretária, apresentou, extrapauta, proposta para regulamentação da Resolução nº 10, de 2015, que 
�Institui o Prêmio Brasil Mais Inclusão.�, denominando a categoria da premiação dedicada às personalidades e 
aos entes federados de �Mérito Darci Barbosa�, em homenagem a luta de Darci Barbosa frente à APAE de 
Minas Gerais. Em votação, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, baixar Ato da Mesa que �Regulamenta 
a Resolução nº 10, de 2015, para denominar �Mérito João Ribas� e �Mérito Darci Barbosa� as categorias do 
�Prêmio Brasil Mais Inclusão��, cujo teor segue publicado ao final da ata. Retirou-se da sala de reuniões, nesse 

Novembro de 2017 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 10 671



momento, o Senhor Deputado Manato, Quarto-Suplente de Secretário. V � PAUTA DO SENHOR TERCEIRO-
SECRETÁRIO.  O Senhor Deputado JHC apresentou pedidos de justificativas de ausências, com base no art. 5º 
do Ato da Mesa nº 66, de 2010. Expostos os processos, a Mesa Diretora decidiu unanimemente considerar 
justificadas as ausências, citadas nos processos n.s, de 2017: 121.058, 117.316, 115.773, 115.067, 123.328, 
118.367, 116.830, 115.749, 119.052, 123.972, 114.699, 118.846, 117.432, 114.704, 121.097, 115.851, 
119.191, 116.832, 123.319, 110.570, 119.070, 114.912, 125.330, 116.836, 116.731, 118.000, 115.945, 
118.356, 115.853, 121.844, 119.880, 116.435, 117.225, 115.854, 125.096, 117.339, 124.506, 117.274, 
124.184, 117.057, 115.830, 116.991, 125.295, 112.264, 125.222, 117.322, 125.121, 119.758, 125.248, 
123.610, 119.906, 117.866, 115.177, 120.297, 119.054, 119.575, 119.574, 124.190, 115.014, 116.436, 
124.189, 124.157, 121.073, 117.349, 125.238, 122.520, 124.014, 123.840, 119.445, 119.897, 119.359, 
115.315, 119.804, 116.998, 123.287, 116.998, 124.103, 116.860, 125.049, 119.365, 123.287, 117.397, 
116.834, 121.358, 119.403, 117.355, 115.137, 116.801, 124.445, 124.174, 118.079, 119.466, 123.286, 
115.048, 121.041, 116.436, 121.743, 116.712, 119.072, 116.484, 118.991, 117.864, 118.171, 125.050, 
122.050, 117.006, 125.051, 116.961, 109.626, 115.066, 124.173, 115.065, 123.283, 122.992, 122.884, 
124.170, 124.172, 124.984, 119.893, 115.014, 119.450, 106.672, 124.169, 119.584, 124.141, 118.844, 
122.520, 117.459, 117.002, 115.924, 122.179, 115.050, 116.998, 115.136, 118.365, 124.166, 124.165, 
122.818, 117.258, 116.474, 124.394, 124.381, 124.164, 118.080, 119.896, 116.963, 116.633, 123.987, 
115.303, 119.753, 116.530, 124.163, 115.135, 116.500, 121.043, 122.578, 116.805, 116.634, 116.336, 
116.937, 125.195, 116.632, 124.464, 119.571, 124.454, 118.844, 118.850, 118.762, 115.193, 118.852, 
124.512, 120.304, 109.450, 115.014, 124.454, 120.306, 124.225, 123.632, 117.027, 116.534, 116.962, 
119.779, 123.958, 119.760, 121.411, 123.535, 122.863, 124.103, 117.415, 117.342, 117.862, 117.314, 
120.303, 125.094, 118.369, 121.890, 118.357, 118.372, 124.434, 122.871, 122.183, 124.606, 124.103, 
125.383, 125.268, 125.286, 116.998, 116.629 e 113.140. Ainda com a palavra, o Senhor Deputado JHC, 
Terceiro-Secretário, apresentou a pauta do Quarto-Secretário, a pedido do titular, Deputado Rômulo Gouveia: 
1 � Processo n. 116.967/2017, de interesse do Suplente de Deputado Federal  Edinho Bez, referente à imóvel 
funcional. Retirado de pauta para encaminhamento à Diretoria-Geral, para análise. Nada mais havendo a 
tratar, às onze horas e trinta minutos, o Senhor Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente na 
condução dos trabalhos, declarou encerrada a  presente  reunião.  E, para constar, eu,             , Wagner 
Soares Padilha, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 
        

                                         RODRIGO MAIA 
                                             Presidente 
 
 
 
 
 
 

       ATO DA MESA Nº       , DE 2017 
 

Altera o Ato da Mesa nº 43, de 2009, que instituiu a Cota para o 
Exercício da Atividade Parlamentar. 
 

 A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:  
Art. 1° O art. 10 do Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 2009, passa a vigorar acrescido de § 5º, 
com a seguinte redação: 

�Art. 10. .................................................................................................  
...............................................................................................................  
§ 5º Não se admitirá, para fins de reembolso, a locação ou fretamento do mesmo veículo 
automotor por período superior a doze meses, intercalados ou não.� (NR)  

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORA, DE 24/8/2017  

672 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2017



Art. 2° Observados todos os critérios estabelecidos no Ato da Mesa nº 43, de 2009, ficam assegurados, 
pelo prazo máximo de doze meses, os reembolsos relativos a locações ou fretamentos de veículos 
automotores cujos contratos estejam em vigor na data da publicação deste Ato.  

Art. 3° Este Ato entra em vigor no dia de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

Este Ato objetiva dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento da norma que rege o uso da Cota 
para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP).  

Nesse sentido, propõe-se estabelecer prazo máximo para locação ou fretamento de um mesmo veículo 
automotor, de modo a afastar dúvidas quanto à natureza da despesa. Isso porque contratos de longa duração 
podem fazer com que a despesa acumulada com a locação do mesmo veículo acabe aproximando-se ou 
mesmo ultrapassando o próprio valor de mercado do bem, ensejando riscos de questionamentos quanto ao 
correto uso do benefício.  

Ademais, por se tratar de locação de bem depreciável, a formalização de ajustes com prazos menores 
possibilitará a contratação do serviço pelo preço de mercado, apurado no momento da nova pactuação, 
propiciando, assim, maior economicidade na utilização dos recursos da cota.  

Pertinente registrar que a proposta preserva o direito de reembolso das despesas relativas aos 
contratos atualmente em vigor, não deixando, porém, de enquadrá-los na nova sistemática.  

Sala de Reuniões, em      de                 de 2017.  

 

 

 
 
 

ATO DA MESA Nº             , DE 2017 
 

Regulamenta a Resolução nº 10, de 2015, para denominar �Mérito 
João Ribas� e �Mérito Darci Barbosa� as categorias do �Prêmio Brasil 
Mais Inclusão�. 
 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:  
Art. 1º As categorias previstas no art. 2º da Resolução nº 10, de 2015, que cria o �Prêmio Brasil Mais 

Inclusão�, passam a ter a seguinte denominação: 

I � �Mérito João Ribas�, a ser concedido a empresas públicas ou privadas, Organizações Não 
Governamentais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público; 

II � �Mérito Darci Barbosa�, a ser concedido a personalidades e entes federados. 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.  

JUSTIFICAÇÃO 

O �Prêmio Brasil Mais Inclusão�, criado pela Resolução nº 10, de 2015, prevê que os indicados serão 
classificados em duas categorias. A primeira abrange empresas públicas ou privadas, Organizações Não 
Governamentais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. A segunda, personalidades e entes 
federados. 

Neste ano, o Conselho Deliberativo do Prêmio Brasil Mais Inclusão decidiu, por unanimidade, conceder 
um prêmio Hors Concours a Darci Barbosa, que teve sua vida interrompida prematuramente no último dia 30 
de julho, em um acidente automobilístico. Ela completaria 60 anos na quinta-feira seguinte ao acidente, 3 de 
agosto. 
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Com a tragédia, que abateu todos nós, surgiu a ideia de homenagear personalidades que se 
destacaram na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, dando seus nomes às duas diferentes 
categorias do Prêmio, que passam a se chamar �Mérito João Ribas� e �Mérito Darci Barbosa�. 

Com limitações de locomoção, desde muito cedo João Ribas mostrou especial atenção às questões 
atinentes à diversidade e inclusão das pessoas com deficiência, notadamente quanto a sua integração no 
mercado de trabalho. Graduou-se em jornalismo e ciências sociais, sagrou-se mestre e doutor. Até seu 
falecimento, em 2014, exerceu diversas atividades, e sempre será lembrado como notável professor, escritor 
e executivo.  

Darci Barbosa, Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional de formação, dedicou grande parte da sua vida 
ao trabalho realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais � APAE. Apesar de seu falecimento, 
em um acidente automobilístico ocorrido em julho de 2017, seu legado permanecerá na história da luta pela 
inclusão das pessoas com deficiência.  

Sala de Reuniões,       de                    de 2017. 
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Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 29 de agosto 
de 2017. 
Em 9/novembro/2017. 
  
 Publique-se.  
                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 
 

 
Terceira Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da segunda reunião extraordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 29 de agosto de 2017 
 
 Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às oito horas, na Residência Oficial, 
reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia. Presentes os Senhores 
Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente; André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente; Giacobo, 
Primeiro-Secretário; e Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário. Ausentes justificadamente os Senhores 
Deputados Mariana Carvalho, Segunda-Secretária; JHC, Terceiro-Secretário; Rômulo Gouveia, Quarto-
Secretário; Dagoberto Nogueira, Primeiro-Suplente de Secretário; César Halum, Segundo-Suplente de 
Secretário; e Pedro Uczai, Terceiro-Suplente de Secretário.  Havendo número legal, foram abertos os 
trabalhos, retomando os esclarecimentos referentes às medidas voltadas à economia pela Câmara dos 
Deputados. Esclarecida a proposta, a Mesa Diretora, considerando o cenário econômico do País, que 
demanda restrições no tocante ao emprego de recursos públicos por parte de toda a Administração Pública 
Federal, e no intuito de oferecer colaboração desta Casa ao Governo Federal, no cumprimento das metas de 
resultado primário, resolveu unanimemente: 1 � Indisponibilizar, no orçamento da Câmara dos Deputados, 
por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira � SIAFI, o valor de R$ 236.500.000,00 (duzentos e 
trinta e seis milhões e quinhentos mil reais), nas rubricas: - Custo Operacional, o valor de R$ 17.500.000,00 
(dezessete milhões e quinhentos mil reais); - Obras e Investimentos, o valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um 
milhões de reais); e - Pessoal e Encargos Social, o valor de R$ 198.000.000,00 (cento e noventa e oito milhões 
de reais); e 2 � O valor total supracitado absorverá eventuais indisponibilizações orçamentárias que venham a 
se realizar, em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final do presente exercício.  Nada mais 
havendo a tratar, às oito horas e trinta minutos, o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou encerrada a  
presente  reunião.  E, para constar, eu,            , Wagner Soares Padilha, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a 
presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 
        
 

                                                 RODRIGO MAIA 
         Presidente  
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                                                                   DECISÃO DA MESA 
 
 A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o 

cenário econômico do País, que demanda restrições no tocante ao emprego de recursos públicos por parte de 
toda a Administração Pública Federal, e no intuito de oferecer colaboração desta Casa ao Governo Federal, no 
cumprimento das metas de resultado primário, 

DECIDE: 
1. Indisponibilizar, no orçamento da Câmara dos Deputados, por meio do Sistema Integrado de Administração 

Financeira � SIAFI, o valor de R$236.500.000,00 (duzentos e trinta e seis milhões e quinhentos mil reais), na 
forma do Anexo. 

2. O valor acima referido absorverá eventuais indisponibilizações orçamentárias que venham a se realizar, em 
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final do presente exercício. 

Brasília,       de agosto de 2017. 
 

RODRIGO MAIA 
Presidente 

 
 

 
Deputado FÁBIO RAMALHO 

Primeiro-Vice-Presidente 

 
Deputado ANDRÉ FUFUCA 
Segundo-Vice-Presidente 

 
 

 
Deputado GIACOBO 
Primeiro-Secretário 

 
Deputado MARIANA CARVALHO 

Segunda-Secretária 
 
 

 
Deputada JHC 

Terceiro-Secretário 

 
Deputado RÔMULO GOUVEIA 

Quarto-Secretário 
 

 
                                                ANEXO À DECISÃO DA MESA 
 

Rubricas Valor 

Custeio Operacional 17.500.000 

Obras e Investimentos 21.000.000 

Pessoal e Encargos Sociais 198.000.000 

TOTAL 236.500.000 

 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 29/8/2017  
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Ata da 5ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 5 de outubro de 
2017. 
Em 22/dezembro/2017. 
 Publique-se.  
 
                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 

 
 

Terceira Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da quinta reunião ordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 5 de outubro de 2017 
 
 Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às doze horas e quarenta e sete minutos, na 
Residência Oficial, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia. Presentes 
inicialmente os Senhores Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente; Giacobo, Primeiro-Secretário; 
Dagoberto Nogueira, Primeiro-Suplente de Secretário, César Halum, Segundo-Suplente de Secretário e Carlos 
Manato, Quarto-Suplente de Secretário. Ausentes justificadamente os Senhores Deputados Mariana Carvalho, 
Segunda-Secretária; JHC, Terceiro-Secretário; Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário e Pedro Uczai, Terceiro-
Suplente de Secretário. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, para deliberar a Pauta do Senhor 
Segundo-Vice-Presidente.   A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os pareceres favoráveis exarados pelo 
Relator, Deputado André Fufuca, nos seguintes processos referentes a  reembolso de despesas de assistência à 
saúde: 1 - Processo n. 126.741/2017, de interesse do Deputado  Sabino Castelo Branco; 2 -  Processo n. 
126.913/2017, de interesse do Deputado   Marcos Tebaldi.  Foram prestados esclarecimentos a respeito da 
situação da saúde do Deputado Sabino Castelo Branco. Com a palavra o Senhor Deputado César Halum, 
Segundo-Suplente de Secretário, comentou a respeito do plano de saúde dos parlamentares e sobre este 
assunto, o Senhor Presidente Rodrigo Maia fez esclarecimentos a respeito do convênio entre a Câmara dos 
Deputados e o Hospital Sírio-Libanês. Retirou-se da reunião, nesse momento, o Senhor Deputado Manato, 
Quarto-Suplente de Secretário. Em seguida, compareceu à reunião o Senhor Deputado André Fufuca, Segundo-
Vice-Presidente. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e cinquenta e cinco minutos, o Senhor Presidente 
Rodrigo Maia declarou encerrada a  presente  reunião.  E, para constar, eu,            ,Wagner Soares Padilha, 
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. 
        

                                                         RODRIGO MAIA 
                Presidente  
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Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 10 de outubro 
de 2017. 
Em 22/dezembro/2017. 
 Publique-se.  
 
                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 

 
 

Terceira Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da terceira reunião extraordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 10 de outubro de 2017. 
 
 Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dezoito horas, no Gabinete da Presidência, 
reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia. Presentes os Senhores 
Deputados André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente; Giacobo, Primeiro-Secretário; Mariana Carvalho, Segunda-
Secretária, Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário e Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário. Ausentes 
justificadamente os Senhores Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente; JHC, Terceiro-Secretário; 
Dagoberto, Primeiro-Suplente de Secretário; César Halum, Segundo-Suplente de Secretário; e Pedro Uczai, 
Terceiro-Suplente de Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou abertos os 
trabalhos. Inicialmente, extrapauta, expôs a Decisão da Presidência, que designa, ad referendum da Mesa, o 
Senhor Deputado EVANDRO GUSSI, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 
235.807/SP, para representar a Câmara dos Deputados no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5526, em trâmite no Supremo tribunal Federal.   Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 
9/outubro/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 10/outubro/2017, a Mesa Diretora ratificou 
unanimemente a Decisão.  Passou-se à apreciação da - I - PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. 1 � Solicitação de 
Informação ao Tribunal de Contas da União (SIT): 1.1 - SIT N° 33, de 2017, de autoria do Deputado JHC, que 
�Solicita informações ao Presidente do Tribunal de Contas da União sobre o repasse aos consumidores de 
energia elétrica do Estado de Alagoas das perdas comercias da CEAL. �. Aprovado, por unanimidade, o 
encaminhamento ao Tribunal de Contas da União.  Em seguida, a Mesa Diretora ratificou, por unanimidade, os 
despachos exarados, ad referendum da Mesa Diretora, nos seguintes expedientes referentes a Requerimento 
de Informação, missão oficial, Ato da Mesa, justificativa de ausência e reembolso de despesas de assistência à 
saúde:  1 � Ratificado o Relatório de Requerimentos de Informações (RIC), despachados ad referendum da 
Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos termos dos pareceres do Relator, Deputado Fábio Ramalho, 
Primeiro-Vice-Presidente: 1 - RIC Nº 3.123/17 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "requer informações ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que, através do Banco Central do Brasil, esclareça 
o porquê do Banco do Brasil não está levando em consideração a Resolução nº 4.591, de 25 de julho de 2017, 
do Banco Central para renegociar as dívidas rurais de quem nela se enquadram".  2 � RIC Nº 3.124/17 - do Sr. 
Orlando Silva - que "requer ao Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
Gilberto Kassab, informações sobre a consulta pública para alterar a composição, as eleições e atribuições do 
Comitê Gestor da Internet, de forma unilateral".  3 � RIC Nº 3.125/17 - do Sr. Carlos Zarattini - que "solicita ao 
Sr. Ministro da Casa Civil informações constantes, na atualidade, no Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis 
Rurais - SNCR". 4 � RIC Nº 3.126/17 - do Sr. Hugo Leal - que "solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, informações sobre o resultado da avaliação realizada pela Agência Nacional 
de Transporte Terrestres - ANTT em função da determinação do Tribunal de Contas da União no bojo do TC-
014.899-2014-6".  5 � RIC Nº 3.127/17 - do Sr. Arnaldo Jordy - que "requer informações ao Ministro da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços acerca do projeto de construção do TERMINAL PESQUEIRO PÚBLICO - TPP do 
TAPANÃ, em Belém - PA".  6 � RIC Nº 3.128/17 - da Comissão de Viação e Transportes - que "solicita informações 
ao Excelentíssimo Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), através do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes- DNIT, o Sr. Diretor-Geral Valter Casimiro Silveira, que preste 
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informações sobre acompanhamento de obras e de contratos relativos à concessão de serviço público para 
exploração da BR-465".  7 � RIC Nº 3.129/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que "requer 
no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro de Estado 
de Minas e Energia, sobre o aumento abusivo do preço dos combustíveis no Estado da Paraíba durante os meses 
de julho e agosto de 2017". 8 � RIC Nº 3.130/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que 
"requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações à Exma. Senhora Ministra 
Chefe da Advocacia-Geral da União , sobre o patrocínio de causas judiciais em defesa do ex-deputado Rodrigo 
Rocha Loures". 9 - RIC Nº 3.131/17 - do Sr. Augusto Carvalho - que "solicita informações ao Ministro de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a locação, o arrendamento e o comodato de imóveis pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA, vinculada àquela Pasta".  10 - RIC Nº 3.132/17 - do Sr. 
Hissa Abrahão - que "solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes, portos e aviação Civil, Maurício 
Quintella Lessa quanto ao fechamento do aeroporto "Eduardinho", Terminal II do aeroporto Eduardo Gomes 
no Município de Manaus, Estado do Amazonas". 11 - RIC Nº 3.133/17 - do Sr. Walter Ihoshi - que "requeiro a 
Vossa Excelência que, ouvida a Mesa, seja solicitada ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, com fundamento no 
art. 50, §2º da Constituição e do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, a estimativa anual, por três anos, acompanhada da memória de cálculo, do impacto na arrecadação da 
União, a partir de 1º de janeiro de 2018, separadamente do PIS/PASEP e da COFINS, conforme disposto no 
Projeto de Lei nº 2.396, de 2015, de minha autoria".  12 - RIC Nº 3.134/17 - do Sr. Izaque Silva - que "requer 
informações ao Ministro da Saúde sobre o uso contínuo de seringas descartáveis por diabéticos no Estado de 
São Paulo".  13 - RIC Nº 3.135/17 - do Sr. Mário Negromonte Jr. - (PL 759/2015) - que "solicita ao Sr. Ministro 
de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação do Projeto de Lei nº 759, de 
2015".  14 - RIC Nº 3.136/17 - da Sra. Laura Carneiro - que "requer informações sobre a razão da inclusão, no 
Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, de provas discursivas de Língua Espanhola e de Língua 
Francesa".  15 - RIC Nº 3.137/17 - do Sr. Mário Heringer - que "requer informações ao Senhor Ricardo Barros, 
Ministro da Saúde, sobre a implantação de plataforma conjunta para aquisição de medicamentos no âmbito do 
Mercosul". 16 - RIC Nº 3.138/17 - do Sr. Mário Heringer - que "solicita informações ao Poder Executivo, no 
âmbito do Ministério do Meio Ambiente, sobre a adesão do Brasil à campanha #CleanSeas (#MaresLimpos) 
promovida pela ONU Meio Ambiente com vistas à tomada de medidas urgentes para a redução de resíduos 
plásticos em mares e oceanos".  17 - RIC Nº 3.139/17 - do Sr. Mário Heringer - que "requer informações ao 
Senhor Ricardo Barros, Ministro da Saúde, sobre a situação epidemiológica da sífilis no Brasil no ano de 2017". 
18 - RIC Nº 3.140/17 - do Sr. Jean Wyllys - que "requer ao Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, informações acerca da Consulta Pública nº 02/2017, da Secretaria 
de Política de Informática, para alterar a composição e atribuições do Comitê Gestor da Internet no Brasil".  19 
- RIC Nº 3.141/17 - do Sr. André Figueiredo - que "requer o envio de Requerimento de Informações ao Ministro 
da Fazenda, sobre pedidos de autorização para contratação de operações de crédito internacional de entes 
federados".  20 - RIC Nº 3.142/17 - do Sr. Carlos Zarattini - que "requerimento ao Ministro-Chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, para que forneça informações sobre notas 
técnicas, pareceres, estudos de viabilidade econômica e outros documentos referentes ao Programa Crescer 
anunciado na terceira reunião do PPI realizada em 23/08/2017".  21 - RIC Nº 3.143/17 - do Sr. Miguel Haddad - 
que "solicita informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Social sobre o combate a possíveis fraudes ao 
Programa Bolsa Família, de forma a evitar o recebimento indevido de benefícios".  22 - RIC Nº 3.144/17 - do Sr. 
Miguel Haddad - que "solicita informações ao Sr. Ministro do Trabalho sobre medidas adotadas pela Pasta para 
coibir e prevenir o trabalho em condição análoga à de escravo em âmbito doméstico".  23 - RIC Nº 3.145/17 - 
do Sr. Waldir Maranhão - que "solicita, ao Senhor Ministro de Estado da Educação, Deputado Mendonça Filho, 
informações referentes à situação da educação indígena no Estado do Maranhão".  24 - RIC Nº 3.146/17 - do 
Sr. Weverton Rocha - que "requerimento de informações ao ministro de Estado da Fazenda solicitando 
informações acerca da atuação no mercado financeiro do Banco Clássico e de seu presidente, José João Abdalla 
Filho relativo às operações com ações de emissão da Eletrobras".  25 - RIC Nº 3.147/17 - da Sra. Mara Gabrilli - 
que "solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Defesa sobre o transporte de órgãos disponíveis 
para transplantes em aviões da Força Aérea Brasileira".  26 - RIC Nº 3.148/17 - do Sr. Delegado Francischini - 
que "requer informações sobre os recursos derivados da emenda parlamentar individual de nº 28420004 na 
LOA 2016, inicialmente alocados no Fundo Nacional de Assistência Social, no valor de R$ 2.250.000,00".  27 - 
RIC Nº 3.149/17 - da Sra. Ana Perugini - que "requer informações ao Sr. Ministro da Educação Mendonça Filho 
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sobre a expansão de Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no Estado de São Paulo".  
28 - RIC Nº 3.150/17 - da Sra. Ana Perugini - que "requer informações ao Sr. Ministro da Saúde Ricardo Barros 
sobre as Doenças Negligenciadas no Brasil".  29 - RIC Nº 3.151/17 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática - que "requer Informações ao Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, Gilberto Kassab, acerca de bloqueio de celulares irregulares".  30 - RIC Nº 3.152/17 - da Sra. 
Pollyana Gama - que "solicita ao Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
informações sobre o Programa Ciências Sem Fronteiras, encerrado no ano de 2016, para os cursos de 
graduação".  31 - RIC Nº 3.153/17 - da Sra. Pollyana Gama - que "solicita ao Ministro de Estado da Educação 
(MEC) informações sobre o Programa Ciências Sem Fronteiras, encerrado no ano de 2016, para os cursos de 
graduação".  32 - RIC Nº 3.154/17 - do Sr. Jean Wyllys - que "requer ao Senhor Ministro de Estado do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão informações acerca de questões culturais constantes dos censos 
realizados pelo IBGE".  33 - RIC Nº 3.155/17 - do Sr. Glauber Braga - que "requer ao Ministro de Estado do Meio 
Ambiente informações acerca do fechamento das comportas da barragem do rio Paranã no município de São 
João da Aliança (GO)".  34 - RIC Nº 3.156/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao 
Ministério da Cultura abaixo sobre o PRONAC nº 1510408".  35 - RIC Nº 3.157/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante 
- que "requer informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC nº 46213".  36 - RIC Nº 3.158/17 - do Sr. 
Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC nº 93227".  37 - RIC 
Nº 3.159/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC 
n° 93510".  38 - RIC Nº 3.160/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura 
sobre o PRONAC nº 127857".  39 - RIC Nº 3.161/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao 
Ministério da Cultura sobre o PRONAC nº 1410616".  40 - RIC Nº 3.162/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que 
"requer informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC nº 110527".  41 - RIC Nº 3.163/17 - do Sr. Alex 
Manente - que "requer informações ao Sr. Ministro da Defesa sobre licitações que proíbem a participação de 
fornecedores brasileiros e o desestímulo ao desenvolvimento da economia nacional e geração de emprego".  
42 - RIC Nº 3.164/17 - do Sr. Mário Heringer - que "requer informações ao Senhor Gilberto Kassab, Ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, sobre o pagamento de bolsas pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq".  43 - RIC Nº 3.165/17 - do Sr. Mário Heringer - que "requer 
informações ao Senhor José Mendonça Bezerra Filho, Ministro da Educação, sobre o pagamento de bolsas pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES".  44 - RIC Nº 3.166/17 - da Sra. Pollyana 
Gama - que "solicita ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil informações sobre o aumento tarifário 
em trecho da Rodovia BR-116".  45 - RIC Nº 3.167/17 - do Sr. Marcelo Álvaro Antônio - que "solicita informações 
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda sobre repasses efetuados pela Caixa Econômica Federal referentes 
ao Projeto CURA".  46 - RIC Nº 3.168/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que "requer, no 
âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, sobre a Proposta de Emenda à constituição 19/2011, que altera o art. 40 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias".  47 - RIC Nº 3.169/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que 
"requer, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro 
de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sobre a Proposta de Emenda à constituição 19/2011, 
que altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".  48 - RIC Nº 3.170/17 - da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle - que "solicita ao Secretário Especial de Comunicação Social da Secretaria-
Geral da Presidência da República, Sr. Márcio de Freitas, informações detalhadas sobre os gastos da Secom com 
publicidade nos anos de 2015 a 2017".  49 - RIC Nº 3.171/17 - do Sr. Luiz Couto - que "solicita informações ao 
Ministro da Justiça, Sr. Torquato Lorena Jardim, no âmbito da Coordenação do Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, na pessoa da Coordenadora Sra. Renata Braz, sobre a 
divulgação da lista de pessoas desaparecidas e traficadas no Estado da Paraíba".  50 - RIC Nº 3.172/17 - da 
Comissão de Seguridade Social e Família - que "requer ao Senhor Ministro da Saúde informações da Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) - Anvisa referente aos valores dos medicamentos solicitados".  
51 - RIC Nº 3.173/17 - do Sr. Flavinho - que "RICao Ministro da Cultura para que sejam solicitadas informações 
relacionadas à exposição Queermuseu - Cartografias da diferença na Arte Brasileira, promovida pela empresa 
Santander Cultural".  52 - RIC Nº 3.174/17 - do Sr. Diego Garcia - que "RICao Ministro da Cultura para que sejam 
solicitadas informações relacionadas à exposição Queermuseu - Cartografias da diferença na Arte Brasileira, 
promovida pela empresa Santander Cultural".  53 - RIC Nº 3.175/17 - do Sr. Izaque Silva - que "solicita 
informação ao Sr. Ministro das Cidades sobre o cumprimento do art. 147-A do Código de Trânsito Brasileiro".  
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54 - RIC Nº 3.176/17 - do Sr. Rocha - que "requer o envio de solicitação de informação ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda".  55 - RIC Nº 3.177/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que 
"requer, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro-
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, sobre a Proposta de Emenda à constituição 19/2011, que altera 
o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".  56 - RIC Nº 3.178/17 - do Sr. Jerônimo Goergen 
- que "solicita informações ao Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Borges Maggi, 
quanto a diversos projetos de leis municipais e/ou estaduais que buscam vedar a operação aérea para aplicação 
de defensivos agrícolas".  57 - RIC Nº 3.179/17 - do Sr. Jerônimo Goergen - que "solicita informações ao Sr. 
Ministro dos Transportes, portos e aviação Civil, Maurício Quintella Lessa quanto ao fechamento do aeroporto 
"Campos de Marte", no Município de São Paulo, Estado de São Paulo".  58 - RIC Nº 3.180/17 - do Sr. Júlio 
Delgado - que "solicita o envio de Requerimento de Informações ao Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente 
sobre a situação dos reservatórios no Estado de Minas Gerais, em especial o reservatório de Três Marias".  59 - 
RIC Nº 3.181/17 - do Sr. Vitor Valim - que "requer seja encaminhado, depois de ouvida a Mesa, solicitação de 
informação ao Ministério da Integração Nacional acerca da execução física e financeira de obras relativas ao 
Projeto de Integração do Rio São Francisco, em especial às do Eixo Norte, que deverão levar água ao Estado do 
Ceará".  60 - RIC Nº 3.182/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "solicita informações ao Ministério da Cultura 
quanto à prestação de contas de alguns PRONACs relacionados no relatório de Auditoria da Controladoria Geral 
da União de nº 201600116".  61 - RIC Nº 3.183/17 - do Sr. Mário Heringer - que "requer informações ao Senhor 
José Mendonça Bezerra Filho, Ministro da Educação, sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB".  62 
- RIC Nº 3.184/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que "requer, no âmbito da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, sobre 
a dívida ativa da Previdência".  63 - RIC Nº 3.185/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que 
"requer, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, sobre operações de empréstimo do Banco do Brasil aos Estados da Bahia e 
Paraíba".  64 - RIC Nº 3.186/17 - do Sr. Mário Heringer - que "requerimento de informações ao ministro de 
Estado da Justiça e da Segurança Pública acerca do processo nº 08700.001145/2017-07 (Ato de Concentração 
Ordinário) junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica".  65 - RIC Nº 3.188/17 - do Sr. Jorge Solla - 
que "solicita informações atualizadas ao Senhor Ministro da Educação sobre o Programa Mais Médicos".  66 - 
RIC Nº 3.189/17 - do Sr. Jorge Solla - que "solicita informações atualizadas ao Senhor Ministro da Saúde sobre 
o Programa Mais Médicos".  67 - RIC Nº 3.190/17 - da Comissão de Finanças e Tributação - que "solicita ao 
Ministro da Fazenda que informe a relação de todos os valores recolhidos pelas entidades SESI / SENAI / SESC / 
SENAC / SEBRAE / SENAR, a título de contribuição previdenciária patronal em 2017, de janeiro a julho, mês a 
mês, por Estado da Federação e por entidade, considerando todos os Estados da federação".  68 - RIC Nº 
3.191/17 - do Sr. Covatti Filho - que "RICao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública para que sejam 
solicitadas informações relacionadas à demarcação de terras indígenas no Estado do Rio Grande do Sul".  69 - 
RIC Nº 3.192/17 - do Sr. Flavinho - que " RICao Ministro da Cultura para que sejam solicitadas informações 
relacionadas à exposição da peça teatral "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu", realizada no âmbito do 
Serviço Social do Comércio - SESC".  70 - RIC Nº 3.193/17 - do Sr. Vinicius Carvalho - (PL 3205/2015) - que 
"solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receitas, nos exercícios de 2017, 2018, 
2019 e 2020, que decorreriam da aprovação do Projeto de Lei nº. 3.205, de 2015".  71 - RIC Nº 3.194/17 - do 
Sr. Pr. Marco Feliciano - que "solicita informações ao Ministério da Cultura sobre os repasses federais ao Projeto 
Trio Independente".  72 - RIC Nº 3.195/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que "requer no 
âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado de Minas e Energia, sobre as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica no Estado do 
Acre".  73 - RIC Nº 3.196/17 - do Sr. Ivan Valente - que "requer ao Senhor Ministro de Estado da Defesa, Raul 
Jungmann, informações acerca da declaração do Sr. Secretário de Economia e Finanças do Exército, General 
Antonio Hamilton Mourão, de que as Forças Armadas poderão "impor solução" à crise política nacional".  74 - 
RIC Nº 3.197/17 - do Sr. Moses Rodrigues - que "solicita informações ao Ministério da Saúde relativas a medidas 
relacionadas à redução da quantidade de açúcar na composição dos refrigerantes".  75 - RIC Nº 3.198/17 - da 
Comissão Externa destinada a fazer o acompanhamento "in loco" e fiscalizar os planos de trabalho, obras 
realizadas, intervenções futuras, investimentos, obrigações e direitos adquiridos pela Concessionária ECO 101 
que administra o trecho da BR 101 que corta o Estado do Espírito Santo - que "solicita o envio de requerimento 
de informações ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, sobre o contrato de concessão da BR-
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101/ES".  76 - RIC Nº 3.199/17 - do Sr. Carlos Zarattini - que "solicita ao Ministro da Saúde, Sr. Ricardo Barros, 
informações acerca da Portaria nº 2.214, de 2017, que "Regulamenta a aplicação de recursos por programação 
para aquisição de Ambulância de Transporte Tipo A"".  77 - RIC Nº 3.200/17 - da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle - que "requer, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações 
ao Exmo. Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sobre operações do BNDES 
com o Estado de Rondônia".  78 - RIC Nº 3.201/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que 
"requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Estado das Cidades, sobre recursos federais aplicados em obras de Saneamento Básico no Estado 
de Rondônia.�.  2 - Ratificado o Relatório de Missão Autorizada n. 4, de 2017, da Presidência. Missões oficiais 
autorizadas por meio de ofícios �  GPO ns., de 2017: 411, 418, 1234, 1288, 1290, 1309, 1311, 1319, 1321, 1322, 
1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1355, 
1356, 1370, 1371, 1372, 1373, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1389, 1391, 1392, 1393, 1395, 1402, 1403, 1409, 
1410, 1412, 1413, 1417, 1425, 1426, 1434, 1435, 1439, 1440, 1442, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1454, 
1461, 1464, 1465, 1466, 1468, 1469, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 
1484, 1485, 1487, 1495, 1500, 1504, 1505, 1512, 1518, 1519, 1520, 1521, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 
1533, 1534, 1541, 1642, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1651, 1659, 1661, 1662, 1668, 1680, 1681, 1691, 1695, 
1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 
1716, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1732, 1733, 1734.  3 - Ratificados os Atos 
da Mesa nºs: 3.1 � Nº 201, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza 

especial na estrutura da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania�. Baixado, ad referendum da Mesa 
Diretora, em 5/setembro/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 6/setembro/2017, instruído no processo 
n. 121.847/2017. 3.2 - Nº 202, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de 

natureza especial na estrutura da Liderança do Partido dos Trabalhadores�. Baixado, ad referendum da Mesa 
Diretora, em 22/setembro/2017 e publicado no Suplemento ao DCD de 23/setembro/2017, instruído no 
processo n. 269.884/2017.  4 - Ratificadas as ausências justificadas, ad referendum da Mesa Diretora, 
constantes do processo E-Doc n. 269.884/2017.  5 - Reembolso de despesas de assistência à saúde. Ratificado 
o despacho favorável exarado no seguinte processo: 5.1 - Processo n. 126.824/2017, de interesse do Deputado 
Lobbe Neto.  II - PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Giacobo relatou os seguintes 
processos, nos termos de seus pareceres: 1 � Processo Sidoc n. 127.296/2016, referente ao Projeto de 
Resolução n. 177/2016, de autoria da Deputada Clarissa Garotinho, que �Dispõe sobre a instalação de fraldários 

nas dependências da CD�.  A Mesa Diretora opinou, por unanimidade, pelo arquivamento do projeto, nos 
termos do parecer do Relator, Deputado Giacobo. 2 � Processo Sidoc n. 123.844/2017. Proposta orçamentária 
da Câmara dos Deputados para o exercício de 2018, que inclui as Unidades Orçamentárias Câmara dos 
Deputados - CD e Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados - FRCD. Após análise do processo, a Mesa Diretora 
aprovou, por unanimidade, o parecer favorável do Relator, Deputado Giacobo, às fls. 82/83. Prosseguindo, a 
Mesa Diretora ratificou, por unanimidade, os despachos exarados, ad referendum da Mesa Diretora, nos 
seguintes processos referentes à cessão de servidor: 3 - Processo Sidoc n. 123.327/2017. Encaminhamento do 
Relator, Deputado Giacobo, à fl. 16: �Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que 
autorizou, ad referendum da Mesa Diretora a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de 18/9/2017, 
da servidora Míriam Lúcia de Azevedo, Analista Legislativo � atribuição Contador, ponto n. 7.586, para 
continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Nível VI, CC-6, na Assessoria Especial do 
Gabinete do Procurador-Geral da República, com ônus para o órgão cedente.  A servidora esteve cedida ao 
Ministério Público Federal de 27/1/2015 a 31/3/2016 e encontra-se novamente à disposição do MPF desde 
1/6/2016, com prazo de cessão até 17/9/2017.  A prorrogação em tela tem amparo no artigo 93, inciso I, § 1º, 
da Lei n. 8.112/1990 e, no âmbito interno, nos artigos 1º, inciso II, �b�, e 2º, do Ato da Mesa 57/2013, alterado 
pelo Ato da Mesa n. 73/2013.  Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à 
ratificação da douta Mesa.� Ratificado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 11: �Atendendo a 

solicitação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, autorizo, ad referendum da 
Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Míriam Lúcia de Azevedo, ponto n. 7.586, Analista 
Legislativo � atribuição Contador, para que continue a ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor 
Nível VI, CC-6, na Assessoria Especial de seu gabinete, com ônus para o órgão cedente e com afastamento pelo 
período de 1 (um) ano, a contar de 18/9/17, com base nas informações do Departamento de Pessoal (fls. 8 e 9) 
e nos termos do despacho do Diretor-geral (fl. 10), do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e art. 15, parágrafo único, do 
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Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências.�.  4 - Processo Sidoc n. 126.537/2017. 
Encaminhamento do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 13: �Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara 
dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora a prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a 
contar de 14/8/2017, da servidora Maria Raquel Mesquita Melo, ponto n. 6.649, Analista Legislativo � 
atribuição Técnica Legislativa, para continuar exercendo, no Governo do Distrito Federal, o cargo de natureza 
especial de Chefe do Escritório de Projetos Especiais do Gabinete da Governadoria do Distrito Federal, símbolo 
CNE-02, com ônus para o órgão cessionário, mediante ressarcimento da remuneração e da contribuição 
previdenciária patronal por compensação, limitado ao ônus assumido pelo GDF com seus servidores cedidos a 
esta Casa.  A prorrogação em tela tem amparo no artigo 93, inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112/1990 e na decisão da 
Mesa emitida nos autos do processo n. CD-128.256/2015.  Ante o exposto, esta Secretaria submete a decisão 
do Senhor Presidente à ratificação da douta Mesa.�.  Ratificado o despacho do Presidente Rodrigo Maia, à fl. 8: 
�Atendendo a solicitação do Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, autorizo, ad referendum da 
Mesa Diretora, a prorrogação da cessão da servidora Maria Raquel Mesquita Melo, ponto n. 6.649, Analista 
Legislativo � atribuição Técnica Legislativa, para que continue a ocupar o cargo de natureza especial de Chefe 
do Escritório de Projetos Especiais do Gabinete da Governadoria do Distrito Federal, símbolo CNE-02, com ônus 
para o órgão cessionário, mediante ressarcimento da remuneração e da contribuição previdenciária patronal 
por compensação, limitado ao ônus assumido pelo Governo do Distrito Federal com seus servidores cedidos a 
esta Casa, com afastamento pelo período de 1(um) ano, a contar de 14/8/17, com base nas informações do 
Departamento de Pessoal (fls. 3 e 4) e nos termos do despacho do Diretor-Geral (fl.7), do art. 93 da Lei n. 
8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para 
providências.�.  Com a palavra, a Senhora Deputada Mariana Carvalho, Segunda-Secretária, apresentou, 
extrapauta, proposta para regulamentação da Resolução nº 24, de 2017, que institui o �Prêmio Zilda Arns pela 
Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa�.  Em votação, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, 
baixar Ato da Mesa que Regulamenta a Resolução da Câmara dos Deputados nº 24/2017, que institui o �Prêmio 

Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa�, cujo teor segue publicado ao final da ata.  III 
� PAUTA DO SENHOR TERCEIRO-SECRETÁRIO.  O Senhor Deputado Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário, 
encaminhou a pauta do Senhor Terceiro-Secretário, Deputado JHC, constante de processos separados em listas 
numeradas de 1 à 6. Os pedidos de justificativas de ausências foram apresentados com base no art. 5º do Ato 
da Mesa nº 66, de 2010. Submetidos os processos a votos, a Mesa Diretora aprovou os despachos favoráveis, 
com um voto contrário, somente para os processos constantes na Lista 6, do Deputado Giacobo, Primeiro-
Secretário.  Desta forma, a Mesa Diretoria decidiu, por maioria, considerar justificadas as ausências, citadas nos 
processos n.s, de 2017: 117.019, 118.082, 118.086, 118.630, 124.577, 125.389, 125.395, 125.404, 125.414, 
125.415, 125.434, 125.531, 125.604, 125.632, 125.665, 125.786, 125.842, 125.981, 125.982, 125.984, 126.027, 
126.040, 126.041, 126.043, 126.058, 126.060, 126.074, 126.094, 126.096, 126.107, 126.108, 126.144, 126.155, 
126.156, 126.159, 126.170, 126.171, 126.178, 126.182, 126.183, 126.190, 126.195, 126.202, 126.236, 126.248, 
126.253, 126.255, 126.290, 126.295, 126.296, 126.302, 126.307, 126.315, 126.317, 126.542, 126.693, 126.788, 
126.842, 126.843, 126.844, 126.867, 126.905, 126.906, 126.915, 126.931, 126.932, 126.963, 126.985, 126.986, 
126.988, 126.990, 126.991, 126.998, 127.011, 127.015, 127.199, 127.213, 127.234, 127.252, 127.261, 127.268, 
127.287, 127.342, 127.356, 127.419, 127.468, 127.486, 127.658, 127.751, 127.764, 127.787, 127.797, 127.845, 
127.908, 127.990, 128.068, 128.121, 128.123, 128.147, 128.149, 128.150, 128.151, 128.153, 128.155, 128.156, 
128.164, 128.171, 128.177, 128.851, 128.852, 128.863, 128.989, 128.990, 129.005, 130.410, 130.752, 131.008, 
253.675, 253.719, 253.730, 253.740, 253.750, 253.769, 253.854, 253.879, 253.991, 254.157, 254.253, 255.824, 
257.978, 258.001, 258.027, 258.041, 258.091, 258.124, 258.127, 258.368, 258.682, 258.705, 258.725, 258.739, 
258.809, 258.982, 259.057, 259.219, 259.566, 259.589, 260.196, 260.471, 260.513, 260.524, 260.582, 261.039, 
261.133, 261.166, 261.426, 261.426, 261.721, 262.318, 262.337, 262.357, 262.368, 263.435. IV � PAUTA DO 
SENHOR QUARTO-SECRETÁRIO.  Ainda com a palavra, o Senhor Deputado Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário, 
apresentou o parecer dos seguinte processo: 1 � Processo Sidoc n. 111.295/2017 (anexado à este, o processo 
Sidoc n. 116.967/2017), de interesse do Suplente de Deputado Federal  Edinho Bez, referente à imóvel 
funcional. Após análise do processo, a Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o parecer favorável do Relator, 
Deputado Rômulo Gouveia, às fls. 29/32: �À Mesa Diretora, Vem ao meu exame, para fins de instrução, recurso 
endereçado à Mesa Diretora, interposto pelo suplente de Deputado Federal EDINHO BEZ contra a decisão desta 
4ª Secretaria que, com fundamento no Ato da Mesa n° 05, de 2011:  (i) negou ao recorrente a possibilidade de 
continuar utilizando imóvel funcional na condição de suplente (ainda que exercendo cargo no segundo escalão 
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da Administração Pública Federal): e (ii) determinou que o recorrente indenizasse a Câmara dos Deputados pela 
ocupação irregular do imóvel, no período especificado.  Em breve síntese, o suplente de Deputado Federal 
EDINHO BEZ sustenta que a permanência no imóvel funcional (sob administração da Câmara dos Deputados) é 
legitima, já que a ocupação ocorrera em concomitância com o exercício do cargo de Secretário de Assuntos 
Legislativos (DAS-06), do Ministério da Justiça; que tal cargo, por força do Decreto n°980, de 11 de novembro 
de 1993, lhe asseguraria a ocupação de imóvel funcional de propriedade da União ou a percepção de valor 
correspondente ao auxilio-moradia, não ensejando dano ao erário; invoca que, por analogia, seja aplicada a 
Decisão da Mesa de 17 de junho de 2016, a qual permitiu que suplente, no exercício do mandato, nomeado 
para investidura no cargo de Ministro de Estado ou cargo equivalente, pode, excepcionalmente ocupar imóvel 
funcional da Câmara dos Deputados; requer, ao final, a permanência no imóvel funcional da Câmara dos 
Deputados e a desconsideração da cobrança referente ao período em que ocupou o imóvel sem amparo das 
normas da Casa.  A assessoria certificou que o ex-deputado EDINHO BEZ devolveu o imóvel funcional da Câmara 
dos Deputados em 10 de julho de 2017 e que a ocupação irregular, a luz das normas de regência, se perpetuou 
por 85 dias � período de 17.04.17 a 10.07.17.  É o relatório.  lnicialmente, deixo de apreciar o pedido de 
permanência no imóvel funcional, uma vez que o requerente promoveu, em 10 de julho do corrente ano, a 
devolução da unidade. Ao nosso ver, nesta parte, o recurso está prejudicado.  Subsiste, contudo, pedido para 
que a Mesa Diretora não considere, em razão dos argumentos esposados, a aplicação do § 2º, art. 6°, do Ato da 
Mesa n° 05/2011, o qual estabelece que "o Deputado responsável pelo imóvel indenizará a Câmara dos 

Deputados pelo seu use indevido, quando não respeitar os prazos estabetecidos".  Nesse quesito, retiro dos 
autos a confirmação (documentos encartados) de que o recorrente exercia, no período em que ocupou o imóvel 
funcional, o cargo de Secretário de Assuntos Legislativos (DAS-06), do Ministério da Justiça, o qual assegura ao 
agente nele investido a ocupação de imóvel funcional de propriedade da União ou a percepção de valor 
correspondente ao auxílio-moradia, nos termos do Decreto n° 980, de 11 de novembro de 1993.  Por sua vez, 
certificamos, por meio de declaração emitida pelo Ministério da Justiça, que o recorrente não recebeu auxílio-
moradia durante o período em que exerceu o cargo em referência.  Consigno, ainda, que enquanto o recorrente 
ocupou apartamento funcional da Casa havia disponibilidade de imóveis para imediata ocupacão por qualquer 
parlamentar.  Nesse contexto, deve ser levado em conta que a Câmara dos Deputados administra, a rigor, 
imóveis funcionais da própria União Federal e que o recorrente, tanto investido no mandato de deputado 
federal (mesmo que na condição de suplente) como no exercício de cargo no segundo escalão da Administração 
Federal, faz jus a imóvel funcional da União.  É de se ressaltar, também, que a ocupação de um imóvel funcional, 
seja por um agente público do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, implica, do mesmo modo, dispêndios 
para as cofres da União Federal.  Tais premissas sustentaram a Decisão da Mesa de 17 de junho de 20161, as 
quais, por analogia, podem ser emprestadas para a análise presente caso.  É nesse sentido a instrução produzida 
pela assessoria técnica, abaixo transcrita e constante dos autos, às fls. 15 a 18, a qual pugna por acolher o apelo 
do recorrente. "Nesse contexto, o suposto direito de permanecer no imóvel do Câmara dos Deputados durante 

a investidura do cargo no Ministério da Justiça, e o fato de se abster no mesmo período de perceber o benefício 

habitacional na sede do cargo mencionado, fl. 27, ensejam no mínimo, a admissibilidade do recurso, haja vista 

a origem comum do recurso orçamentário usufruído pelo Ex-Deputado Edinho Bez, na situação em que se deu 

ou na que se daria no Ministério da Justiça, se fosse o caso. Parece-nos tratar-se de simples adequação entre os 

meios e os fins para consecução do mesmo intento, qual seja, o de prover moradia ao agente público oriundo 

de outro estado, para exercício temporário de funções públicas, conforme a lei. E nesse sentido, há que se 

observar os princípios da razoabilidade, da economicidade, da finalidade e do interesse público, face à 

inexistência de prejuízo ao erário, para que seja dado provimento ao recurso".  Apoiado nessas razões, 
CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ DANO AO ERÁRIO e adotando integralmente a instrução formulada pela 
assessoria técnica, sugiro à Mesa que acolha o recurso do suplente de Deputado Federal EDINHO BEZ para 
determinar que, excepcionalmente, não seja cobrada a indenização prevista no § 2°, art. 6°, do Ato da Mesa 
n° 05/2011.  É o parecer que apresento aos meus pares.  Brasília, 21 de agosto de 2017.  Rômulo Gouveia, 
Quarto-Secretário.  Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e dez minutos, Senhor Presidente Rodrigo 
Maia declarou encerrada a  presente  reunião.  E, para constar, eu,      , Wagner Soares Padilha, 

                                            
1 A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, por seus membros abaixo assinados, decidiu que o suplente no exercício do mandato, sendo nomeado 
para investidura no cargo do Ministro de Estado ou equivalente, poderá, em caráter excepcional, permanccer ocupando apartamento funcional da 
Câmara dos Deputados, mediante autorização expressa do Quarto-Secretário, a qual deverá considerar a disponibilidade do imóveis e fixar prazo 
determinado, Iimitado ao fim da legislatura. 
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Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. 
        

RODRIGO MAIA 
              Presidente 

 
 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 177, DE 2016   
PARECER DA MESA DIRETORA 

         A Mesa Diretora, em reunião realizada no dia 10 de outubro do corrente, opinou, por unanimidade, 
pelo arquivamento do Projeto de Resolução nº 177, de 2016, conforme parecer do Relator, Deputado Giacobo, 
Primeiro-Secretário. 

Participaram da votação os Senhores Deputados: 
Rodrigo Maia, Presidente; André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente; Giacobo, Primeiro-Secretário; 

Mariana Carvalho, Segunda-Secretária; Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário e Manato, Quarto-Suplente de 
Secretário. 

Sala de Reuniões, em 10 de outubro de 2017. 
RODRIGO MAIA 

Presidente 
 
 
 

ATO DA MESA Nº              / 2017 
Regulamenta a Resolução da Câmara dos Deputados nº 24/2017, que institui o 

�Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa�. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições, resolve:  
Art. 1º O �Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa�, instituído pela Resolução 

da Câmara dos Deputados nº 24/2017, consistirá em diploma de menção honrosa a ser concedido anualmente 
pela Segunda-Secretaria   a, no máximo, 5 (cinco) personalidades, pessoas físicas ou jurídicas, que se destaquem 
por ações promovidas em defesa dos direitos ou em valorização da pessoa idosa. 
Art. 2º Deputados Federais e Senadores poderão indicar à Segunda-Secretaria, por meio de formulário 
eletrônico e até o dia 31 de maio de cada ano, 1 (um) concorrente ao �Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção 

dos Direitos da Pessoa Idosa�. 
Art. 3º A análise dos trabalhos e das ações dos indicados, bem como a escolha dos agraciados serão realizadas 
por um Conselho Deliberativo com a seguinte composição: 
I - Segundo-Secretário da Câmara dos Deputados, que presidirá os trabalhos;  
II - Membros titulares da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa;  
III - 1 (um) representante de cada partido político com assento na Câmara dos Deputados, indicado pelo 
respectivo Líder/Representante, caso a bancada não possua membro titular na Comissão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa. 
§ 1° As indicações de que trata o inciso III deverão ser encaminhadas, via formulário eletrônico, à Segunda-
Secretaria, até o dia 31 de maio de cada ano. 
§ 2° A eleição dos agraciados dar-se-á por maioria simples, presente a maioria absoluta do Conselho 
Deliberativo, sendo declarados vencedores os 5 (cinco) indicados que obtiverem maior números de votos. 
Art. 4° Compete à Segunda-Secretaria:  
I - providenciar os formulários eletrônicos de que tratam o art. 2° e o §1º do art. 3º deste regulamento; 
II - organizar os registros e arquivos relativos ao Prêmio;  
III - determinar a adoção das providências necessárias para a publicação do Ato do Presidente da Câmara dos 
Deputados que formaliza a concessão do Prêmio, bem como para a realização da sessão solene; 
IV - encaminhar, ao Centro de Documentação e Informação, quando do término de cada sessão legislativa, 
relatório circunstanciado e toda documentação acerca da realização do Prêmio. 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 10/10/2017  

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 10/10/2017  
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Art. 5° A entrega do �Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa� será realizada em 

sessão solene da Câmara dos Deputados na semana do dia 1º de outubro, data em que se comemoram o Dia 
Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, instituído pela Organização das Nações Unidas, e a publicação da Lei 
nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003 � Estatuto do Idoso. 
Parágrafo único.  A entrega do Prêmio será realizada pelo Segundo-Secretário, acompanhado dos Presidentes 
da Câmara dos Deputados e da Comissão de Defesa dos Diretos da Pessoa Idosa. 
Art. 6º Não podem ser indicados ao Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa�:  
I - Membros do Congresso Nacional no exercício do mandato ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; 
II - Comissões Permanentes ou Temporárias do Congresso Nacional, ainda que em parceria com outras 
instituições; 
III - servidores públicos em exercício no Congresso Nacional. 
Art. 7° Não será concedido o �Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa� a: 
I - pessoa jurídica que se encontre inserida no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), conforme 
estabelecido na Lei n°. 12.846, de 1° de agosto de 2013 � Lei Anticorrupção, no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS), conforme estabelecido na Lei n°. 12.846, de 1° de agosto de 2013 � Lei 
Anticorrupção, ou pessoa jurídica que se encontre impossibilitada de celebrar convênios ou contratos de 
repasse por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV); e 
II - pessoa física que se encontre enquadrada no que estabelece a Lei Complementar nº. 64, de 18 de maio de 
1990 � Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 � Lei de Responsabilidade Fiscal, ou 
a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992 � Lei da Improbidade Administrativa. 
Parágrafo único.  Compete ao Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados averiguar a 
conformidade dos indicados ao prêmio com o disposto neste artigo. 
Art. 8º A Segunda-Secretaria poderá expedir instruções complementares necessárias à concessão do �Prêmio 

Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa�. 
Art. 9º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 
Em 29 de setembro de 2017, foi aprovada a Resolução da Câmara dos Deputados nº. 24, que institui o 

Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa. 
Tal Prêmio foi criado com o objetivo de ser uma importante forma de reconhecimento às pessoas e 

instituições que contribuíram ou têm contribuído ativamente na defesa dos direitos das pessoas idosas. Seu 
nome deu-se em homenagem à Dra. Zilda Arns Neumann, médica pediatra que atuou em causas humanitárias 
e sanitaristas, foi uma das fundadoras da Pastoral da Criança, Conselheira no Conselho Nacional de Saúde, 
trabalhou no Ministério da Saúde e, em 2004, participou da criação da Pastoral da Pessoa Idosa, a qual, desde 
então, envida esforços no sentido de assegurar a dignidade e a valorização integral das pessoas idosas. 

Conforme art. 7º da referida Resolução, é de responsabilidade da Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados a expedição do regulamento para a concessão do Prêmio, no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da publicação do ato que o criou. 

Pelo exposto, propõe-se o presente Ato da Mesa, a fim de que o Prêmio Zilda Arns possa ser 
efetivamente instituído a partir de 2018. 

Sala de Reuniões, em 10 de outubro de 2017. 
 

RODRIGO MAIA 
Presidente 
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Ata da 6ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 24 de outubro de 
2017. 
Em 22/dezembro/2017. 
 Publique-se.  
                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 

 
 

Terceira Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da sexta reunião ordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 24 de outubro de 2017 
 
 Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta e dois 
minutos, no Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo 
Maia. Presentes os Senhores Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente; Mariana Carvalho, Segunda-
Secretária e Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário. Ausentes justificadamente os Senhores Deputados André 
Fufuca, Segundo-Vice Presidente; Giacobo, Primeiro-Secretário; JHC, Terceiro-Secretário; Dagoberto Nogueira, 
Primeiro-Suplente de Secretário, César Halum, Segundo-Suplente de Secretário, Pedro Uczai, Terceiro-Suplente 
de Secretário e Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário. H�avendo número legal, foram abertos os 
trabalhos, para deliberar a Pauta do Senhor Segundo-Vice-Presidente. O Senhor Deputado Fábio Ramalho, 
encaminhou a pauta do Senhor Segundo-Vice-Presidente, Deputado Fábio Fufuca. A Mesa Diretora aprovou, 
por unanimidade, os pareceres favoráveis exarados pelo Relator, Deputado André Fufuca, nos seguintes 
processos referentes a  reembolso de despesas de assistência à saúde: 1 - Processo n. 127.208/2017, de 
interesse do Deputado   Marco Tebaldi; 2 - Processo n. 130.197/2017, de interesse do Deputado Francisco 
Chapadinha.  Com a palavra, Senhor Deputado Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário, apresentou, extrapauta, 
questionamento a respeito do auxílio-moradia do Deputado Celso Jacob. Ocorreram comentários de 
esclarecimentos da situação.  Não houve deliberação. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e trinta e 
sete minutos, o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou encerrada a  presente  reunião.  E, para constar, eu,   
  , Wagner Soares Padilha, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 
        

                                                           RODRIGO MAIA 
                  Presidente  
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Ata da 4ª Reunião Extraordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 8 de novembro 
de 2017. 
Em 22/dezembro/2017. 
 Publique-se.  
                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 

 
 

Terceira Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da quarta reunião extraordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 8 de novembro de 2017 
 
 Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e trinta minutos, no 
Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia. 
Presentes inicialmente os Senhores Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-Vice Presidente; Mariana Carvalho, 
Segunda-Secretária; Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário; Pedro Uczai, Terceiro-Suplente de Secretário; Carlos 
Manato, Quarto-Suplente de Secretário e Carlos Marum, Procurador Parlamentar.  Ausentes justificadamente 
os Senhores Deputados André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente; Giacobo, Primeiro-Secretário; César Halum, 
Segundo-Suplente de Secretário. Havendo número legal, o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou abertos 
os trabalhos.  I - PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. 1 - Anteprojeto de Resolução: que �Cria Comissão Especial 

destinada a regulamentar os dispositivos da Constituição Federal de 1988. � Foi distribuído o anteprojeto e após 
esclarecimentos, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, apresentar o supracitado anteprojeto, que segue 
publicado ao final da ata.  Nesse instante, compareceram à reunião os Senhores Deputados JHC, Terceiro-
Secretário e Dagoberto Nogueira, Primeiro-Suplente de Secretário. Em prosseguimento a pauta do Senhor 
Presidente, deliberou-se sobre:  2 � Solicitação de Informação ao Tribunal de Contas da União (SIT): 2.1 � SIT 
Nº 34, de 2017, de autoria do Deputado Eduardo da Fonte, que �Solicita informações ao Presidente do Tribunal 

de Contas da União sobre o valor pago a mais pelos consumidores brasileiros, nas tarifas de energia, com a 
implementação da bandeira vermelha pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).�. Aprovado, por 
unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União. Nesse momento, retirou-se da sala de 
reuniões o Senhor Deputado Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário. 3 � Reembolso de Despesas de 
Assistência à Saúde: 3.1 -  Processo Sidoc nº 134.646/2017, de interesse do Deputado Sabino Castelo Branco.  
3.2 - Processo Sidoc nº 136.164/2017, de interesse do Deputado Sabino Castelo Branco. A Mesa Diretora 
aprovou, por unanimidade, os pareceres favoráveis exarados pelo Relator, Deputado André Fufuca, Segundo-
Vice Presidente. O Senhor Deputado Pedro Uczai, Terceiro-Suplente de Secretário manifestou-se a respeito da 
instrução técnica dos processos; em sequencia, foram prestados esclarecimentos a respeito da situação da 
saúde do Deputado Sabino Castelo Branco. Logo após, extrapauta, o Presidente apresentou o Ato da Mesa que 
�Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na estrutura da Representação 

Brasileira do Parlamento do Mercosul�, instruído no Processo e-Doc nº 278.875/2017. Posto em votação, foi 
aprovado, por unanimidade, o supracitado Ato, cujo teor segue publicado ao final da ata. Prosseguindo, a Mesa 
Diretora ratificou unanimemente os despachos exarados, ad referendum da Mesa Diretora, nos seguintes 
expedientes referentes a Requerimento de Informações, missões autorizadas, justificativa de faltas, reembolso 
de despesas de assistência à saúde e relatório de gestão fiscal:  4 � Ratificado o Relatório de Requerimentos de 
Informações (RIC), despachados ad referendum da Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos termos dos 
pareceres do Relator, Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente: 1 - RIC Nº 3.063/17 - da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle - que "requer no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
informações ao Exmo. Senhor Ministro da Fazenda, acerca de processos administrativos em andamento na 
Comissão de Valores Mobiliários sobre as transações do Grupo JBS".  2 - RIC Nº 3.203/17 - do Sr. Carlos Zarattini 
- que "solicita informações ao Ministro dos Transportes, Sr. Maurício Quintella Lessa, sobre relicitação e 
prorrogação de parcerias, regidas pela Lei 13.448/17". 3 - RIC Nº 3.204/17 - da Sra. Pollyana Gama - que "solicita 
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ao Ministro de Estado de Desenvolvimento Social informações sobre o Programa Bolsa Família na Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), localizada no Estado de São Paulo". 4 - RIC Nº 
3.205/17 - do Sr. Edmilson Rodrigues - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações sobre a suspensão das atividades da Rádio Nacional da Amazônia". 5 - RIC Nº 
3.206/17 - da Comissão de Desenvolvimento Urbano - que "solicita informações atualizadas ao Senhor Ministro 
das Cidades acerca das obras paralisadas do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV".  6 - RIC Nº 3.207/17 
- do Sr. Mário Heringer - que "requer informações ao Senhor Ronaldo Nogueira, Ministro do Trabalho, sobre as 
causas de descumprimento do inciso III, art. 3º, da Resolução CODEFAT nº 631, de 25 de março de 2010, pelo 
Banco do Brasil relativamente ao financiamento da conversão veicular para a força motriz a gás natural veicular 
(GNV), no âmbito do FAT-Taxista". 7 - RIC Nº 3.208/17 - do Sr. Patrus Ananias - que "solicita informações ao 
Exmo. Sr. Raul Jungmann, Ministro da Defesa referente a Base de Alcântara". 8 - RIC Nº 3.209/17 - da Comissão 
de Legislação Participativa - (REQ 157/2017) - que "requer o envio de RIC ao Senhor Ministro da Justiça e da 
Segurança Pública acerca de programas, ações e políticas relacionadas com o combate ao uso de drogas". 9 - 
RIC Nº 3.210/17 - da Comissão de Legislação Participativa - (REQ 157/2017) - que "requer o envio de RIC ao 
Senhor Ministro da Saúde acerca de programas, ações e políticas relacionadas com o combate ao uso de 
drogas". 10 - RIC Nº 3.211/17 - do Sr. Carlos Melles - que "solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, informações sobre mensagem de alerta ao contribuinte no âmbito do programa gerador 
da declaração PGD (DITR) relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) de 2017". 11 - RIC Nº 
3.212/17 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - que "requer Informações ao 
Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, quanto a estimativas de custos 
para implantação da cobertura das estradas brasileiras com telefonia móvel". 12 - RIC Nº 3.213/17 - da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - que "requer ao Ministro de Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, informações à Anatel quanto a estimativas de custos para 
implantação da cobertura das estradas brasileiras com telefonia móvel". 13 - RIC Nº 3.214/17 - da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - que "requer Informações ao Ministro dos Transportes, Portos 
e Aviação Civil, Maurício Quintella, quanto a cobertura das estradas brasileiras pelos serviços de telefonia 
móvel". 14 - RIC Nº 3.215/17 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - que "requer 
ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, informações à Agência Nacional de 
Transportes Terrestres - ANTT quanto a cobertura das estradas brasileiras pelos serviços de telefonia móvel".  
15 - RIC Nº 3.216/17 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - que "requer ao 
Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, informações ao Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes - DNIT quanto a cobertura das estradas brasileiras pelos serviços de telefonia 
móvel". 16 - RIC Nº 3.217/17 - do Sr. Patrus Ananias - que "solicita informações ao Exmo. Sr. Gilberto Kassab, 
Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, referente a Base de Alcântara". 17 - RIC Nº 
3.218/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - (REQ 440/2017) - que "requer, no âmbito da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União sobre operação que investiga fraude em Programa 
do Leite no Estado da Paraíba".  18 - RIC Nº 3.219/17 - do Sr. Félix Mendonça Júnior - que "requerimento de 
informações ao ministro de Estado da Fazenda solicitando informações ao Banco do Brasil S.A., à Caixa 
Econômica Federal e ao Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, acerca das relações 
financeiras havidas entre os referidos acima e as empresas do Grupo J&F". 19 - RIC Nº 3.220/17 - do Sr. Angelim 
- que "requer o envio de RIC ao Ministro de Minas e Energia, solicitando informações sobre as razões dos 
constantes aumentos dos preços dos combustíveis no Brasil". 20 - RIC Nº 3.221/17 - do Sr. Beto Salame - que 
"requer informações ao Ministro de Minas e Energia sobre a possibilidade de convocação do Excelentíssimo 
Presidente da Eletrobrás, Dr. Wilson Ferreira Junior, para audiência pública no município de Itupiranga". 21 - 
RIC Nº 3.222/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que "requer, no âmbito da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda sobre 
a suspensão de operações de câmbio no Estado do Acre". 22 - RIC Nº 3.223/17 - do Sr. Edmilson Rodrigues - 
que "requer ao Ministro de Estado Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, acerca da redução do capital da 
União na Eletrobras". 23 - RIC Nº 3.224/17 - do Sr. Nelson Pellegrino - que "requer o envio de requerimento de 
informações ao Ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira Filho solicitando informações sobre a 
remoção do diplomata brasileiro Julio de Oliveira Silva do seu posto de Vice-cônsul em Nova York". 24 - RIC Nº 
3.225/17 - do Sr. Rubens Bueno - que "requer informações ao Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e 
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Gestão, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, acerca dos salários que extrapolam o teto constitucional no âmbito do 
Poder Executivo Federal". 25 - RIC Nº 3.226/17 - do Sr. Otavio Leite - que "solicita informações ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro do Turismo sobre a execução orçamentária daquela pasta e da Embratur, especificamente nas 
ações de promoção do Município do Rio de Janeiro no Brasil e exterior". 26 - RIC Nº 3.227/17 - do Sr. Júlio 
Delgado - que "solicita o envio de Requerimento de Informações ao Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente 
sobre a situação dos reservatórios no Estado de Minas Gerais, em especial o reservatório de Três Marias". 27 - 
RIC Nº 3.228/17 - do Sr. Júlio Delgado - que "solicita ao Ministério da Saúde informações acerca da situação 
atual da Estratégia de Saúde da Família no Estado de Minas Gerais". 28 - RIC Nº 3.229/17 - da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - que "requer ao Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, Gilberto Kassab, informações sobre o suporte financeiro às ações de cooperação científica 
internacional das Redes e Laboratórios de Pesquisa em Física de Altas Energias". 29 - RIC Nº 3.230/17 - da Sra. 
Leandre - que "solicita informações ao Ministério da Fazenda acerca da renúncia fiscal disposta no artigo 38 da 
Lei nº 13.257/2016". 30 - RIC Nº 3.231/17 - do Sr. Glauber Braga - que "requer ao Senhor Ministro de Estado da 
Defesa, Raul Jungmann, informações acerca do Amazonlog17, exercício militar multinacional que será realizado 
na Amazônia brasileira, de 6 a 11 de novembro". 31 - RIC Nº 3.232/17 - da Comissão de Educação - que "requer 
que se solicitem informações do Senhor Ministro de Estado da Educação a respeito da situação dos campi fora 
das sedes das Universidades e dos Institutos Federais". 32 - RIC Nº 3.233/17 - da Sra. Luciana Santos - que 
"requer informações sobre o processo de privatização da Eletrobrás". 33 - RIC Nº 3.234/17 - da Sra. Luciana 
Santos - que "requer informações sobre o processo de privatização da Eletrobras". 34 - RIC Nº 3.235/17 - do Sr. 
Jorge Côrte Real - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda acerca do Seguro Habitação feito 
para a cobertura dos financiamentos habitacionais relativos aos programas geridos pela Caixa Econômica 
Federal no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação". 35 - RIC Nº 3.236/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que 
"requer informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC n° 147251". 36 - RIC Nº 3.237/17 - do Sr. 
Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC n° 150151". 37 - RIC 
Nº 3.238/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC 
n °138502". 38 - RIC Nº 3.239/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da 
Cultura sobre o PRONAC n° 126717". 39 - RIC Nº 3.240/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer 
informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC n° 1310873". 40 - RIC Nº 3.241/17 - do Sr. Sóstenes 
Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC n° 1111591". 41 - RIC Nº 
3.242/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC nº 
139366". 42 - RIC Nº 3.243/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura 
sobre o PRONAC n° 1112166". 43 - RIC Nº 3.244/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao 
Ministério da Cultura sobre o PRONAC nº 76084". 44 - RIC Nº 3.245/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que 
"requer informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC n°101972". 45 - RIC Nº 3.246/17 - do Sr. Sóstenes 
Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC n° 152105". 46 - RIC Nº 
3.247/17 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "requer informações ao Ministério da Cultura sobre o PRONAC n° 
010182" . 47 - RIC Nº 3.248/17 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, 
senhor Torquato Jardim, informações acerca do processo que corria contra o ex-reitor da Universidade Federal 
de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier". 48 - RIC Nº 3.249/17 - do Sr. Ivan Valente - que "requer ao Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, informações acerca das negociações em torno do 
Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia".49 - RIC Nº 3.250/17 - do Sr. Alceu Moreira - que 
"requer que sejam solicitadas informações ao Ministro da Saúde sobre os requisitos para instalação de curso 
de medicina em Osório/RS". 50 - RIC Nº 3.251/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - (REQ 
444/2017) - que "requer, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, sobre 
tramitação de processos de migrações de Rádios AM para FM".  51 - RIC Nº 3.252/17 - do Sr. Chico Lopes - que 
"solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia sobre a proposta de desestatização 
relacionada às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás". 52 - RIC Nº 3.253/17 - da Sra. Pollyana Gama - 
que "solicita ao Ministro de Estado da Educação informações sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE), de envio de livros de literatura para bibliotecas de escolas públicas". 53 - RIC Nº 3.254/17 - do Sr. Lincoln 
Portela - que " Solicita ao Sr. Ministro de Justiça e Segurança Pública informações a respeito da nacionalidade e 
dos valores dos equipamentos de monitoramento eletrônico de apenados (tornozeleiras eletrônicas) utilizados 
pelos Sistema Carcerário brasileiro". 54 - RIC Nº 3.255/17 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "solicita 
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informações ao Senhor Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, para que a Secretaria Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) preste esclarecimentos sobre a Resolução da ANAC nº 400, de 13 de dezembro de 2016". 
55 - RIC Nº 3.256/17 - do Sr. Pr. Marco Feliciano - que "solicita informações ao Ministério da Cultura sobre os 
repasses federais ao ator/diretor Wagner Moura ou à produtora O2 Filmes". 56 - RIC Nº 3.257/17 - do Sr. Luis 
Carlos Heinze - que "solicita ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC que se encaminhem 
informações a respeito da importação de Fertilizantes Fosfatados". 57 - RIC Nº 3.258/17 - do Sr. Miguel Haddad 
- que "solicita informações ao Ministro de Estado da Defesa acerca da atuação governamental no controle e na 
fiscalização de embarque de passageiros no transporte aquaviário, assim como dos equipamentos de segurança 
e das embarcações utilizadas nesse serviço". 58 - RIC Nº 3.259/17 - do Sr. Miguel Haddad - que "solicita 
informações ao Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil acerca da atuação governamental no 
controle e na fiscalização de embarque de passageiros no transporte aquaviário, assim como dos equipamentos 
de segurança e das embarcações utilizadas nesse serviço". 59 - RIC Nº 3.260/17 - do Sr. Marcos Soares - que 
"requer o envio de RIC ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, com o objetivo de obter dados 
referentes à saída do Aeroporto Internacional Galeão/Tom Jobim, no Município do Rio de Janeiro". 60 - RIC Nº 
3.261/17 - do Sr. Marcos Soares - que "requer o envio de RIC ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil, com o objetivo de obter dados referentes à saída do Aeroporto Santos Dumont, no Município do Rio de 
Janeiro". 61 - RIC Nº 3.262/17 - da Sra. Renata Abreu - que "solicita informações ao Senhor Ministro da Saúde, 
acerca das ações de controle do surto de Febre Amarela no Município de São Paulo". 62 - RIC Nº 3.263/17 - do 
Sr. Hugo Leal - que "solicita ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde, RICARDO BARROS, informações 
sobre Assistência Farmacêutica de Alto Custo".  5 - Ratificado o Relatório de Missão Autorizada nº 5, de 2017, 
da Presidência. Missões oficiais autorizadas por meio de ofícios � GPO nºs, de 2017: 1745, 1746, 1747, 1748, 
1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1759, 1763, 1764, 1765, 1766, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 
1775, 1776, 1777, 1778, 1787, 1788, 1790, 1792, 1793, 1794, 1796, 1797, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 
1821, 1822, 1823, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1831, 1841, 1842, 1843, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1855, 
1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1868, 1869, 1871, 1872, 1875, 1877, 1879, 1880, 
1881, 1882, 1883, 1884, 1887, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 e 1908.  
6 - Ratificadas as ausências justificadas, ad referendum da Mesa Diretora, constantes do Processo e-Doc nº 
291.871/2017.  7 - Reembolso de despesas de assistência à saúde. Ratificado o despacho favorável exarado no 
seguinte processo: 7.1 � Processo Sidoc nº 126.618/2017, de interesse do Deputado Enio Verri.  8 - Relatório 
de Gestão Fiscal: Processo e-Doc nº 244.935/2017. Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados, 
referente ao período de setembro/2016 a agosto/2017. Ratificada a Portaria nº 23, de 26 de setembro de 2017, 
documento n. 22. PAUTA DO SENHOR TERCEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado JHC comentou, 
inicialmente, que foi solicitado a todos os deputados maior cautela nas justificativas de ausência dos 
compromissos político-partidários e que as licenças médicas sejam submetidas a junta médica. Expostos os 
processos, a Mesa Diretora decidiu unanimemente considerar justificadas as ausências, citadas nos processos 
nºs, de 2017: 136.103, 136.105, 136.110, 136.702, 263.969, 264.075, 264.383, 264.406, 264.597, 264.600, 
265.273, 265.408, 265.607, 265.677, 265.680, 265.682, 265.716, 265.723, 265.733, 265.742, 266.037, 266.071, 
266.311, 266.337, 266.469, 266.578, 266.629, 266.795, 267.065, 268.755, 269.834, 270.542, 270.599, 271.001, 
271.173, 271.439, 271.522, 271.543, 271.574, 271.585 (processo e-Doc nº 294.390), 271.586 (processo e-Doc 
nº 294.368), 272.119, 272.388, 274.362, 274.432, 274.455, 276.201, 276.383, 276.438, 276.441, 276.444, 
276.449, 277.374, 277.400, 277.411, 277.417, 277.472, 277.732, 277.739, 277.950, 278.091, 278.157, 278.184, 
278.383, 278.508, 279.138, 279.183, 280.436, 280.445, 280.504, 280.660, 281.753, 283.102, 283.319, 283.329, 
283.698, 283.975, 284.325, 285.467, 288.382, 288.443, 288.650, 289.659, 289.759, 289.912, 289.986, 290.061 
e 290.065.  Neste momento, retirou-se da sala de reuniões o Senhor Deputado JHC, Terceiro-Secretário.  PAUTA 
DO SENHOR PRIMEIRO-VICE PRESIDENTE. O Senhor Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente, 
apresentou, extrapauta, Ato da Mesa que �Institui e regulamenta o serviço voluntário, previsto na Lei n. 9.608, 
de 18/02/1998, no âmbito da Câmara dos Deputados�, instruído no Processo Sidoc nº 126.366/2017. Posto em 
votação, foi aprovado, por unanimidade, o supracitado Ato, cujo teor segue publicado ao final da ata. Solicitou 
a palavra ao Presidente, o Senhor Deputado Carlos Marum, Procurador Parlamentar, para apresentar relato da 
movimentação processual relevante da Procuradoria. Manifestaram-se a Senhora Deputada Mariana Carvalho, 
Segunda-Secretária e o Senhor Deputado Pedro Uczai, Terceiro-Suplente de Secretário.  Retirou-se da reunião, 
neste momento,  o Senhor Deputado Rodrigo Maia, Presidente.  Assume a condução dos trabalhos, o Senhor 
Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice Presidente. Com a palavra, Senhor Deputado Rômulo Gouveia, Quarto-
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Secretário, que apresentou, extrapauta, questionamento a respeito do auxílio-moradia do Deputado Celso 
Jacob. Ocorreram comentários de esclarecimentos da situação. Houve concordância dos presentes quanto ao 
encaminhamento da questão à Diretoria-Geral, para que seja formado e instruído um processo sobre o assunto, 
e só então submetê-lo à deliberação da Mesa Diretora. Neste momento, retirou-se da sala de reuniões o Senhor 
Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice Presidente.   Em seguira, retiram-se da sala de reuniões os Senhores 
Deputados Dagoberto Nogueira, Primeiro-Suplente de Secretário e Pedro Uczai, Terceiro-Suplente de 
Secretário. A reunião é dada como encerrada, às dezessete horas.  E, para constar, eu,               , Wagner 
Soares Padilha, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 
        

                                                        RODRIGO MAIA 
                Presidente  
 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº         , DE 2017 
(Da Mesa Diretora) 
Cria Comissão Especial destinada a regulamentar os dispositivos 
da Constituição Federal de 1988.  

      A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve: 
Art. 1° Fica criada a Comissão Especial destinada a regulamentar dispositivos da Constituição Federal de 

1988 (CRCF). 
Parágrafo Único. A CRCF funcionará da data de sua instalação até o dia 5 de outubro de 2018. 
Art. 2° A CRCF será composta de 21 (vinte e um) membros titulares e de igual número de suplentes, 

designados de acordo com os parágrafos do art. 33 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Art. 3° Compete à CRCF apresentar proposições que visem regulamentar dispositivos da Constituição 

Federal de 1988, bem como emitir parecer sobre as proposições com a mesma finalidade que estejam em 
tramitação ou venham a ser apresentadas. 

Art. 4º. A competência da CRCF prevalecerá sobre a competência das Comissões Permanentes previstas 
no art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e das Comissões Especiais constituídas com 
fundamento no art. 34, II, desse Regimento. 

§ 1º A proposição pendente de parecer de mérito que estiver em curso na data da publicação desta 
Resolução e tratar sobre matéria afeta à competência da CRCF poderá ser a ela redistribuída, a requerimento 
de seu Presidente, desconsiderando-se eventuais pareceres que lhe tenham sido dados por outras Comissões, 
ressalvado o disposto no § 5º.  

§ 2º As proposições de autoria da CRCF ou que sejam a ela distribuídas ou redistribuídas não terão 
parecer de qualquer outra Comissão e serão submetidas diretamente à apreciação do Plenário, salvo as sujeitas 
à apreciação conclusiva, nos termos do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

§ 3º A CRCF se manifestará quanto ao mérito, à constitucionalidade, à técnica legislativa e, quando 
cabível, à adequação orçamentária e financeira das proposições submetidas a sua apreciação. 

§ 4º Durante o período de funcionamento da CRCF não caberá requerimento de revisão do despacho de 
distribuição ou redistribuição que houver afetado uma matéria à Comissão.  

§ 5º As proposições redistribuídas à CRCF que se encontrarem pendentes de parecer ao final do prazo 
de funcionamento da Comissão retomarão sua tramitação do estágio em que se encontravam ou, na hipótese 
de terem sido distribuídas inicialmente à CRCF ou serem de sua autoria, serão redistribuídas de ofício às 
Comissões competentes. 

§ 6º A Consultoria Legislativa e o Departamento de Comissões prestarão assessoramento técnico e 
regimental aos membros da CRCF. 

Art. 5º Em sua sessão de instalação, a CRCF elegerá seu Presidente e dois Vice-Presidentes. 
 § 1º O Presidente designará um só relator para dar parecer a todas as proposições de autoria da CRCF, 
cabendo ao Presidente, ainda, designar os relatores para as demais proposições apreciadas pela Comissão. 
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§ 2º O relator a que se refere o parágrafo anterior deverá pronunciar-se quanto à constitucionalidade, 
técnica legislativa e eventual adequação orçamentária e financeira da proposição, quando for o caso. 

Art. 6° O Regimento Interno da Câmara dos Deputados aplica-se, no que não colidir com o estatuído 
nesta Resolução, à CRCF e às proposições de sua autoria ou que sejam submetidas à sua apreciação.  

Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
JUSTIFICAÇÃO 

O Poder Constituinte Originário estabeleceu, na Constituição da República de 1988, diversas 
normas cuja plena eficácia ficaram na dependência de integração por legislação infraconstitucional 
superveniente. 

Todavia, passados quase trinta anos da promulgação da Carta Maior, vários desses dispositivos 
constitucionais encontram-se pendentes de regulamentação, o que gera não apenas insegurança jurídica como 
também contribui para a sobrecarga do Poder Judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal, que 
anualmente recebe centenas de mandados de injunção solicitando intervenção estatal no sentido de conferir 
eficácia a tais normas constitucionais, nas hipóteses em que tal remédio é cabível. Atualmente, 514 mandados 
de injunção encontram-se em trâmite no Supremo Tribunal Federal, conforme estatísticas do próprio órgão.  

Diante de tal problemática, firmou-se, em 5 de outubro de 2017, Protocolo de Intenções entre a 
Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto �a conjugação de esforços entre a 
Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal, doravante chamados PARTÍCIPES, cada qual no limite de 
suas respectivas competências constitucionais, para promoção de ações destinadas a dar maior efetividade aos 
preceitos da Constituição Federal, por ocasião do vigésimo nono aniversário da Constituição e do início do 
planejamento das celebrações de suas três décadas de vigência�. 

É com vistas a dar concretude ao referido Protocolo de Intenções que a Mesa Diretora apresenta 
o presente Projeto de Resolução. É fundamental que a Câmara dos Deputados tome para si atribuição 
originalmente sua e regulamente, de uma vez por todas, tais normas, tornando plenamente eficazes os direitos 
fundamentais esculpidos em nossa Constituição Federal.   

Para tanto, propõe-se a criação da Comissão Especial destinada a regulamentar dispositivos da 
Constituição Federal de 1988 (CRCF), que terá a atribuição de apresentar proposições que visem regulamentar 
dispositivos da Constituição Federal de 1988 e de emitir parecer sobre proposições com essa finalidade que já 
se encontrem tramitando na Casa (desde que pendentes de parecer de mérito pelas Comissões originalmente 
distribuídas) ou que venham a ser apresentadas durante seu prazo de funcionamento. 

A existência de uma Comissão com esta finalidade exclusiva certamente conferirá maior 
celeridade na tramitação de tais matérias e garantirá que o processo legislativo se desenvolva de modo eficiente 
e eficaz.  

Nesses termos, pede-se a aprovação do presente projeto. 
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2017. 

 
 

 
 

ATO DA MESA Nº              / 2017 
Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão de natureza especial na 
estrutura da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. 
 

 A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições, com base no art. 4° da Resolução nº 46, de 
2006, resolve: 
Art. 1º  Ficam extintos, na Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, os cargos em comissão de 
natureza especial constantes do anexo I. 
Art. 2º  Ficam criados, na Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, os cargos em comissão de 
natureza especial constantes do anexo II. 
Art. 3º  Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  

JUSTIFICAÇÃO 
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O Presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul por intermédio do processo n. 
278.875/2017, solicitou a alteração de cargos em comissão de natureza especial da respectiva estrutura, com 
vistas a constituir equipe que dê suporte à agenda de trabalho daquele órgão. 

Nesse sentido, a presente proposta extingue e cria cargos em comissão de natureza especial, na forma 
solicitada por meio do referido processo, sem implicar aumento de despesa. 

Sala de reuniões, em 8 de novembro de 2017. 
Anexo I 
(Art. 1º) 

Cargos de natureza especial extintos 

Código Denominação Nível  Lotação 

N071205 Assessor Técnico CNE-07 Representação Brasileira no 
Parlamento do Mercosul N135002 Assistente Técnico de 

Comissão Adjunto C 
 

CNE-13 

 
Anexo II 
(Art. 2º) 

Cargos de natureza especial criados 

Quantidade Denominação Nível  Lotação 

2 Assessor Técnico 
Adjunto B 

CNE-10 Representação Brasileira no 
Parlamento do Mercosul 

1 Assistente Técnico de 
Comissão Adjunto B 

 
CNE-11 

 
 
 

 
ATO DA MESA Nº              / 2017 

Institui e regulamenta o serviço voluntário, previsto na Lei nº 9.608, de 
18/02/1998, no âmbito da Câmara dos Deputados. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições, resolve: 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Câmara dos Deputados, o serviço voluntário previsto na Lei nº 9.608, de 18 
de fevereiro de 1998. 
Art. 2º Poderá prestar serviço voluntário a pessoa física maior de dezoito anos e que pertença a pelo menos 
uma das seguintes categorias: 
I � servidor do quadro de pessoal da Câmara dos Deputados; 
II � servidor aposentado da Câmara dos Deputados; 
III � membro da sociedade com atuação nas áreas de educação, cultura, saúde, segurança ou desporto. 
Art. 3º O serviço voluntário prestado por servidor do quadro de pessoal e por servidor aposentado da Câmara 
dos Deputados será realizado em atividades e tarefas vinculadas às suas áreas de interesse e compatíveis com 
os seus conhecimentos e experiências profissionais, em especial: 
I � na orientação e capacitação de servidores em estágio probatório ou em processo de aprendizagem; 
II � na transmissão de experiências a novos gestores; 
III � no atendimento ao público e no fornecimento de informações em geral; 
IV � no Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR) e no Programa de Valorização do 
Servidor (PROSER) do Departamento de Pessoal; 
V � No Programa de Visitação Institucional da Câmara dos Deputados. 
Parágrafo único. A atuação do servidor do quadro de pessoal como voluntário deve ocorrer fora do horário de 
expediente e a carga horária respectiva não poderá ser comutada como de serviço. 
Art. 4º O serviço voluntário prestado por membro da sociedade dar-se-á exclusivamente no Centro de 
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento ou no Programa de Valorização do Servidor (PROSER). 
Art. 5º A prestação voluntária de serviços não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária, tributária ou afim, e não assegura a percepção de auxílio alimentação, auxílio-transporte e 
outros benefícios diretos ou indiretos concedidos aos servidores da Câmara dos Deputados. 
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Art. 6º Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o prestador dos serviços voluntários poderá ser ressarcido 
pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias, desde que prévia e 
expressamente autorizadas pelo Diretor-Geral. 
Parágrafo único. São passíveis de reembolso despesas com transporte, combustível, estacionamento, 
alimentação e estadia. 
Art. 7º O voluntário terá cobertura de acidentes pessoais custeada pela Câmara dos Deputados. 
Art. 8º O serviço voluntário será realizado mediante celebração de Termo de Adesão entre a Câmara dos 
Deputados e o voluntário, do qual deverão constar o objeto e as condições de seu exercício. 
Parágrafo único. Reserva-se à Câmara dos Deputados e ao voluntário o direito de rescindir a qualquer tempo o 
Termo de Adesão. 
Art. 9º Ao término do prazo estabelecido no Termo de Adesão, o Centro de Formação, Treinamento e 
Aperfeiçoamento (CEFOR) expedirá certificado, contendo a indicação da unidade onde foi prestado o serviço, o 
período e a carga horária cumprida pelo voluntário. 
Art. 10 Fica a Diretoria-Geral incumbida da regulamentação complementar a este Ato, cabendo-lhe, dentre 
outras atividades, a fixação dos requisitos para inscrição no programa, a definição do processo seletivo, o 
estabelecimento do prazo de duração e da carga horária, a elaboração do Termo de Adesão, do Requerimento 
de Participação no Serviço Voluntariado e do Termo de Encerramento de Adesão. 
Art. 11 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 
O presente Ato da Mesa institui e regulamenta, no âmbito da Câmara dos Deputados, o serviço 

voluntário, preconizado pela Lei n. 9.608, de 1998, e já instituído por inúmeras instituições públicas, como STF, 
Senado Federal, Tribunal Superior do trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública da União, entre outras. 

A iniciativa, que tem o cuidado de não gerar vínculo empregatício, é fruto da necessidade de incentivo 
à consciência da responsabilidade social do cidadão, notadamente do servidor público aposentado, com os seus 
deveres cívicos e o incentivo à solidariedade social.   

Sala de reuniões, em 8 de novembro de 2017. 
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Ata da 7ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 19 de 
dezembro de 2017. 
Em 18/abril/2018.        
  
 Publique-se.  
 
                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 

 
 

Terceira Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da sétima reunião ordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 19 de dezembro de 2017 
 
 Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dezessete horas e trinta 
e um minutos, no Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor 
Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente. Presentes inicialmente os Senhores Deputados 
André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente; Giacobo, Primeiro-Secretário e JHC, Terceiro-Secretário. 
Ausentes justificadamente os Senhores Deputados Dagoberto Nogueira, Primeiro-Suplente de 
Secretário; César Halum, Segundo-Suplente de Secretário;  Pedro Uczai, Terceiro-Suplente de 
Secretário e Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário. Havendo número legal, o Senhor 
Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente, declarou abertos os trabalhos.  I - PAUTA DO 
SENHOR PRESIDENTE. 1 - Solicitação de Informação ao Tribunal de Contas da União (SIT): 2.1 � SIT 
Nº 35, de 2017, de autoria do Deputado Paes Landim, que �Solicita informação ao Tribunal de Contas 
da União - TCU esclarecimentos sobre a Nota de Empenho nº 2016NE800017, proveniente da 
Emenda Parlamentar Individual nº 11680013/2016. �. Aprovado, por unanimidade, o 
encaminhamento ao Tribunal de Contas da União. Nesse instante, compareceu à reunião o Senhor 
Deputado Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário.  2 � Plano Anual de Controle Interno para o Exercício 
de 2018 (PACI 2018): 2.1 - Processo E-Doc nº 316.141/2017 referente ao PACI 2018, da Secretaria de 
Controle Interno � SECIN. Posto em votação, foi aprovado, por unanimidade, o PACI 2018. 
Prosseguindo, a Mesa Diretora ratificou unanimemente os despachos exarados, ad referendum da 
Mesa Diretora, nos seguintes expedientes referentes a Requerimento de Informações, relatório de 
missões autorizadas e relatório de faltas justificadas:  3 � Ratificado o Relatório de Requerimentos 
de Informações (RIC), despachados ad referendum da Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos 
termos dos pareceres do Relator, Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente: 1 - RIC Nº 
3.264/17 - do Sr. Heráclito Fortes - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre 
as contas do Estado do Piauí no que compete as transferências da União". 2 - RIC Nº 3.265/17 - da 
Sra. Pollyana Gama - que "solicita ao Ministro de Estado da Educação informações sobre o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)". 3 - RIC Nº 3.266/17 - do Sr. Jean Wyllys - que 
"requer ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente informações acerca dos recentes ataques 
incendiários que levaram à destruição dos prédios do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no dia 27 de outubro 
de 2017, na cidade de Humaitá, no Estado do Amazonas". 4 - RIC Nº 3.267/17 - do Sr. Jean Wyllys - 
que "requer ao Senhor Ministro de Estado da Defesa informações acerca dos recentes ataques 
incendiários que levaram à destruição dos prédios do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no dia 27 de outubro 
de 2017, na cidade de Humaitá, no Estado do Amazonas". 5 - RIC Nº 3.268/17 - do Sr. Luis Carlos 
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Heinze - que "solicita ao Ministro de Estado da Justiça que apresente informações sob o atual estado 
das demarcações de Terras Indígenas com cópia de documentos comprobatórios de adequação e 
observância da Pasta e da FUNAI às determinações previstas no Parecer Vinculante GMF-05, da 
Advocacia Geral da União - AGU - de 19 de julho de 2017, de todas as terras indígenas no Rio Grande 
do Sul, conforme lista anexada e outras que, por imprevisibilidade, não estejam elencadas". 6 - RIC 
Nº 3.269/17 - do Sr. Jean Wyllys - que "requer ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança 
Pública informações acerca dos recentes ataques incendiários que levaram à destruição dos prédios 
do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), no dia 27 de outubro de 2017, na cidade de Humaitá, no Estado do 
Amazonas". 7 - RIC Nº 3.270/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que "solicita 
informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde, acerca da denúncia de irregularidades na 
compra de medicamentos oncológicos". 8 - RIC Nº 3.271/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle - (REQ 458/2017) - que "solicita informações à Controladoria-Geral da União acerca de 
irregularidades nos pagamentos do Seguro Desemprego ao Pescador Artesanal (Seguro Defeso) no 
Estado do Maranhão". 9 - RIC Nº 3.272/17 - do Sr. Chico Alencar - (REQ 460/2017) - que "solicita ao 
Ministro da Saúde, Sr. Ricardo Barros, informações acerca da situação dos Hospitais Federais no Rio 
de Janeiro". 10 - RIC Nº 3.273/17 - do Sr. Rafael Motta - que "requer ao Senhor Ministro de Minas e 
Energia que solicite à Petrobras informar a esta Casa Legislativa seus planos para o estado do Rio 
Grande do Norte, especificamente quanto à devolução da Refinaria Potiguar Clara Camarão para a 
Diretoria de Exploração & Produção". 11 - RIC Nº 3.274/17 - do Sr. Átila Lins - que "solicita 
informações ao Senhor Ministro da Fazenda sobre andamento de obras de construção do hospital 
em Manacapuru, no Estado do Amazonas". 12 - RIC Nº 3.275/17 - do Sr. Marco Maia - que "solicita 
informações ao Sr. Ministro do Ministério da Justiça e Segurança Pública a respeito das providências 
administrativas tomadas pela Policia Federal sobre o novo horário de funcionamento do posto 
avançado, em Aceguá". 13 - RIC Nº 3.276/17 - do Sr. Alessandro Molon - que "requer informações 
ao Ministro da Saúde sobre a grave situação em que se encontra o Hospital Federal de Bonsucesso". 
14 - RIC Nº 3.277/17 - do Sr. Mário Heringer - que "requer informações ao Senhor Osmar Terra, 
Ministro do Desenvolvimento Social, sobre a suspensão de benefícios do Programa Bolsa Família no 
Estado de Minas Gerais". 15 - RIC Nº 3.278/17 - do Sr. Mário Heringer - que "requer informações ao 
Senhor Maurício Quintella Malta Lessa, Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, sobre a 
situação dos aeroportos do Estado de Minas Gerais previstos no Programa de Aviação Regional". 16 
- RIC Nº 3.279/17 - do Sr. Aureo - que "requer que sejam solicitadas informações ao Ministro da 
Saúde sobre que providências foram, estão sendo ou serão adotadas para cumprimento das 
recomendações e determinações feitas pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 435/2016 - 
TCU - Plenário". 17 - RIC Nº 3.280/17 - da Sra. Rosangela Gomes - que "requer que sejam solicitadas 
informações ao Ministro da Saúde sobre repasses de recursos para o Estado do Rio de Janeiro". 18 - 
RIC Nº 3.281/17 - da Sra. Pollyana Gama - que "solicita ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança 
Pública informações sobre o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN". 19 - RIC Nº 3.282/17 - do Sr. 
Vitor Valim - que "solicita ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia informações sobre a 
política de preços de gás liquefeito de petróleo que vem sendo adotada pela Petróleo Brasileiro S. A 
- Petrobras". 20 - RIC Nº 3.283/17 - do Sr. Vitor Valim - que "solicita informações ao Ministério da 
Fazenda acerca da emissão de Certificados de Regularidade Previdenciária (CRP) dos Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS) do Estado e dos Municípios do Ceará". 21 - RIC Nº 3.285/17 - 
do Sr. Bohn Gass - que "solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia a respeito 
da reestruturação societária entre a Eletrosul Centrais Elétricas S.A, Eletrosul, e a Companhia de 
Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTEE, subsidiárias da Centrais Elétricas Brasileiras S/A, 
Eletrobras, conforme fato relevante publicado em 29 de setembro de 2017". 22 - RIC Nº 3.286/17 - 
da Comissão de Educação - que "requer que se solicite informações do Senhor Ministro de Estado da 
Educação a respeito da implementação da Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a 
universalização das bibliotecas nas instituições de ensino no País". 23 - RIC Nº 3.287/17 - do Sr. Paulo 
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Pimenta - que "Requeiro a totalidade das informações constantes, na atualidade, no CADASTRO 
AMBIENTAL RURAL. Requeiro, ainda, que as informações sejam organizadas, por imóvel rural, por 
Município, e por UF, e que as informações sejam prestadas através de planilhas eletrônicas no 
formato ''excel". 24 - RIC Nº 3.288/17 - do Sr. Xuxu Dal Molin - que "solicita informações ao Ministro 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre as razões da paralização dos desembolsos do 
financiamento concedido pelo BNDES à empresa Concessionária Rota do Oeste". 25 - RIC Nº 3.289/17 
- da Sra. Laura Carneiro - que "solicita informações ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações a respeito do funcionamento dos correios nas comunidades". 26 - RIC Nº 3.290/17 - 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que "requer no âmbito da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado de 
Minas e Energia, sobre o quinto aumento consecutivo no preço do gás de cozinha no ano de 2017, 
anunciado pela Petrobras". 27 - RIC Nº 3.291/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
- que "requer, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União sobre 
a suspensão dos Processos Administrativos de Responsabilização das empresas envolvidas em ilícitos 
na Operação Lava Jato". 28 - RIC Nº 3.292/17 - do Sr. Franklin - que "solicita informações ao 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil a respeito por que até o momento não houve 
redução das passagens aéreas". 29 - RIC Nº 3.293/17 - da Comissão de Finanças e Tributação - que 
"solicita informação ao Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Henrique Meirelles, informações sobre os 
débitos previdenciários dos Municípios". 30 - RIC Nº 3.294/17 - do Sr. Ronaldo Carletto - que "requer 
o envio de informações acerca de campanhas de educação de trânsito, com recursos do Funset". 31 
- RIC Nº 3.295/17 - do Sr. Julio Lopes - que "requer na forma do art. 50 § 2º da Constituição Federal 
e inciso I, do art. 115 do RICD, seja encaminhado à Sua Excelência o senhor Ministro de Minas e 
Energia o seguinte pedido de informação". 32 - RIC Nº 3.296/17 - da Sra. Renata Abreu - que "requer 
do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia informações sobre os constantes aumentos no preço 
do gás de cozinha".33 - RIC Nº 3.297/17 - do Sr. Átila Lins - que "solicita informações ao Senhor 
Ministro da Fazenda sobre andamento de obras de construção e reforma de aeroportos de 25 cidades 
do Estado do Amazonas". 34 - RIC Nº 3.298/17 - do Sr. Major Olimpio - que "solicita ao Senhor 
Ministro de Estado da Defesa informações sobre o motivo e finalidade de militares do Exército 
Brasileiro estarem, no Estado de São Paulo, exercendo atividades estranhas ao exercício de suas 
funções". 35 - RIC Nº 3.299/17 - da Sra. Erika Kokay - que "requer o encaminhamento de pedido de 
informações ao Ministério da Fazenda sobre denúncias de tratamento equivocado sobre as pessoas 
politicamente expostas (PPE), prática de interferência, intimidação, censura e monitoramento, por 
parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em detrimento das atividades desenvolvidas pelo 
Auditores Fiscais voltadas ao combate a crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, na forma em 
que especifica". 36 - RIC Nº 3.300/17 - do Sr. Benito Gama - que "Requer informações ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda sobre quais entes subnacionais dispõem de 
fundos próprios para arrecadação ou pagamento de honorários advocatícios de sucumbência aos 
respectivos advogados públicos".  37 - RIC Nº 3.301/17 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "solicita ao 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores informação a cerca da inclusão da "cebola fresca 
ou refrigerada, exceto para semeadura" como produto constante na Lista de Exceções à Tarifa 
Externa Comum - LETEC". 38 - RIC Nº 3.302/17 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "solicita ao Senhor 
Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços informação a cerca da inclusão da 
"cebola fresca ou refrigerada, exceto para semeadura" como produto constante na Lista de Exceções 
à Tarifa Externa Comum - LETEC". 39 - RIC Nº 3.303/17 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "solicita ao 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda informação a cerca da inclusão da "cebola fresca ou 
refrigerada, exceto para semeadura" como produto constante na Lista de Exceções à Tarifa Externa 
Comum - LETEC". 40 - RIC Nº 3.304/17 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "solicita ao Senhor Ministro 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informação a cerca da inclusão da "cebola fresca 
ou refrigerada, exceto para semeadura" como produto constante na Lista de Exceções à Tarifa 
Externa Comum - LETEC". 41 - RIC Nº 3.305/17 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "solicita ao Senhor 
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Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República informação a cerca da inclusão da 
"cebola fresca ou refrigerada, exceto para semeadura" como produto constante na Lista de Exceções 
à Tarifa Externa Comum - LETEC". 42 - RIC Nº 3.306/17 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "solicita ao 
Senhor Ministro de Estado da Saúde informações a cerca do Programa de Volta pra Casa - PVC". 43 - 
RIC Nº 3.307/17 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "solicita ao Senhor Ministro de Estado da Saúde 
informações a cerca da Fundação Nacional da Saúde - FUNASA". 44 - RIC Nº 3.308/17 - da Sra. Ana 
Perugini - que "requer informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia FERNANDO COELHO FILHO 
sobre acidentes ocorridos em refinarias da Petrobrás, terceirização e manutenção de unidades e seus 
equipamentos". 45 - RIC Nº 3.309/17 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita à Ministra-Chefe da 
Advocacia Geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, informações acerca das ocupações 
irregulares no Jardim Botânico/RJ". 46 - RIC Nº 3.310/17 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao 
Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, informações acerca dos gastos do Governo com 
propaganda sobre mudanças na Previdência". 47 - RIC Nº 3.311/17 - do Sr. Major Olimpio - que 
"solicita ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública informações sobre as medidas 
adotadas por esse Ministério e o resultado de eventuais apurações sobre o caso veiculado no ano de 
2013 de venda de informações do sistema INFOSEG". 48 - RIC Nº 3.312/17 - do Sr. Leônidas Cristino 
- que "requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública 
informações sobre a fiscalização das fronteiras do país". 49 - RIC Nº 3.313/17 - do Sr. Leônidas 
Cristino - que "requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Integração Nacional 
informações sobre o andamento de programas de combate à seca". 50 - RIC Nº 3.314/17 - do Sr. 
Leônidas Cristino - que "requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Social informações referentes ao Programa Bolsa Família". 51 - RIC Nº 3.315/17 - do Sr. Leônidas 
Cristino - que "requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde informações referentes 
ao Sistema Único de Saúde - SUS". 52 - RIC Nº 3.316/17 - do Sr. Patrus Ananias - que "solicita 
informações ao Exmo. Sr. FERNANDO COELHO FILHO, Ministro de Minas e Energia". 53 - RIC Nº 
3.317/17 - do Sr. Toninho Pinheiro - que "solicita informações ao Ministro de Meio Ambiente, Sr. 
Sarney Filho, referente às propriedades privadas dentro de Unidades de Conservação da natureza 
(UCs), o montante de recursos disponíveis para indenização dos proprietários e outras informações". 
54 - RIC Nº 3.318/17 - da Sra. Mariana Carvalho - que "requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, combinado com os artigos 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, RICARDO 
JOSÉ MAGALHÃES BARROS, as seguintes informações referentes ao fornecimento de medicamento 
para tratamento de pessoas com doenças raras".   4 - Ratificado o Relatório de Missão Autorizada n. 
6, de 2017, da Presidência. Missões oficiais autorizadas por meio de ofícios � GPO nº s, de 2017: 1909, 
1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1940, 1941, 1942, 1944, 1945, 1946, 
1947, 1948, 1949, 1950, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960,  1961, 1963, 1964, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2026, 2028, 
2029, 2030, 2032, 2033, 2034, 2035, 2043, 2044, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2062, 
2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2095, 2096, 2097, 2100, 
2106, 2114, 2115, 2126, 2128, 2129, 2130, 2131, 2135, 2136, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 
2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2159, 2161, 2162, 2163, 2164, 
2172, 2173, 2174, 2175, 2177, 2178 e 2179. 5 - Ratificadas as ausências justificadas, ad referendum 
da Mesa Diretora, constantes do Processo e-Doc nº 332.621/2017. O Senhor Deputado Giacobo, 
Primeiro-Secretário solicitou que sejam incluídas informações sobre o reflexo financeiro no Relatório 
de faltas justificadas, que será submetido a ratificação da Mesa Diretora, nas próximas reuniões.  II � 
PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os 
pareceres exarados pelo Relator, Deputado André Fufuca, nos seguintes processos referentes a  
reembolso de despesas de assistência à saúde: 1 - Processo nº 136.765/2017, de interesse do 
Deputado Sabino Castelo Branco; 2 - Processo n° 137.933/2017, de interesse do Deputado Sabino 
Castelo Branco; 3 - Processo n° 124.017/2017, de interesse do Deputado Sérgio Moraes; 4 - Processo 
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n° 137.823/2017, de interesse do Deputado Aluísio Mendes; 5 - Processo n° 137.895/2017, de 
interesse do Deputado Adail Carneiro; 6 - Processo n° 137.946/2017, de interesse do Deputado João 
Carlos Bacelar; 7 - Processo n° 137.948/2017, de interesse do Deputado Wladimir Costa e 8 - 
Processo n° 125.708/2017, de interesse do Deputado Sabino Castelo Branco.  III - PAUTA DO SENHOR 
PRIMEIRO-SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Giacobo relatou os seguintes processos, nos termos de 
seus pareceres: 1 � Processo e-Doc nº 237.773/2017. Parecer do Relator, Deputado Giacobo, 
documento 11: �Trata-se da regularização de débito, no valor de R$ 38.133,52 (trinta e oito mil cento 
e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), apurado na Cota para o Exercício da Atividade 
Parlamentar - CEAP, decorrente de lançamentos de despesas telefônicas realizadas em 2016 pelos 
Deputados relacionados nos autos (Docs. 3 e 5), relativas a linhas de celulares institucionais, cujos 
registros no sistema informatizado da CEAP só ocorreram em 2017, em virtude de dificuldades 
operacionais enfrentadas pelo órgão técnico responsável pela introdução dos dados no CotasNet 
(Departamento Técnico - Detec), como a demora no envio das faturas pelas operadoras e na resposta 
às contestações de cobranças indevidas.  A providência imediata para a regularização da pendência 
é o desconto automático do valor total do excesso em folha de pagamento, a teor do que dispõe o 
art. 23, § 2°, do Ato da Mesa n. 43, de 2009 (que instituiu a CEAP), verbis:  § 2° A importância que 
exceder, no exercício financeiro, o saldo de Cota disponível será deduzida automática e 
integralmente da remuneração do parlamentar ou do saldo de acerto de contas de que ele seja 
credor, revertendo-se à conta orçamentária própria da Câmara dos Deputados.  Todavia, a 
Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar - Cogep (Doc. 1) lembra que a Mesa Diretora, em 
situações análogas a deste processo, autorizou a utilização da cota de serviços para a cobertura de 
despesas de exercícios anteriores. Tais providências foram adotadas em razão da excepcionalidade 
dos casos, bem assim considerando que elas não provocariam aumento de despesa prevista, nem 
acarretariam consequências no tocante à contabilização daquelas despesas, uma vez que se tratava 
apenas de compensação de valores na Cota, mediante aproveitamento de recursos estritamente 
vinculados a cada benefício e individualmente a cada parlamentar.  Ante o exposto, esta Secretaria 
submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável à utilização dos 
saldos da CEAP de 2017 para a cobertura dos débitos de 2016 relacionados nos Docs. 3 e 5, no total 
de R$ 38.133,52, na forma das autorizações exaradas pela Mesa em processos análogos. �  Submetido 
a votos, o parecer supra foi aprovado por unanimidade.   2 � Processo 128.703/2017 e apensado � 
retirado de pauta.  Prosseguindo, a Mesa Diretora ratificou, por unanimidade, os despachos 
exarados, ad referendum da Mesa Diretora, nos seguintes processos referentes à cessão de servidor:  
3 - Processo Sidoc nº 119.370/2017. Parecer do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 19: �Trata-se de 
decisão do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que indeferiu, ad referendum da Mesa 
Diretora, a requisição, com amparo nos artigos 122 da Lei n. 12.529/2011 e 28 do Decreto n. 
7.738/2012, do servidor Jonas Pereira dos Santos, ponto n. 6.619, Analista Legislativo - atribuição 
Técnica Legislativa, para a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao instruir o processo, os órgãos técnicos da Casa 
argumentaram que os dispositivos legais citados na petição têm aplicação restrita às unidades no 
âmbito do Poder Executivo Federal, não se estendendo aos demais poderes. Ademais, internamente, 
o assunto é regulamentado pelo Ato da Mesa n. 57/2013, o qual estabelece que servidor efetivo 
desta Casa somente poderá ser cedido para a administração federal direta, autárquica e fundacional 
para ocupar cargos de ministro de Estado, em comissão ou função de confiança de níveis DAS-05, 
DAS-06 ou equivalentes, ou de superintendente ou coordenador de unidade descentralizada de 
fundação ou autarquia federal sediada em Estado da federação, o que não é o caso.  Nesse sentido, 
o Senhor Presidente, acompanhando as manifestações contrárias nos autos, indeferiu o pedido de 
requisição, nos termos do parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno.  Ante o exposto, esta 
Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à ratificação da douta Mesa�.  Ratificado o 
despacho do Deputado Rodrigo Maia, Presidente, à fl. 14: �Trata-se de requisição, apresentada pelo  
Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do 
servidor Jonas Pereira dos Santos, ponto n. 6.619, Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, 
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a fim de que atue na superintendência-geral daquela autarquia.  Inicialmente, informe-se que o art. 
122 da Lei n. 12.529/2011 permite que órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 
requisitem servidores da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional para neles 
ocupar cargos e que o art. 1º, I, do Decreto n. 4050/2001 assegura a irrecusabilidade de tais 
requisições. Contudo, ressalte-se que a aplicação de tais dispositivos é restrita às unidades do Poder 
Executivo Federal, não se estendendo portanto aos demais poderes.  Ademais, internamente, o 
assunto é regulamentado pelo Ato da Mesa n. 57/2013, o qual estabelece que servidor efetivo desta 
Casa somente poderá ser cedido para a administração federal direta, autárquica e fundacional para 
ocupar cargos de ministro de Estado, em comissão ou função de confiança de níveis DAS-05, DAS-06 
ou equivalentes, ou de superintendente ou coordenador de unidade descentralizada de fundação ou 
autarquia federal sediada em Estado da federação, o que não é o caso.   Por isso, e acompanhando 
as manifestações contrárias do Departamento de Pessoal (fls. 4, 5 e 10) e do Diretor-Geral (fls. 12 e 
13), indefiro a requisição, ad referendum da Mesa Diretora, nos termos do art. 15, parágrafo único, 
do Regimento Interno.  Devolva-se à Diretoria-Geral para providências, inclusive dar ciência da 
decisão àquela autarquia e, posteriormente, encaminhe-se à Secretaria-Geral da Mesa para inclusão 
do assunto na pauta da próxima reunião do colegiado�. 4 - Processo Sidoc nº 126.821/2017. Parecer 
do Relator, Deputado Giacobo, à fl. 17: �Trata-se de decisão do Senhor Presidente da Câmara dos 
Deputados, que autorizou, em caráter excepcional, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação 
da cessão, por 6 (seis) meses, a contar de 4/11/2017, do servidor Eduardo Maia da Silveira, Analista 
Legislativo - atribuição Consultoria, ponto n. 8.029, para continuar a ocupar o cargo de provimento 
em comissão de Assessor Especial do Ministro do Turismo, código DAS 102.5, no Ministério do 
Turismo, com ônus para o órgão cedente.  O servidor é ocupante do cargo efetivo de Analista 
Legislativo - atribuição Consultoria desde 15/1/2015 e encontra-se em estágio probatório, nos 
termos do art. 20 da Lei n. 8.112/90, c/c o art. 41 da Constituição Federal, até 15/1/2018.  A 
prorrogação em tela tem amparo no artigo 93, inciso I, § 1°, da Lei n. 8.112, de 1990. Todavia, no 
âmbito interno, o Ato da Mesa 57, de 2013, com a alteração introduzida pelo Ato da Mesa n. 181, de 
2017, passou a vedar a cessão de servidor efetivo em estágio probatório, exceto quando requerida 
pela Presidência da República.  O Diretor-Geral, em 18/10/17, ao encaminhar a matéria ao Senhor 
Presidente, ponderou que faltavam apenas 3 (três) meses para o término do estágio probatório do 
servidor e que o pedido do órgão cessionário havia sido alterado quanto ao prazo de prorrogação da 
cessão, de 1 (um) ano para 6 (seis) meses.  A par da instrução, o Senhor Presidente decidiu atender 
a solicitação do Ministro de Estado do Turismo, Marx Beltrão, e autorizou, em caráter excepcional, a 
teor do parágrafo único do art. 15 do Regimento Interno, a prorrogação da cessão do servidor ao 
órgão ministerial, por 6 (seis) meses, a contar de 4/11/2017.  Ante o exposto, esta Secretaria submete 
a decisão do Senhor Presidente à ratificação da douta Mesa�.  Ratificado o despacho do Deputado 
Rodrigo Maia, Presidente, à fl. 11: �Atendendo a solicitação do Ministro de Estado do Turismo, Marx 
Beltrão, autorizo, em caráter excepcional, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão 
do servidor Eduardo Maia da Silveira, ponto n. 8.029, Analista Legislativo - atribuição Consultoria, 
tendo em vista ainda estar em estágio probatório, para que continue a ocupar o cargo de provimento 
em comissão de Assessor Especial do Ministro, código DAS 102.5, com ônus para o órgão cedente e 
com afastamento pelo período de 6 (seis) meses a contar de 4/11/17, com base nas informações e 
manifestações do Diretor-Geral (fl. 10), nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, 
parágrafo único, do Regimento Interno. Devolva-se à Diretoria-Geral para providências�.  5 - Processo 
e-Doc nº 249.020/2017. Parecer do Relator, Deputado Giacobo, doc. 14: �Trata-se de decisão do 
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a 
prorrogação da cessão, por 1 (um) ano, a contar de 4/11/2017, do servidor Carlos Henrique Novis, 
ponto n. 6.873, para continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Superintendente da 
TV Brasil, equivalente a DAS-5, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC), com ônus para o órgão 
cedente.  O servidor é ocupante do cargo efetivo de Analista Legislativo - atribuição Técnico em 
Comunicação Social - Televisão desde 19/1/2005 e encontra-se à disposição da EBC desde 4/11/2016.  
A prorrogação em tela tem amparo no art. 93, inciso 1, §1° da Lei n. 8.112, de 1990.  Ante o exposto, 

764 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2018



esta Secretaria submete a decisão do Senhor Presidente à ratificação da douta Mesa�.  Ratificado o 
despacho do Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência, 
exarado no doc. 9: �Atendendo a solicitação da Secretaria-Geral da Presidência da República, 
autorizo, ad referendum da Mesa Diretora, a prorrogação da cessão do servidor Carlos Henrique 
Novis, ponto n. 6.873, Analista Legislativo - atribuição Técnico em Comunicação Social � Televisão, 
para continuar a ocupar o cargo de provimento em comissão de Superintendente da TV Brasil, 
equivalente a DAS-5, da Empresa Brasil de Comunicação S.A., com ônus para o órgão cedente e com 
afastamento pelo período de 1 (um) ano, a contar de 4/11/17, de acordo com as informações e 
manifestações do  manifestações do Departamento de Pessoal (doc. 6) e do Diretor-Geral (doc. 8), 
nos termos do art. 93 da Lei n. 8.112/1990 e do art. 15, parágrafo único, do Regimento Interno. 
Devolva-se à Diretoria-Geral para providências�. IV � PAUTA DO SENHOR TERCEIRO-SECRETÁRIO. O 
Senhor Deputado JHC relatou os seguintes processos, nos termos de seus pareceres: 1 � nº 
127.196/2017, de interesse do Deputado Vicente Arruda. Submetido a votos, o parecer supra foi 
aprovado por unanimidade: �Trata o presente processo de solicitação do Senhor Deputado VICENTE 
ARRUDA, para reembolso, por meio da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar � CEAP, da 
despesa com a aquisição de passagens aéreas, utilizadas no deslocamento do parlamentar e de sua 
assessora, com a finalidade de reassunção do mandato em 30/8/2017. A despesa, no valor total de 
R$ 1.269,80, corresponde a duas passagens do trecho Fortaleza/Brasilia, no dia 29/8/2017, mais 
taxas, conforme documentação à fls. 2 a 13. O pedido de ressarcimento foi originalmente 
encaminhado à Coordenação de Gestão da Cota Parlamentar (COGEP), que concluiu que o reembolso 
não se ampara no Ato da Mesa n° 43, de 2009, que Instituiu a CEAP e disciplina a sua utilização, uma 
vez que a despesa foi realizada na véspera da reassunção do mandato do parlamentar1 (fl. 20). Não 
obstante, a COGEP informou precedente tratado no Processo n° 1.298/2015 (cópia à fl. 19), em que 
a Casa autorizou, em caráter excepcional e em sede administrativa o reembolso de despesas com o 
deslocamento de Deputados eleitos para esta 55ª Legislatura, para participar da cerimônia de posse 
no dia 1° de fevereiro de 2015, inclusive em datas anteriores à da cerimônia. Em seguida, a Diretoria-
Geral, acompanhando, num primeiro momento, o entendimento da COGEP (fl. 22), e, em seguida, 
fundamentada em parecer de sua Assessoria Técnica (fls. 23 a 27), encaminhou o processo a esta 
Terceira-Secretaria, para apreciação e decisão, manifestando-se pelo indeferimento do pleito, nos 
seguintes termos: Portanto, tendo em vista que a reassunção do Deputado Vicente Arruda se deu no 

dia 30/8/2017 e a despesa foi realizada em 29/8/2017, antes, pois, do efetivo exercício das atividades 

parlamentares, tem-se pela inviabilidade jurídica de reembolso da despesa com base nas disposições 

do Ato da Mesa n° 43/2009.  Qualquer decisão em sentido contrário, s.m.j, dependerá de prévia 

autorização da Mesa da Câmara dos Deputados, autoridade competente para dispor sobre as para 

dispor sobre as normas atinentes à cota parlamentar.  Ex positis, respondendo a consulta formulada 

pela Terceira-Secretaria, com fulcro no princípio da legalidade estrita, manifesta-se pelo 

indeferimento do pleito do Senhor Deputado Vicente Arruda e da Senhora Secretáda Pariamentar 

Tereza Vasconcelos.   Noutro sentido, a Diretoria-Geral também citou precedente em que se 
autorizou o reembolso excepcional da despesa com o deslocamento do Deputado José Maia Filho, 
para sua posse em 11/5/2015 (Processo n° 3.729/2015). É o breve relatório.  PARECER   
Preliminarmente, cabe reforçar que a CEAP se destina a custear os gastos exclusivamente vinculados 
ao exercício da atividade parlamentar, sendo calculada proporcionalmente ao período de efetivo 
exercício, computando-se o dia de assunção ou reassunção e o de afastamento do parlamentar, 
conforme disposto nos artigos 1° e 11 do Ato da Mesa n° 43, de 20092. O reembolso de despesas com 
passagens aéreas é previsto no inciso I do art. 2° do mesmo Ato. Com base nessas disposições, as 

                                            
1 Art. 12. O direito à utilização da Cota se restringe ao período de efetivo exercício do mandato, incluindo o dia de assunção ou 
reassunção e do afastamento. 
 
2 Art. 1° Fica instituída a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP, destinada a custear gastos exclusivamente 
vinculados ao exercício da atividade parlamentar, observados os limites mensais estabelecidos no Anexo. 
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unidades técnicas concluíram pela impossibilidade de reembolso das despesas com as passagens 
aéreas do Deputado Vicente Arruda e de sua assessora, haja vista que a reassunção do mandato 
ocorreu em 30/8/2017, e o deslocamento respectivo, na véspera, em 29/8/2017. Todavia, as mesmas 
unidades técnicas citam casos excepcionais de reembolso de despesas, por meio da CEAP, cobrindo 
o deslocamento de deputados ou suplentes que ainda não se encontravam no efetivo exercício 
parlamentar, de forma que pudessem assumir ou reassumir seus mandatos, a despeito de a viagem, 
para esse fim, ter ocorrido em dias diversos ao do início do exercício. Como exemplo, os já citados 
processos n° 3.729/2015 e n° 1.298/2015 que, registre-se, não foram encontrados, embora constem 
como arquivados na Coordenação de Gestão da Cota Parlamentar. Nesse sentido, depreende-se, por 
meio da cópia do despacho do Diretor-Geral no Processo n° 1.298/2015 (cópia å fl. 19), que a 
autorização de reembolso em caráter excepcional considerou os seguintes pressupostos: i) a posse 
dá início ao mandato, sendo essencial a presença do Parlamentar; ii) não pode haver obstáculos å 
participação do parlamentar na sua posse; iii) a posse promove efetividade ao disposto no § 4° do 
art. 57 da Constituição Federal3 e iv) não houve aumento de despesa.  A principio, todos esses 
mesmos pressupostos se aplicam ao caso presente, haja vista que a) a viagem do Deputado Vicente 
Arruda se deu em razão de sua posse em 30/8/2017, dando efetividade ao art. 4° do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados; b) o deslocamento para Brasilla se deu em 29/8/2017, véspera da 
entrada em exercício do parlamentar, com chegada às 18:15h; c) não houve aumento da despesa, 
uma vez que o reembolo, à conta da CEAP, seria, a princípio, devido, caso a viagem ocorresse no 
mesmo dia da posse.  Logo, entende-se que as razões que fundamentaram o reembolso excepcional 
dos parlamentares relacionados nos processos n° 3.729/2015 e n° 1.298/2015, devem fundamentar 
o reembolso do Deputado Vicente Arruda.  Por outro lado, e pelas mesmas razões, conclui-se no 
mesmo sentido encaminhado pelas unidades técnicas, que não há amparo legal para o reembolso 
das despesas realizadas com a assessora do Deputado.  Por todo o exposto, submeto o assunto à 
deliberação da Mesa, votando pelo DEFERIMENTO do reembolso do Senhor Deputado Vicente 
Arruda, à conta da CEAP, da despesa de R$ 634,90 (seiscentos e trinta e quatro reais e noventa 
centavos), referente ao deslocamento do parlamentar por ocasião da reassunção do mandato em 
30/8/2017, e pelo INDEFERIMENTO do pedido em relação à sua assessora, por falta de amparo legal.  
2 � pedidos de justificativas de ausências, com base no art. 5º do Ato da Mesa nº 66, de 2010. 
Expostos os processos, a Mesa Diretora decidiu unanimemente considerar justificadas as ausências, 
citadas nos processos nºs, de 2017: 127.196, 136.751, 136.756, 136.833, 137.528, 137.736, 137.819, 
137.956, 137.957, 138.048, 138.057, 138.108, 138.191, 138.208, 138.209, 138.256, 138.268, 
269.778, 289.251, 289.267, 289.267, 289.396, 290.489, 290.868, 291.052, 291.400, 291.503, 
291.514, 291.557, 291.571, 291.579, 291.643, 291.652, 291.696, 291.713, 291.788, 291.824, 
291.832, 291.908, 291.955, 291.977, 292.120, 292.414, 292.845, 292.932, 292.972, 293.019, 
293.104, 293.652, 293.669, 293.791, 294.083, 294.488, 294.793, 295.016, 295.358, 295.390, 
295.726, 295.772, 295.792, 295.824, 296.334, 296.566, 297.290, 297.634, 297.670, 297.686, 
297.792, 299.536, 299.631, 300.444, 300.914, 302.038, 302.046, 302.396, 302.527, 302.828, 
303.065, 303.066, 303.436, 303.451, 303.486, 303.554, 303.582, 303.604, 303.656, 303.972, 
304.143, 304.295, 304.331, 304.357, 304.364, 304.406, 304.603, 304.784, 304.912, 304.923, 
304.943, 305.239, 305.498, 306.014, 306.016, 306.065, 307.220, 307.235, 307.238, 307.250, 
307.256, 307.264, 307.642, 308.283, 309.543, 309.862, 309.890, 310.093, 310.356, 310.382, 
310.461, 310.470, 310.967, 310.998, 311.018, 311.146, 311.151, 311.306, 311.468, 311.476, 
311.484, 311.561, 311.565, 311.695, 311.751, 311.764, 311.795, 311.884, 311.895, 311.919, 
312.113, 312.157, 312.838, 312.842, 312.844, 312.847, 312.849, 312.916, 313.132, 314.329, 
314.405, 314.423, 314.586, 314.671, 314.858, 315.217, 315.288, 316.102, 316.446, 316.836, 

                                            
3 Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1° de agosto a 
22 de dezembro. (...) § 4° Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1° de fevereiro, no primeiro 
ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a 
recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. 
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317.124, 317.401, 317.439, 317.443, 317.485, 317.815, 317.951, 317.977, 318.306, 318.435, 
319.301, 319.522, 319.602, 319.989, 320.486, 320.508, 320.842, 323.445, 323.459, 323.485, 
323.844, 323.845, 323.864, 323.877, 323.912, 323.917, 323.960, 324.090, 324.437, 324.570, 
324.607, 324.661, 324.766, 324.799, 324.834, 324.899, 324.998, 325.006, 325.098, 325.194, 
325.388, 325.561, 325.641, 325.997, 326.386, 326.506, 326.586, 326.606, 326.721, 326.732, 
326.874, 327.517, 327.845, 328.230, 328.420, 328.424, 328.995, 330.205, 330.309, 330.443, 
330.758, 331.017, 331.125, 331.126, 331.348, 331.592, 331.599, 331.618, 331.634, 331.641, 
331.651, 331.657, 331.662, 331.665, 331.675, 331.682, 331.689, 331.816, 331.839, 331.873, 
331.888, 331.902, 331.909, 331.967, 332.084.  Nesse instante, compareceu à reunião a Senhora 
Deputada Mariana Carvalho, Segunda-Secretária.  V � PAUTA DO SENHOR QUARTO-SECRETÁRIO.  
Com a palavra, o Senhor Deputado Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário, apresentou o documento 
�Apreciação preliminar do pagamento de auxílio-moradia e/ou concessão de apartamento funcional 
ao Deputado Celso Jacob: O Deputado Celso Jacob, como é de conhecimento público, vinha 
exercendo o mandato em condição especial; condenado pelo STF ao cumprimento inicial da pena de 
reclusão, no regime semiaberto, foi autorizado pelo juízo da execução penal a realizar trabalho 
externo consubstanciado pelo exercício do mandato de Deputado Federal.  Contudo, ao avaliar 
recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios � MPDFT, a Terceira Turma Criminal 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios � TJDFT deliberou pelo seu provimento, 
suspendendo a autorização para realização de trabalho externo do parlamentar e desde 22 de 
novembro deste ano, o Deputado Celso Jacob não comparece às sessões (decisão anexa).  O 
Deputado tentou reverter a decisão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça � STJ, em 27 de 
novembro e 5 de dezembro últimos, mas não obteve sucesso (certidão anexa).  Tendo em vista a 
insegurança jurídica sobre a qual se apoia o efetivo exercício do mandato do parlamentar, esta 
Quarta Secretaria recomendou à Coordenação de Habitação que se abstivesse preventivamente de 
encaminhar, para pagamento, o Auxílio Moradia do Parlamentar até que o caso ganhe contornos 
mais bem definidos.  Proposta de encaminhamento: suspensão do Auxílio Moradia ou da concessão 
de apartamento funcional até ulterior decisão da mesa ou do Plenário.�.  Manifestaram-se sobre o 
assunto o Senhor Deputado Giacobo, Primeiro-Secretário e a Senhora Deputada Mariana Carvalho, 
Segunda-Secretária. Nesse instante, compareceu à reunião o Senhor Deputado Rodrigo Maia, 
Presidente.  Com a palavra, o Senhor Presidente Rodrigo Maia deu continuidade a pauta do Senhor 
Quarto-Secretário, Deputado Rômulo Gouveia.  Procedeu-se a explicações da assessoria sobre a 
situação jurídica do Deputado Celso Jacob.  Debatido o assunto, a Mesa Diretora decidiu: 1 � 
descontar do salário, os dias não trabalhados; 2 � suspender o auxílio moradia; 3 � aguardar a decisão 
do Superior Tribunal de Justiça � STJ e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios � TJDFT 
a respeito dos recursos do Deputado Celso Jacob.  Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e 
vinte e dois minutos, o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou encerrada a  presente  reunião.  E, 
para constar, eu,               , Wagner Soares Padilha, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a 
presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. 
 

RODRIGO MAIA 
Presidente 
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Atas das  

REUNIÕES DA MESA 

2018



 

Ata da 8ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 27 de março de 
2018. 
Em 18/abril/2018.        
  
 Publique-se.  
 

RODRIGO MAIA 
Presidente 

 
 

Quarta Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da oitava reunião ordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 27 de março de 2018 
 
 Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, no 
Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia. 
Presentes os Senhores Deputados André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente; Giacobo, Primeiro-Secretário e 
Mariana Carvalho, Segunda-Secretária. Ausentes justificadamente os Senhores Deputados  Fábio Ramalho, 
Primeiro-Vice-Presidente; JHC, Terceiro-Secretário; Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário; Dagoberto Nogueira, 
Primeiro-Suplente de Secretário; César Halum, Segundo-Suplente de Secretário;  Pedro Uczai, Terceiro-Suplente 
de Secretário e Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário.  Havendo número legal, foram abertos os 
trabalhos. I � PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os 
pareceres favoráveis exarados pelo Relator, Deputado André Fufuca, nos seguintes processos referentes a  
reembolso de despesas de assistência à saúde: 1 - Processo n. 137.906/2017, de interesse da Deputada  Jozi 
Araújo; 2 - Processo n. 138.267/2017, de interesse do Deputado Paulo Feijó; 3 -  Processo n. 138.326/2017, de 
interesse do Deputado Sabino Castelo Branco;  4 - Processo n. 138.258/2017, de interesse do Deputado Sabino 
Castelo Branco; 5 -  Processo n. 101.001/2018, de interesse do Deputado Bonifácio de Andrada; 6 - Processo n. 
100.320/2018, de interesse da Deputada Elcione Barbalho; 7 -  Processo n. 101.829/2018, de interesse do 
Deputado Nelson Meurer.  II - PAUTA DO SENHOR TERCEIRO-SECRETÁRIO. A Senhora Deputada Mariana 
Carvalho, Segunda-Secretária, encaminhou a pauta do Senhor Terceiro-Secretário, Deputado JHC. Os pedidos 
de justificativas de ausências foram apresentados conforme disposto no Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados; no Ato da Mesa n. 66, de 2010, na Lei n. 8.112, de 1991; na Lei n. 8.625, de 1993 e na Lei 
Complementar n. 35, de 1979, constante de processos separados em listas numeradas de 1 à 8. Submetidos os 
processos a votos, a Mesa Diretora aprovou os despachos favoráveis nas listas 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8.  Os processos 
constantes na lista 5, com despachos favoráveis do Terceiro-Secretário, foram indeferidos.  Desta forma, a Mesa 
Diretora decidiu: item 1 - considerar justificadas as ausências, citadas nos processos n.s, de 2017: 138.327, 
138.411, 335.860, 335.578, 138.383, 335.034, 332.297, 332.384, 333.127, 335.646, 332.037 e nos processos 
n.s, de 2018: 238.949,101.089, 102.317, 102.298, 257.695, 101.568, 102.900, 101.520, 101.934, 100.182, 
101.321, 255.851, 255.888, 100.810, 101.345, 266.927, 100.220, 237.738, 237.736, 246.577, 247.379,101.086, 
254.027, 236.587, 269.890, 269.820, 251.608, 248.786, 248.800, 252.347, 236.431, 248.077, 266.197, 270.022, 
234.712, 207.010, 227.738, 206.965, 252.466, 208.899, 227.924, 206.976, 205.483, 227.532, 246.176, 251.968, 
264.674;  item 2:  indeferir as justificativas de ausências requeridas nos processos n.s, de 2017:  339.488, 
336.421, 333.533, 335.865, 335.466, 335.495, 335.668, 333.740, 335.489, 333.054, 332.419, 291.497, 335.510, 
335.549, 335.609, 334.224, 332.331, 332.472, 337.225, 336.334, 335.499, 333.587 e nos processos n.s, de 2018: 
237.158, 259.247, 247.229, 235.334, 266.234, 254.039, 259.828, 265.915, 266.144, 238.763, 262.108, 265.928, 
265.935, 265.932, 257.242, 235.862, 264.931, 270.106, 258.176, 259.247, 266.204, 239.613, 236.907, 252.223, 
270.067, 259.247, 266.321, 265.555, 247.216, 259.828, 266.143, 266.153, 266.297, 266.290, 251.373,  269.929, 
277.501, 268.762, 268.691, 268.781, 250.131, 266.137, 259.788, 266.155, 261.250, 269.542, 222.787, 245.039, 
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250.316, 265.639, 269.544, 243.360, 247.233, 269.540, 266.288, 237.739, 265.763, 265.555, 243.117, 246.589, 
261.251, 266.150, 247.199, 269.539, 266.284, 259.828, 265.555, 269.538, 240.474, 259.247, 226.976, 249.829, 
259.247, 245.061, 269.541, 237.730, 236.062, 252.216, 235.557, 251.492, 265.509, 259.247, 254.198, 261.255, 
236.252, 245.861, 226.965, 258.518, 257.957, 259.792, 252.219, 266.210, 266.221, 259.641, 255.043, 241.437, 
236.867, 251.710, 255.676, 251.652, 259.247, 258.310, 245.860, 229.047, 206.983, 247.219, 240.543, 265.954, 
247.213, 223.383, 223.411, 259.277, 231.220, 236.902, 226.352, 207.021, 235.224, 269.543, 262.152, 266.146, 
268.688, 223.376, 226.838, 258.388, 266.287, 265.938, 257.260, 258.428, 259.247, 266.142, 243.120, 262.365, 
222,792, 247.225, 237.742, 263.877, 243.119, 259.197, 252.199.  Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas 
e trinta e cinco minutos, o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou encerrada a  presente  reunião.  E, para 
constar, foi lavrada a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

 

RODRIGO MAIA 
Presidente 
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Ata da 9ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 25 de abril de 2018. 
Em 14/agosto/2018.        
 Publique-se.  
                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 

 
Quarta Sessão Legislativa Ordinária 

da Quinquagésima Quinta Legislatura 
 

Ata da nona reunião ordinária da Mesa Diretora  
da Câmara dos Deputados, realizada em 25 de abril de 2018 

 
 Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezessete horas e vinte e sete minutos, 
no Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia. 
Presentes, inicialmente, os Senhores Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente; JHC, Terceiro-
Secretário; Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário e Evandro Gussi, Corregedor Parlamentar. Ausentes 
justificadamente os Senhores Deputados André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente; Giacobo, Primeiro-
Secretário; Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário; Dagoberto Nogueira, Primeiro-Suplente de Secretário; e Pedro 
Uczai, Terceiro-Suplente de Secretário. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos. I - PAUTA DO 
SENHOR PRESIDENTE. 1 - Solicitação de Informação ao Tribunal de Contas da União (SIT): 1.1 � Nº 36, de 2018, 
de autoria do Deputado Eduardo da Fonte, que �Solicita informações ao Presidente do Tribunal de Contas da 
União sobre: a) a dívida pública federal, no período de 2012 a 2017; b) o impacto sobre o montante da dívida 
das decisões do COPOM na fixação da SELIC; c) receita e despesa com a seguridade social�; 1.2 - Nº 37, de 2018, 
de autoria do Deputado Weliton Prado, que �Solicita informações ao Presidente do Tribunal de Contas da União 
(TCU) sobre o valor pago pelos consumidores de Minas Gerais em razão da cobrança das bandeiras tarifárias, 
desde a sua instituição pela Aneel em 2015, e o ônus da Cemig com o acionamento das térmicas; e o por quê 
da 4ª Revisão Tarifária da Cemig, que está sendo realizada por meio da Audiência Pública 012/2018, ainda 
considerar esses custos na definição do índice médio proposto pela agência - abusivo e absurdo - de majoração 
das tarifas em 25,87%�.  Aprovados, por unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União. 2 - 
Decisão da Presidência, de 8/fevereiro/2018, que �Altera o Ato da Mesa n. 191, de 2017, que �estabelece os 
critérios para a contabilização de presença às sessões da Câmara dos Deputados para os fins do disposto no art. 
55, III, da Constituição Federal, e dá outras providências�, baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 
8/fevereiro/2018 e publicado no DCD nº 6, de 8/fevereiro/2018. A Mesa Diretora ratificou unanimemente a 
Decisão. 3 � Ratificado o Relatório de Requerimentos de Informações (RIC), despachados ad referendum da 
Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos termos dos pareceres do Relator, Deputado Fábio Ramalho, 
Primeiro-Vice-Presidente: 1 -  RIC Nº 3.319/17 - da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - (REQ 
76/2017) - que "requer, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, informações ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sobre a portaria n° 73, de 06 de 
abril de 2015, da Secretaria de Gestão Pública". 2 -  RIC Nº 3.320/17 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "solicita 
ao Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão informação a cerca da inclusão da 
"cebola fresca ou refrigerada, exceto para semeadura" como produto constante na Lista de Exceções à Tarifa 
Externa Comum - LETEC". 3 -  RIC Nº 3.322/17 - do Sr. Ivan Valente - que "requer ao Senhor Ministro de Estado 
da Saúde, Ricardo Barros, informações acerca da interrupção do abastecimento de imunossupressores, 
medicamentos utilizados para evitar rejeição de órgãos transplantados".  4 - RIC Nº 3.323/17 - do Sr. Erivelton 
Santana - que "requer informações ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a respeito 
das providências administrativas adotadas no Termo de Ajustamento de Conduta da Telefônica com a Agência 
Nacional de Telecomunicações-ANATEL, tomadas para que se solucione a questão de investimentos em 
telefonia móvel e banda larga na Região Nordeste".  5 - RIC Nº 3.324/17 - do Sr. Edmilson Rodrigues - que 
"requer ao Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Henrique de 
Oliveira, informações acerca das emendas parlamentares ao orçamento federal destinadas à instituição 
Fundação Getúlio Vargas (FGV)".  6 - RIC Nº 3.325/17 - do Sr. Vitor Valim - que "solicita informações ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações acerca da política de fechamento de agências do 
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Banco Postal".  7 - RIC Nº 3.326/17 - do Sr. Vitor Valim - que "solicita informações ao Ministério da Fazenda 
acerca da política de fechamento de agências do Banco do Brasil no Estado do Ceará".  8 - RIC Nº 3.327/17 - do 
Sr. Vitor Valim - que "solicita informações ao Ministério da Fazenda acerca da política de fechamento de 
agências da Caixa Econômica Federal na região Nordeste".  9 - RIC Nº 3.328/17 - do Sr. Moisés Diniz - que 
"solicita informações ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, acerca das possíveis 
tratativas que vem sendo realizadas pelo Governo Federal para a venda da Usina de Tucuruí no Estado do Pará".  
10 - RIC Nº 3.329/17 - do Sr. Moisés Diniz - que "solicita informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia, acerca 
das possíveis tratativas que vem sendo realizadas pelo Governo Federal para a venda da Usina de Tucuruí no 
Estado do Pará".  11 - RIC Nº 3.330/17 - do Sr. Moisés Diniz - que "solicita informações ao Sr. Ministro-Chefe da 
Secretaria Geral da Presidência da Presidência da República, acerca das possíveis tratativas que vem sendo 
realizadas pelo Governo Federal para a venda da Usina de Tucuruí no Estado do Pará".  12 - RIC Nº 3.331/17 - 
da Comissão de Legislação Participativa - (REQ 181/2017) - que "solicita informações ao Senhor Ministro das 
Relações Exteriores acerca da situação de conflito entre o Sahara Ocidental e a República Árabe Saharaui, e o 
posicionamento do governo brasileiro".  13 - RIC Nº 3.332/17 - do Sr. Zé Carlos - que "solicita informações ao 
Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República sobre estudos e modelagem que 
embasaram as deliberações constantes na Resolução nº 20, de 8 de novembro de 2017, do Conselho do 
Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República".  14 - RIC Nº 3.333/17 - da Comissão de 
Seguridade Social e Família - que "solicita o envio de  RIC ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações a respeito das etapas, gastos e conclusões das pesquisas com a fosfoetanolamina sintética".  15 
- RIC Nº 3.334/17 - do Sr. Betinho Gomes - que "requer informação ao Ministro do Trabalho sobre regularidade 
de contas de convênio firmado entre a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério e a Prefeitura 
do Município de Cabo de Santo Agostinho/PE".  16 - RIC Nº 3.335/17 - do Sr. Paes Landim - que "solicita 
informações ao Excelentíssimo Senhor José Mendonça Bezerra Filho, Ministro da Educação, sobre as despesas 
do Senhor Secretário Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, da Secretaria de Educação Superior, com diárias e 
passagens, durante os exercícios de 2016 e 2017, com ações de fiscalização de ensino superior, listando as 
entidades, deslocamentos, períodos e valores".  17 - RIC Nº 3.336/17 - do Sr. Paes Landim - que "solicita 
informações ao Excelentíssimo Senhor Helder Zahluth Barbalho, Ministro da Integração Nacional, sobre as 
despesas da União, nas rubricas de custeio e investimento, com os Platôs de Guadalupe e Tabuleiros Litorâneos 
nos municípios de Guadalupe e Parnaíba, respectivamente, ambos do estado do Piauí, durante os exercícios de 
2016 e 2017".  18 - RIC Nº 3.337/17 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro da Justiça e Segurança 
Pública, senhor Torquato Jardim, informações acerca das operações da Polícia Federal contra Professores, 
Reitores e ex-Reitores de Universidades Federais".  19 - RIC Nº 3.338/17 - da Sra. Laura Carneiro - que "solicita 
informações ao Sr. Ministro da Saúde acerca do Pregão Eletrônico nº 76/2017 e do cumprimento das decisões 
prolatadas no âmbito do Processo TC 014.687/2017-8 do Tribunal de Contas da União".  20 - RIC Nº 3.339/17 - 
da Sra. Erika Kokay - que "requer o encaminhamento de pedido de informação ao Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão acerca das propostas de mudanças na legislação dos planos de saúde na modalidade 
de autogestão".  21 - RIC Nº 3.340/17 - da Sra. Pollyana Gama - que "solicita ao Ministro de Estado do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão informações sobre o Sistema SICONV".  22 - RIC Nº 3.341/17 - do Sr. 
Mandetta - que "requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Ricardo Barros, 
acerca dos reajustes realizados pela SulAmérica Companhia de Seguro Saúde em seus planos individuais, em 
desacordo com os limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS".  23 - RIC Nº 
3.342/17 - da Sra. Laura Carneiro - que "requer informações sobre o montante de investimentos realizados na 
Casa da Moeda, assim como sobre plano de produção de numerário nos próximos anos, e outras informações".  
24 - RIC Nº 3.343/17 - do Sr. Wilson Beserra - que "solicita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado 
da Saúde, Senhor Ricardo José Magalhães Barros, preste informações acerca da execução do Programa de 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Seropédica no Estado do Rio de Janeiro".  25 - RIC Nº 
3.344/17 - do Sr. José Guimarães - que "requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição da República e do 
art. 226, inciso II, combinado com o art. 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro da Fazenda informações sobre as renúncias das receitas da 
seguridade social".  26 - RIC Nº 3.345/17 - da Sra. Laura Carneiro - que "solicita informações ao Ministro de 
Estado do Meio Ambiente sobre o transporte de minério em Coroa Grande, município de Itaguaí/RJ".  27 - RIC 
Nº 3.346/17 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, informações 
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sobre os encaminhamentos dados pelo Governo após a recente sugestão do Ministério Público no que diz 
respeito ao método de indicação para os cargos de Presidente e Vice Presidentes da Caixa Econômica Federal".  
28 - RIC Nº 3.347/17 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - (REQ 483/2017) - que "requer no 
âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, informações sobre providências decorrentes 
de Termo de Ajuste de Conduta da empresa Telefônica com a ANATEL".  29 - RIC Nº 3.348/17 - do Sr. Alceu 
Moreira - que "solicita ao Ministro da Justiça e Segurança Pública documentos contendo informações relativas 
à servidora da Fundação Nacional do Índio - FUNAI".  30 - RIC Nº 3.349/17 - da Sra. Laura Carneiro - que "requer 
o envido de pedido de informações por escrito ao Ministro de Estado da Fazenda, nos termos que especifica".  
31 - RIC Nº 3.350/17 - do Sr. Vitor Valim - que "solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça 
e Segurança Pública sobre as medidas de apoio à segurança pública do Estado e dos Municípios do Ceará".  32 
- RIC Nº 3.351/17 - do Sr. Vitor Valim - que "requer que sejam solicitadas informações ao Ministro da Saúde 
sobre quais medidas estão sendo adotadas para reduzir a incidência de infecções pelo papilomavírus humano 
(HPV) no Estado do Ceará".  33 - RIC Nº 3.352/17 - do Sr. Vitor Valim - que "solicita ao Senhor Ministro de Estado 
de Minas e Energia informações acerca de massa residual de gás liquefeito de petróleo em vasilhames".  34 - 
RIC Nº 3.353/17 - da Sra. Carmen Zanotto - que "requer que seja solicitado à Ministra de Estado dos Direitos 
Humanos à Secretária Especial de Políticas para as Mulheres informações sobre o nível de execução 
orçamentária das ações de sua responsabilidade nos anos recentes".  35 - RIC Nº 3.354/17 - da Sra. Mara Gabrilli 
- que "requer ao Ministério da Saúde informações relativas ao Sistema Nacional de Transplantes". 36 - RIC Nº 
3.355/18 - do Sr. Rubens Bueno - que "requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Sr. 
Henrique Meirelles, acerca do tratamento diferenciado concedido pela Receita Federal às pessoas 
politicamente expostas".  37 - RIC Nº 3.356/18 - do Sr. Reginaldo Lopes - que "requer informação a respeito a 
criação de grupo de trabalho no âmbito do ministério da fazenda, para análise e estudos da intensificação de 
uso de transações eletrônicas e em consequência a redução do uso de dinheiro em espécie".  38 - RIC Nº 
3.357/18 - do Sr. Arnaldo Jordy - que "requer ao Ministro de Estado da Saúde, informações referentes às 
indicações e distribuição de ambulâncias previstas na lei ordinária n°13528 de 2017, na forma em que 
especifica".  39 - RIC Nº 3.358/18 - do Sr. Arnaldo Jordy - que "requer ao Ministro da Secretaria de Governo, 
informações referentes às indicações e distribuição de ambulâncias previstas na lei ordinária n°13528 de 2017, 
na forma em que especifica".  40 - RIC Nº 3.359/18 - da Sra. Mara Gabrilli - que "solicita informações ao 
Ministério da Saúde sobre procedimentos para fornecimento obrigatório de medicamentos".  41 - RIC Nº 
3.360/18 - do Sr. Hiran Gonçalves - que "requer informações ao Sr. Ministro da Defesa sobre a aplicação do 
disposto no § 13, do art. 166, da Constituição Federal, na celebração de convênios com entes federativos 
subnacionais, para aplicação de recursos advindos de emendas parlamentares individuais impositivas". 42 - RIC 
Nº 3.361/18 - do Sr. Paulo Teixeira - que "requer informações ao Ministro da Fazenda, Senhor Henrique de 
Campos Meirelles sobre dados constantes no Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR), organizados por imóvel, 
município/unidade federada". 43 - RIC Nº 3.362/18 - do Sr. Hugo Leal - que "solicita ao Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, no âmbito das competências da Companhia Docas do Rio de Janeiro- CDRJ 
e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, informações sobre contratos celebrados com a 
Empresa Píer Mauá, envolvendo a exploração de Terminal de Passageiros e a utilização de imóveis situados na 
área do Caís da Gamboa, integrante do Porto do Rio de Janeiro e os respectivos cumprimentos". 44 - RIC Nº 
3.363/18 - do Sr. João Derly - que "solicita ao Senhor Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda, atualização sobre 
os maiores devedores da Previdência Social do Brasil". 45 - RIC Nº 3.364/18 - do Sr. Marco Maia - que "requer 
seja solicitada ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita decorrente do 
Anteprojeto de Lei em anexo". 46 - RIC Nº 3.365/18 - do Sr. Zé Carlos - que "solicita informações ao Sr. Ministro 
de Estado a Integração Nacional sobre o desempenho do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
Oeste - FCO, nos exercícios de 2016 e 2017". 47 - RIC Nº 3.366/18 - do Sr. Zé Carlos - que "solicita informações 
ao Sr. Ministro de Estado da Integração Nacional, relativas ao desempenho do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste - FNE nos exercícios de 2016 e 2017". 48 - RIC Nº 3.367/18 - do Sr. Zé Carlos - que 
"solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Integração Nacional, relativas ao desempenho do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO nos exercícios de 2016 e 2017". 49 - RIC Nº 3.368/18 - do Sr. 
Zé Carlos - que "solicita informações ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, relativas 
ao desempenho do programa de reforma agrária no ano de 2017".  50 - RIC Nº 3.369/18 - do Sr. Zé Carlos - que 
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"solicita informações ao Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, relartivas às dívidas dos agricultores no 
âmbito da política oficial de crédito rural".  51 - RIC Nº 3.370/18 - do Sr. Zé Carlos - que "solicita informações 
ao Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Social, relativas à execução do Programa de Aquisição de 
Alimentos no exercício de 2017".  52 - RIC Nº 3.371/18 - do Sr. Zé Carlos - que "solicita informações ao Sr. 
Ministro de Estado do Meio ambiente, relativas à totalidade dos dados constantes, na atualidade, no CADASTRO 
AMBIENTAL RURAL, organizados por imóvel e Município/UF".  53 - RIC Nº 3.372/18 - do Sr. Luciano Ducci - que 
"solicita ao Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil a respeito da redução de viagens do trem 
de passageiros da Serra Verde Express a Morretes/PR".  54 - RIC Nº 3.373/18 - do Sr. Ivan Valente - que "solicita 
ao Ministro de Estado da Defesa acerca da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro".  55 - RIC Nº 
3.374/18 - do Sr. Ivan Valente - que "solicita ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da 
intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro".  56 - RIC Nº 3.375/18 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "requer 
informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil a respeito da 
privatização de aeroportos no estado da Paraíba pela Empresa Brasileira da Infraestrutura Aeroportuária - 
INFRAERO".  57 - RIC Nº 3.376/18 - do Sr. Júlio Delgado - que "solicita o envio de Requerimento de Informações 
ao Sr. Ministro de Estado da Casa Civil sobre os gastos com comunicação institucional".  58 - RIC Nº 3.377/18 - 
do Sr. Glauber Braga - que "requer ao Senhor Ministro da Integração Nacional informações acerca da 
regulamentação da Lei 12.608 de 2012 que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dá outras 
providencias".  59 - RIC Nº 3.378/18 - da Sra. Jandira Feghali - que "solicita informações ao Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann".  60 - RIC Nº 3.379/18 - da Sra. Erika Kokay - que "requer o encaminhamento de pedido de 
informações ao Ministério do Desenvolvimento Social sobre denúncias da prática de interferência do MDS em 
detrimento da realização da 261ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), do dia 
6 a 8 de fevereiro de 2018, em Brasília-DF, conforme especifica".  61 - RIC Nº 3.380/18 - do Sr. Lobbe Neto - que 
"requer que se solicite informações do Senhor Ministro de Estado da Fazenda a respeito da correção da tabela 
do Imposto de Renda".  62 - RIC Nº 3.381/18 - do Sr. Hugo Leal - que "solicita ao Ministério das Cidades, no 
âmbito do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
informações sobre o processo de elaboração e alguns dispositivos constantes da Resolução nº 718, de 
07/12/2017, que "Regulamenta as especificações, a produção e a expedição da Carteira Nacional de Habilitação 
e dá outras providências", editada pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN".  63 - RIC Nº 3.382/18 - da 
Sra. Mara Gabrilli - que "solicita informações ao Ministério dos Direitos Humanos acerca da metodologia para 
avaliação da deficiência no Brasil".  64 - RIC Nº 3.383/18 - do Sr. Valmir Assunção - que "solicita informações ao 
Senhor Ministro da Fazenda sobre o RECOOP".  65 - RIC Nº 3.384/18 - da Sra. Leandre - que "solicita informações 
ao Ministério da Saúde sobre a compra de medicamentos para doenças raras". 66 - RIC Nº 3.385/18 - do Sr. 
Prof. Gedeão Amorim - que "solicita informações ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, sobre a demissão 
em massa de servidores no Amazonas".  67 - RIC Nº 3.386/18 - do Sr. Prof. Gedeão Amorim - que "solicita 
Informação ao Sr. Ministro da Educação a respeito dos Programas de Formação permanente dos professores e 
de incremento humano no ensino Médio".  68 - RIC Nº 3.387/18 - do Sr. Ivan Valente - que "solicita ao Ministro 
de Estado da Defesa informações acerca da política de segurança de fronteiras, referente ao combate ao tráfico 
de drogas e armas".  69 - RIC Nº 3.388/18 - do Sr. Ivan Valente - que "solicita ao Ministro de Estado da Justiça 
informações acerca do policiamento de fronteiras, marítimo e aeroportuário pela Polícia Federal, referente ao 
combate ao tráfico de armas e drogas".  70 - RIC Nº 3.389/18 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro-
Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, informações acerca dos gastos do Governo com propaganda sobre mudanças 
na Previdência".  71 - RIC Nº 3.390/18 - do Sr. Glauber Braga - que "solicita ao Excelentíssimo Sr. Ministro de 
Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão informação a respeito do processo de número 
61001002065201721".  72 - RIC Nº 3.391/18 - do Sr. Xuxu Dal Molin - (PL 9288/2017) - que "solicita informações 
ao Ministro de Estado da Fazenda, a estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação do Projeto de 
Lei nº 9.288, de 2017".  73 - RIC Nº 3.392/18 - do Sr. Vitor Valim - que "requer que sejam solicitadas informações 
ao Ministro da Saúde sobre quais medidas estão sendo adotadas para reduzir a incidência de infecções pelo 
papilomavírus humano (HPV) no Estado do Ceará".  74 - RIC Nº 3.393/18 - do Sr. Vitor Valim - que "solicita 
informações a respeito da manutenção e da melhoria das rodovias federais".  75 - RIC Nº 3.394/18 - do Sr. Vitor 
Valim - que "solicita ao Ministério da Saúde informações acerca das ações de controle contra a febre amarela 
no Estado do Ceará".  76 - RIC Nº 3.395/18 - da Sra. Leandre - que "solicita informações ao Ministério da 
Educação sobre os ensinos fundamental e médio".  77 - RIC Nº 3.396/18 - da Sra. Leandre - que "solicita 
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informações ao Ministro-Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República acerca do investimento 
publicitário realizado pelo Governo Federal para informar a população sobre a Reforma da Previdência".  78 - 
RIC Nº 3.397/18 - do Sr. Jean Wyllys - que "solicita informações ao Ministério da Educação sobre sua atuação 
na defesa da liberdade de cátedra dos professores e professoras".  79 - RIC Nº 3.398/18 - do Sr. Ivan Valente - 
que "solicita ao Secretário-Geral da Presidência da República, Ministro Wellington Moreira Franco, informações 
acerca dos gastos do Governo com propaganda sobre a intervenção federal militar na área de segurança pública 
do Rio de Janeiro".  80 - RIC Nº 3.399/18 - do Sr. Ivan Valente - que "solicita ao Ministro-Chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, informações acerca dos gastos do Governo com propaganda sobre a intervenção federal militar 
na área de segurança pública do Rio de Janeiro".  81 - RIC Nº 3.400/18 - do Sr. Veneziano Vital do Rêgo - que 
"requer ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil informações sobre cálculo de taxas de cobrança 
de despacho bagagem nos voos comerciais".  82 - RIC Nº 3.401/18 - do Sr. Veneziano Vital do Rêgo - que "requer 
o envio de requerimento de informações por escrito ao Ministro de Estado da Educação em relação aos 
concursos públicos que especifica".  83 - RIC Nº 3.402/18 - da Sra. Benedita da Silva - que "solicita ao Senhor 
HELTON YOMURA, Ministro Interino do Ministério do Trabalho, informações sobre as providências que estão 
sendo adotadas pela MTb quanto a desocupação dos andares remanescentes do prédio da Av. Presidente 
Antonio Carlos, 251 - Castelo - RJ, em cessão para o Tribunal Regional do Trabalho - TRT/RJ".  84 - RIC Nº 
3.403/18 - da Sra. Laura Carneiro - que "solicita ao Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Social 
informações quanto à liberação de recursos destinados ao Programa Nacional de Segurança na área de 
assistencial social, para Estado do Rio de Janeiro".  85 - RIC Nº 3.404/18 - do Sr. Prof. Gedeão Amorim - que 
"solicita informações ao Sr Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, sobre o fechamento do 
Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes".  86 - RIC Nº 3.405/18 - do Sr. Augusto Carvalho - que 
"solicita Informações acerca das adidâncias brasileiras".  87 - RIC Nº 3.406/18 - do Sr. Chico Alencar - que 
"solicita ao Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, informações acerca do uso de aviões da FAB por 
Ministros de Estado".  88 - RIC Nº 3.407/18 - do Sr. Tenente Lúcio - que "requer seja encaminhado, depois de 
ouvida a Mesa, solicitação de informação ao Ministério da Fazenda acerca da execução física e financeira de 
obras relacionadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida".  89 - RIC Nº 3.408/18 - do Sr. Tenente Lúcio - que 
"requer seja encaminhado, depois de ouvida a Mesa, solicitação de informação ao Ministério das Cidades acerca 
da execução física e financeira de obras relacionadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida".  90 - RIC Nº 
3.409/18 - do Sr. Benjamin Maranhão - que "solicita informações ao Ministro de Estado Extraordinário da 
Segurança Pública, Raul Junlgman acerca das investigações realizadas pela Polícia Federal nos crimes de furto 
ou roubo de caixas eletrônicos com o uso de explosivos, nos termos do inciso VI do art. 1º da Lei nº 10.446, de 
8 de maio de 2002, alterada pela Lei nº 13.124, de 21 de maio de 2015".  91 - RIC Nº 3.410/18 - do Sr. Leo de 
Brito - que "solicita informações ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações sobre o 
anúncio dos CORREIOS em relação ao aumento nas tarifas do frete de encomendas". 92 - RIC Nº 3.411/18 - do 
Sr. Nilson Leitão - que "requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, sobre os repasses 
financeiros feitos pelo Governo Federal à Missão Evangélica Caiuá que gerencia a Saúde Indígena no Brasil, bem 
como a utilização e distribuição desses recursos entre os anos de 2012 e 2017".  93 - RIC Nº 3.412/18 - do Sr. 
Ronaldo Carletto - que "solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o Programa Mais Médicos".  94 - RIC 
Nº 3.413/18 - do Sr. Wladimir Costa - que "solicita Informações acerca do uso do recurso público aplicado aos 
deslocamentos do Sr. Ministro de Estado da Integração, Helder Zahluth Barbalho".  95 - RIC Nº 3.414/18 - do 
Sr. Luciano Ducci - que "requer que sejam solicitadas informações ao Ministro da Justiça sobre a participação 
de médicos venezuelanos no programa Mais Médicos".  96 - RIC Nº 3.415/18 - do Sr. Miguel Haddad - que 
"solicita informações ao Ministério da Saúde sobre atendimento a crianças com microcefalia por infecção pelo 
Zika vírus".  97 - RIC Nº 3.416/18 - do Sr. Miguel Haddad - que "requer do Ministro da Educação informações 
sobre como vem sendo realizada a fiscalização das instituições de educação superior não gratuitas para que 
não cobrem mensalidades mais altas dos alunos contemplados com financiamento pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil -FIES".  98 - RIC Nº 3.417/18 - do Sr. Alan Rick - que "requer informações ao Ministro 
da Educação sobre a situação do Revalida (incluindo provas de 2017 e 2018), sobre a Plataforma Carolina Bori 
e sobre o congelamento da abertura de cursos de medicina".  99 - RIC Nº 3.418/18 - do Sr. Hugo Leal - que 
"solicita ao Ministério das Cidades, no âmbito do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e do 
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, informações sobre a Resolução CONTRAN nº 729, de 06/03/2018, 
que "Estabelece sistema de Placas de Identificação de Veículos no padrão disposto na Resolução MERCOSUL do 
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Grupo Mercado Comum nº 33/2014"".  100 - RIC Nº 3.419/18 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer 
informações ao Ministério da Fazenda".  101 - RIC Nº 3.420/18 - do Sr. Heitor Schuch - que "solicita Informações 
ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Sr. Wagner de Campos Rosário, 
sobre as despesas de Governo com Publicidade da proposta de Reforma da Previdência nos exercícios de 2017 
e de 2018".  102 - RIC Nº 3.421/18 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro do Trabalho informações 
acerca da contratação e alocação de Mikael Tavares Medeiros no Ministério, além de seus atos funcionais no 
exercício do cargo".  103 - RIC Nº 3.422/18 - do Sr. Lucio Mosquini - que "requer informações ao Senhor Ministro 
de Estado das Cidades Alexandre Baldy, sobre o Convênio firmado com o Estado de Rondônia que destinou 
recursos para construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais pelo Programa Minha Casa Minha Vida no 
Município de Machadinho do Oeste - RO".  104 - RIC Nº 3.423/18 - do Sr. Lucio Mosquini - que "requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia Fernando Coelho Filho, sobre o atual estágio que 
se encontra o projeto para construção da Usina de Tabajara localizado no Município de Machadinho do Oeste 
no Estado de Rondônia".  105 - RIC Nº 3.424/18 - do Sr. Jean Wyllys - que "solicita informações ao Ministério 
da Educação sobre sua atuação na defesa da liberdade de cátedra dos professores e professoras".  106 - RIC Nº 
3.425/18 - do Sr. Jhc - que "solicita ao Sr. Ministro da Justiça informações sobre o andamento do Inquérito 
Policial nº 0025/2017-4-SR/PF/AL".  107 - RIC Nº 3.426/18 - do Sr. José Mentor - que "solicita ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado das Cidades informações quanto ao estabelecido na Lei nº 13.495/2017, que trata 
do Principal Condutor dos Veículos Automotores no País".  108 - RIC Nº 3.427/18 - do Sr. Hugo Leal - que "solicita 
ao Ministério das Cidades, no âmbito do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, informações sobre a Resolução CONTRAN nº 726, de 06/03/2018, que 
"Regulamenta o processo de formação e habilitação de condutores de veículos automotores e elétricos, a 
realização dos exames, os cursos de formação, atualização, aperfeiçoamento, especializados, preventivo e de 
reciclagem, a expedição de documentos de habilitação e dá outras providências"".  109 - RIC Nº 3.428/18 - do 
Sr. Wilson Filho - que "solicita informações a Sua Excelência o Senhor Fernando Bezerra Coelho Filho, Ministro 
de Minas e Energia, por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica, a respeito do preço praticado pela CEMIG 
sobre o Valor Adicionado Fiscal (VAF), quantidade de energia gerada em MWH e preço de comercialização de 
energia em R$MWH, derivados da geração de energia hidrelétrica da UHE São Simão/GO, no ano base de 2016, 
após decisão liminar, prolatada no Mandado de Segurança nº 1.0000.17.100571-3/000, em trâmite na Justiça 
Estadual de Minas Gerais".  110 - RIC Nº 3.429/18 - do Sr. Paulo Teixeira - que "solicita informações ao Exmo. 
Sr. Ministro de Estado das Cidades acerca dos fundamentos para edição da Portaria nº 162, de 2018, que divulga 
os resultados da seleção de projetos habilitados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades".  
111 - RIC Nº 3.430/18 - do Sr. Padre João - que "solicita informações ao Senhor Ministro do Desenvolvimento 
Social, sobre a execução do Programa de Aquisição de Alimentos no exercício de 2017".  112 - RIC Nº 3.431/18 
- do Sr. Padre João - que "pedido de informação ao Presidente do Banco Central do Brasil, sobre as dívidas dos 
agricultores no âmbito da política oficial de crédito rural, com o detalhamento concernente à evolução dos 
saldos devedores totais, em condições de normalidade, vencidas e em prejuízo, por ano, de 2000 a 2017, por 
unidade federada, por fonte de financiamento, por programa, e por instituição financeira".  113 - RIC Nº 
3.432/18 - do Sr. Padre João - que "pedido de Informações ao Ministro do Meio Ambiente sobre a totalidade 
dos dados constantes, na atualidade, no CADASTRO AMBIENTAL RURAL, organizados por imóvel, 
Município/UF".  114 - RIC Nº 3.433/18 - do Sr. Padre João - que "solicita informações ao Senhor Ministro da 
Integração Nacional, sobre o desempenho do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, nos 
exercícios de 2016 e 2017".  115 - RIC Nº 3.434/18 - do Sr. Padre João - que "solicita informações ao Senhor 
Ministro da Integração Nacional, sobre o desempenho do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
- FNE, nos exercícios de 2016 e 2017".  116 - RIC Nº 3.435/18 - do Sr. Padre João - que "solicita informações ao 
Senhor Ministro da Integração Nacional, sobre o desempenho do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste - FCO, nos exercícios de 2016 e 2017".  117 - RIC Nº 3.436/18 - do Sr. Júlio Cesar - que "requer 
que seja solicitado ao Ministro de Estado da Fazenda, informação nas transferências de FPM e FPE, 
evidenciando os programas de parcelamentos nos últimos 10 (dez) anos, conforme especifica".  118 - RIC Nº 
3.437/18 - do Sr. Luis Carlos Heinze - que "solicita ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - 
MDIC que se encaminhem informações a respeito da importação de Fertilizantes Fosfatados".  119 - RIC Nº 
3.438/18 - do Sr. Luis Carlos Heinze - que "solicita informações sobre questões relacionadas ao trabalho escravo 
ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego".  120 - RIC Nº 3.439/18 - do Sr. Covatti Filho - que "solicita 
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informações ao Ministro de Meio Ambiente, Sr. Sarney Filho, referente às propriedades privadas dentro de 
Unidades de Conservação da natureza (UCs), o montante de recursos disponíveis para indenização dos 
proprietários e outras informações de interesse direto ou indireto do setor produtivo".  121 - RIC Nº 3.440/18 
- do Sr. Covatti Filho - que "solicita ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC que se 
encaminhem informações a respeito da importação de Fertilizantes Fosfatados".  122 - RIC Nº 3.441/18 - do Sr. 
Alfredo Kaefer - que "requer informação do Ministério da Fazenda sobre a arrecadação da Dívida Ativa da União 
pela transação tributária".  123 - RIC Nº 3.442/18 - da Sra. Benedita da Silva - que ""Solicita informações ao Sr. 
Ministro-Chefe do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, acerca da intervenção na área de segurança 
pública do Estado do Rio de Janeiro - RJ"".  124 - RIC Nº 3.443/18 - do Sr. Marcos Rogério - que "solicita ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, informações sobre o Exame 
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras - 
REVALIDA".  125 - RIC Nº 3.444/18 - da Sra. Leandre - que "solicita informações ao Ministério do 
Desenvolvimento Social sobre pedidos de auxílios-doença nos termos que especifica".  126 - RIC Nº 3.445/18 - 
do Sr. Jhc - que "requer o envio de pedido de informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia, para que esclareça 
quais foram as causas do apagão ocorrido nos Estados de Amazonas, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Piauí, 
Pernambuco, Amapá, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Bahia e Tocantins, no dia 21 de março de 2018".  
127 - RIC Nº 3.446/18 - do Sr. Giuseppe Vecci - (PL 9670/2018) - que "requer seja solicitada ao Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda a estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do Projeto de Lei nº 9.670, 
de 2018, em anexo".  128 - RIC Nº 3.447/18 - do Sr. Pedro Uczai - que "solicita informações ao Ministério de 
Minas e Energia referente a evolução patrimonial e o histórico financeiro e econômico da Companhia de 
Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE nos últimos quinze anos".  129 - RIC Nº 3.448/18 - do Sr. Pedro 
Uczai - que "solicita informações ao Ministério de Minas e Energia referente a evolução patrimonial e o histórico 
financeiro e econômico da Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. nos últimos quinze anos".  130 - RIC Nº 
3.449/18 - do Sr. Pedro Uczai - que "solicita informações ao Ministério de Minas e Energia referente a evolução 
patrimonial e o histórico financeiro e econômico da Eletrosul Centrais Elétricas S.A nos últimos quinze anos".  
131 - RIC Nº 3.450/18 - do Sr. Carlos Melles - que "solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Blairo Borges Maggi, informações sobre a fixação do preço mínimo do café para a 
safra 2017/2018, portaria MAPA n° 840 publicada em 19 de Abril de 2017".  132 - RIC Nº 3.451/18 - do Sr. 
Alfredo Kaefer - que "requer seja solicitada ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a apresentação da 
memória de cálculo que fundamenta a estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do Projeto 
de Lei 8456/2017, pormenorizada em nível de setor atualmente beneficiado pelas renúncias objeto de 
alteração".  133 - RIC Nº 3.452/18 - do Sr. Covatti Filho - que "requer informações sobre a arrecadação das 
micro e pequenas cervejarias, vinícolas e destilarias e dos produtores de licores, optantes pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte - Simples Nacional".  134 - RIC Nº 3.453/18 - do Sr. Padre João - que "solicita informações ao Senhor 
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, sobre o desempenho do programa de reforma agrária 
no ano de 2017".  135 - RIC Nº 3.454/18 - do Sr. Marcos Rogério - que "solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Henrique de Oliveira, informações acerca do concurso 
público do Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS, Edital 01/2015".  136 - RIC Nº 3.456/18 - do Sr. Marco 
Maia - que "requer que seja solicitada ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita 
decorrente do Anteprojeto de Lei em anexo".  137 - RIC Nº 3.457/18 - do Sr. Danrlei de Deus Hinterholz - que 
"requer seja solicitada ao Senhor Ministro da Fazenda informações acerca do aumento do percentual de gestão 
dos contratos cobrado pela Caixa Econômica Federal quando da destinação de emendas parlamentares 
individuais".  138 - RIC Nº 3.458/18 - do Sr. Rubens Bueno - que "requer informações ao Ministro da Fazenda, 
por meio da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), sobre a ação judicial do Postalis 
- Instituto de Previdência Complementar dos Correios - contra o banco BNY Mellon, nos termos em que 
especifica".  139 - RIC Nº 3.459/18 - do Sr. Walter Alves - que "requer informações ao Senhor ministro da 
Fazenda, para que, através da Caixa Econômica Federal (CEF) esclareça os fundamentos do aumento do 
percentual da taxa de administração da CEF no repasse das Emendas Parlamentares".  140 - RIC Nº 3.460/18 - 
do Sr. Edmilson Rodrigues - que "solicita ao Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União 
informações acerca das obras do BRT (bus rapid transit) geridas pela prefeitura da cidade de Belém/PA".  141 - 
RIC Nº 3.461/18 - do Sr. Arnaldo Jordy - que "requer informações ao Ministro do Trabalho sobre fiscalização do 
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trabalho análogo ao de escravo, nos Municípios de Tucuruí e Novo Repartimento, no Es- no Estado do Pará".  
142 - RIC Nº 3.462/18 - da Sra. Laura Carneiro - que "requer seja solicitada ao Senhor Ministro de Estado da 
Saúde a estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do Projeto de Lei nº 9.657, de 2018, em 
anexo".  143 - RIC Nº 3.463/18 - do Sr. Nelson Pellegrino - que "requer o envio de requerimento de informações 
ao Ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho solicitando esclarecimentos sobre os 
estudos e pareceres que embasaram a decisão de fechamento das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados 
(FAFEN) na Bahia e em Sergipe, bem como dos estudos de impacto da referida decisão".  144 - RIC Nº 3.464/18 
- do Sr. Marco Maia - que "requer que seja solicitada ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de 
renúncia de receita decorrente do Anteprojeto de Lei em anexo".  145 - RIC Nº 3.465/18 - do Sr. Covatti Filho - 
que "requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, para que, requisite à Caixa Econômica 
Federal (CEF) informações claras, além dos fundamentos do aumento do percentual da taxa de administração 
daquela empresa pública em especial das Emendas Parlamentares".  146 - RIC Nº 3.466/18 - do Sr. Eduardo 
Barbosa - que "requer seja solicitada ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a estimativa do impacto 
orçamentário e financeiro decorrente do Anteprojeto de Lei em anexo".  147 - RIC Nº 3.467/18 - do Sr. Moisés 
Diniz - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde, acerca da suspensão da distribuição das vacinas 
Pentavalente e Pneumocócica, no Estado do Acre".  148 - RIC Nº 3.468/18 - da Sra. Laura Carneiro - que "solicita 
informações ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre a nomeação dos 
aprovados no concurso promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social".  149 - RIC Nº 3.469/18 - do Sr. 
Miguel Haddad - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde acerca da falta de medicamentos de alto 
custo nas farmácias públicas, inclusive para pacientes com decisão judicial favorável ao fornecimento".   150 - 
RIC Nº 3.470/18 - do Sr. Zé Augusto Nalin - que "requer seja solicitado ao Ministro de Estado da Defesa 
informações acerca dos requisitos que devem ser atendidos, com vistas à reinstalação de uma Unidade do 
Exército brasileiro no sítio histórico do antigo 3º RI, em Venda da Cruz, Município de São Gonçalo - RJ".  151 - 
RIC Nº 3.471/18 - do Sr. Zé Augusto Nalin - que "requer seja solicitado ao Ministro de Estado das Cidades 
informações acerca das providências e iniciativas adotadas no âmbito do MCidades com vistas a tronar efetiva 
a aplicação dos dispositivos contidos na Lei 13.465, em especial aqueles referentes à Regularização Fundiária 
Urbana no estado do Rio de Janeiro".  152 - RIC Nº 3.472/18 - da Sra. Carmen Zanotto - que "requer seja 
solicitado ao Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão informações quanto às 
medidas adotadas para conferir eficácia ao disposto na Lei nº 13.479, de 05 de setembro de 2017". 153 - RIC 
Nº 3.474/18 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil no âmbito da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), sobre o porquê dos 
constantes cancelamentos de horários de voos no Aeroporto Presidente João Suassuna, localizado na cidade de 
Campina Grande/PB".  154 - RIC Nº 3.475/18 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "requer informações ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil no âmbito da ANAC (Agência Nacional 
de Aviação Civil), sobre o porquê de mesmo com a Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, que "Dispõe 
sobre as Condições de Transporte Aéreo", até o presente momento, as companhias aéreas ainda não reduziram 
os preços de suas passagens, as quais continuam subindo".  155 - RIC Nº 3.476/18 - do Sr. Zé Augusto Nalin - 
que "requer seja solicitado ao Ministro de Estado da Defesa informações acerca das regras de engajamento das 
tropas envolvidas na Intervenção federal da segurança pública no Rio de Janeiro e aspectos jurídicos correlatos".  
156 - RIC Nº 3.477/18 - do Sr. Zé Augusto Nalin - que "requer seja solicitado ao Ministro de Estado do Meio 
Ambiente, informações acerca das medidas e políticas em andamento que possam favorecer o manejo de 
Resíduos Sólidos na Região Metropolitana do RJ".  157 - RIC Nº 3.478/18 - do Sr. Zé Augusto Nalin - que "requer 
seja solicitado ao Ministro de Estado do Meio Ambiente, informações acerca das medidas e políticas em 
andamento que possam favorecer a implantação de ETEs e águas de reuso na Região Metropolitana do RJ".  158 
- RIC Nº 3.479/18 - do Sr. Otavio Leite - que "solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde 
sobre a Portaria n.º 523, de 15 de fevereiro de 2017, daquela Pasta, em razão de prazo expirado, bem como, 
questionamento do reajuste da Tabela SUS". 4 - Ratificado o Relatório de Missão Autorizada n. 1, de 2018, da 
Presidência. Missões oficiais autorizadas por meio de ofícios � GPO nº s, de 2017: 2184, 2190, 2191, 2196, 2198, 
2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2214, 2216, 2222, 2225 e 2226; GPO 
nº s, de 2018: 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 55, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 75, 76, 82, 92, 96, 97, 
117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 152, 153, 154, 155, 156, 162, 163, 164, 
170, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 186, 189, 193, 195, 196, 199, 200, 201, 210, 211, 212, 213, 214, 221, 
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222, 223, 224, 225, 226, 231, 232, 233, 235, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 269, 270, 272, 273, 
274, 278, 280, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 308, 309, 310, 316, 318, 319, 320, 321, 330, 331, 
334, 335, 336, 337, 338, 344, 345, 347, 348, 349, 355, 361, 362, 367, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 
387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 406, 409, 423, 424, 433, 434, 438, 440, 
441, 451, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 
480, 485, 486, 487, 489, 490, 494, 498, 499, 507, 508 e 510. 5 � Ratificados os Atos da Mesa nºs: 5.1 - Nº 211, 
de 2017, que dispõe �Considerando que o Deputado Celso Jacob, nada obstante detenha mandato parlamentar, 
encontra-se impedido de exercê-lo.�  Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 22/dezembro/2017 e 
publicado no DCD nº 227-A, Edição Extra, de 22/dezembro/2017, instruído no processo nº 138.378/2017; 5.2 - 
Nº 212, de 2017, que �Considerando que o Deputado Paulo Maluf, nada obstante detenha mandato 
parlamentar, encontra-se impedido de exercê-lo.�  Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 
22/dezembro/2017 e publicado no DCD nº 227-A, Edição Extra, de 22/dezembro/2017, instruído no processo 
nº 138.390/2017; 5.3 - Nº 213, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos efetivos no Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.�  (Órgão: DEPOL). Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 
29/dezembro/2017 e publicado no DCD nº 229-A, Edição Extra, de 29/dezembro/2017, instruído no processo 
nº 308.662/2017; 5.4 - Nº 214, de 2017, que �Dispõe sobre a extinção e criação de cargos efetivos e de funções 
comissionadas no Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.� (Órgão: CONLE). Baixado, ad referendum da 
Mesa Diretora, em 29/dezembro/2017 e publicado no DCD nº 229-A, Edição Extra, de 29/dezembro/2017, 
instruído no processo nº 308.662/2017; 5.5 - Nº 221, de 2018, que �Dispõe sobre a criação da Assessoria Jurídica 
da Presidência da Câmara dos Deputados.� Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 3/abril/2018 e 
publicado no Suplemento ao DCD nº 41, de 4/abril/2018; 5.6 - Nº 222, de 2018, que �Dispõe sobre a extinção, 
transformação e criação de funções comissionadas na estrutura administrativa da Secretaria-Geral da Mesa.� 
Baixado, ad referendum da Mesa Diretora, em 4/abril/2018 e publicado no Suplemento ao DCD nº 42, de 
5/abril/2018, instruído no processo nº 274.991/2018. Nesse instante, compareceu à reunião o Senhor 
Deputado César Halum, Segundo-Suplente de Secretário. Logo após, extrapauta, o Presidente apresentou o Ato 
da Mesa, que �Dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria-Geral da Mesa e dá outras providências�, 
instruído pelo Processo e-Doc nº 274.991/2018.  Acatando observações e sugestões feitas pela Diretoria de 
Recursos Humanos da Casa, que sugeriu à Mesa a ratificação do Ato da Mesa nº 222/2018, dispondo sobre a 
reorganização da direção da Secretaria-Geral da Mesa, que passa a contar com três Secretários-Gerais Adjuntos, 
os quais, além de receberem delegações para o desenvolvimento de tarefas específicas, supervisionarão os 
processos de trabalho ligados às três grandes áreas de atuação da SGM, a saber: o assessoramento em Plenário; 
a coordenação entre órgãos, a Secretaria e os demais órgãos da Casa; e o assessoramento em matéria jurídica, 
constitucional e regimental. Submetido à votação, a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, referendar o 
Ato da Mesa nº 222, de 4 de abril de 2018, na forma do supracitado Ato, que segue publicado ao final da ata. 
Em conjunto, a Mesa Diretora determinou ainda que, no período que separa a edição do Ato da Mesa nº 
222/2018 de sua ratificação, permanecem hígidos os atos praticados pelos ocupantes das funções de que trata 
a norma, bem como seus efeitos financeiros. Já as alterações na estrutura das funções ficam regidas pelo Ato 
da Mesa aprovado nesta Reunião. Esclarecido que o Ato aprovado não gera qualquer despesa, pois está 
baseado na extinção de funções já existentes, acarretando, inclusive, economia anual da ordem de R$ 48.876,00 
(quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais). 6 � Ratificada a Decisão do Presidente da Câmara do 
Deputados, determinada em 20/3/2018, folha 105, do Processo Sidoc nº 128.853/2017. Ofício nº 1176/2017 � 
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília. Cobrança Administrativa. 7 � Ratificado o Despacho exarado 
pelo Presidente Rodrigo Maia, no Processo e-Doc nº 267.725/2018 - Ofício n. 5/2018, da Liderança do PRB que 
autorizou a emissão de credencial de acesso ao Plenário Ulysses Guimarães, biênio 2017-2018, avulsa, número 
184, para uso da Liderança do Partido Republicano Brasileiro, em 21/março/2018, página 2. 8 - Relatório de 
Gestão Fiscal: Processo e-Doc nº 207.655/2018. Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados, referente 
ao período de período de janeiro/2017 a dezembro/2017. Ratificada a Portaria nº 2, de 26 de janeiro de 2018, 
página 37. 9 - Ratificadas as ausências justificadas, ad referendum da Mesa Diretora, constantes do Processo 
e-Doc nº 304.462/2018. 10 - Reembolso de despesas de assistência à saúde. Ratificados os despachos 
favoráveis exarados nos seguintes processos: 10.1 � Processo Sidoc nº 138.402/2017, de interesse do Deputado 
Eros Biondini; 10.2 � Processo Sidoc nº 138.413/2017, de interesse do Deputado Eros Biondini; 10.3 � Processo 
Sidoc nº 138.215/2017, de interesse do Deputado Adail Carneiro. O Presidente Rodrigo Maia solicita ao 
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Corregedor, Deputado Evandro Gussi, atualização da questão referente ao Deputado Paulo Maluf, em que o 
Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a cassação de seu mandato parlamentar. O Corregedor informou 
que foram solicitadas informações ao STF relativas à ocorrência, ou não, do trânsito em julgado da condenação, 
haja vista a pendência de julgamento de recurso no bojo da AP 863/DF, e que encaminhe a esta Casa a certidão 
de objeto e pé do processo. Ainda sem manifestação daquele Tribunal. II � PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO-VICE-
PRESIDENTE. 1 � Projeto de Resolução da Câmara dos Deputados (PRC): 1.1 � PRC nº 124, de 2016, de autoria 
do Deputado Odorico Monteiro, que �Institui o Prêmio Adib Jatene de Saúde.�; 1.2 � PRC nº 144, de 2016, de 
autoria da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, que �Institui o Prêmio 
CINDRA de Desenvolvimento Regional.�; e 1.3 � PRC nº 289, de 2017, de autoria da Comissão de Seguridade 
Social e Família, que �Institui o Prêmio Destaque Seguridade Social.�  A Mesa Diretora opinou, por unanimidade, 
pela aprovação dos projetos de resolução, nos termos dos pareceres favoráveis do Relator, Deputado Fábio 
Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente. III � PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. O Deputado Carlos 
Manato, Quarto-Suplente de Secretário, encaminhou a pauta do Segundo-Vice-Presidente. A Mesa Diretora 
aprovou, por unanimidade, os seguintes processos referentes a  reembolso de despesas de assistência à saúde, 
nos termos dos pareceres exarados pelo Relator, Deputado André Fufuca: 1 - Processo nº 102.748/2018, de 
interesse do Deputado Sabino Castelo Branco;  2 - Processo nº 102.906/2018, de interesse do Deputado Sabino 
Castelo Branco; 3 -  Processo nº 103.642/2018, de interesse do Deputado Sabino Castelo Branco; 4 - Processo 
nº 101.898/2018, de interesse do Deputado Marcos Abrão. O Deputado JHC, Terceiro-Secretário,  apresentou, 
extrapauta, assunto da Segunda-Secretaria. Trata-se do Projeto de Resolução do  Congresso Nacional (PRN), 
nº 3, de 2017, de autoria do Deputado Carlos Marun, que �Institui a Jornada Nacional de Controle Externo.�  A 
Deputada Mariana Carvalho é a relatora deste projeto.  Nesse instante, compareceu à reunião a Senhora 
Deputada Mariana Carvalho, Segunda-Secretária. Com a palavra, a Deputada Mariana informa que o seu 
parecer é pela aprovação, com substitutivo. Em votação, a Mesa Diretora aprovou por unanimidade, o PRN 
3/2017, nos termos do parecer da Relatora. IV - PAUTA DO SENHOR TERCEIRO-SECRETÁRIO. Os pedidos de 
justificativas de ausências foram apresentados conforme disposto no Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados; no Ato da Mesa n. 66, de 2010; no Parecer CFM n. 17/2011; na Nota Técnica Conjunta n. 9/ 
2015/DENOP/DESAP/ SEGEP/MP, de 11/6/2015; constante de processos separados em listas numeradas de um 
a sete. Submetidos os processos a votos, a Mesa Diretora aprovou os despachos favoráveis nas listas 1, 2, 3, 4, 
5, 6 e 7 e decidiu reconsiderar a Decisão de indeferimento das justificativas de ausências requeridas nos 
processos constantes na lista 5, da Pauta do Senhor Terceiro-Secretário, deliberada na Reunião da Mesa 
Diretora ocorrida em 25 de março de 2018, e reapresentados na lista 5 desta Reunião. Evidencia-se que os 
seguintes processos, de 2018, não foram reapresentados: 257.242, 266.155, 255.676 e 236.902. Desta forma, 
a Mesa Diretora decidiu considerar justificadas as ausências, citadas:  1 � nos processos n.s, de 2017: a - Lista 
5: 339.488, 336.421, 333.533, 335.865, 335.466, 335.668, 335.495, 333.740, 335.489, 332.419, 333.054, 
291.497, 335.549, 335.510, 335.609, 332.331, 332.472, 334.224, 337.225, 336.334, 335.499, 333.587.  2 � nos 
processos n.s, de 2018: a � Lista 1:  103.329; 298.504, 102.859, 292.978, 103.331, 276.414, 103.301, 103.183, 
103.264; b � Lista 2:  287.595, 275.485, 287.298, 276.892, 270.568, 270.561, 293.220, 279.997, 279.245, 
272.441, 275.542; c - Lista 3: 281.642, 275.687, 297.771, 281.156; d - Lista 4: 277.272, 281.643, 289.145, 
291.125, 286.588; e � Lista 5: 237.158, 259.247, 247.229, 272.195, 235.334, 266.234, 254.039, 259.828, 
276.677, 266.144, 265.915, 285.203, 238.763, 276.734, 281.378, 262.108, 265.935, 265.928, 265.932, 297.497, 
276.764, 275.150, 296.630, 264.931, 270.106, 235.862, 295.758, 276.728, 277.195, 258.176, 298.587, 266.204, 
239.613, 282.795, 236.907, 270.067, 277.155, 252.223, 277.294, 266.321, 265.555, 247.216, 266.143, 266.153, 
266.297, 274.163, 297.358, 266.290, 251.373, 269.929, 286.570, 227.501, 268.781, 268.691, 268.762, 250.131, 
266.137, 275.205, 282.665, 259.788, 276.693, 272.382, 272.224, 272.305, 277.162, 276.720, 291.153, 275.437, 
281.546, 294.573, 269.542, 261.250, 296.666, 250.316, 265.639, 269.544, 245.039, 222.787, 276.032, 243.360, 
276.461, 247.233, 269.540, 288.573, 266.288, 277.684, 293.917, 271.440, 237.739, 283.341, 265.763, , 272.442, 
243.117, 278.336, 276.666, 276.681, 277.182, 246.589, 278.343, 289.111, 261.251, 289.671, 294.340, 276.253, 
281.540, 266.150, 247.199, 266.284, 269.539, 298.101, 275.075, 269.538, 240.474, 259.427, 256.738, 270.810, 
226.976, 249.829, 245.061, 276.031, 269.541, 287.886, 275.087, 237.730, 286.579, 236.062, 277.259, 252.216, 
235.557, 276.388, 251.492, 265.509, 261.255, 254.198, 276.775, 283.131, 236.252, 245.861, 258.518, 226.965, 
292.063, 257.957, 270.653, 259.792, 266.210, 266.221, 252.219, 277.191, 259.641, 255.043, 278.455, 241.437, 
251.710, 276.772, 236.867, 287.878, 287.884, 251.652, 276.779, 258.310, 245.860, 276.033, 229.047, 276.637, 
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277.212, 206.983, 247.219, 240.543, 279.372, 291.214, 265.954, 247.213, 274.190, 223.411, 223.383, 259.277, 
294.793, 294.805, 236.917, 231.220, 286.946, 226.352, 207.021, 252.202, 235.224, 269.543, 262.152, 268.688, 
276.123, 266.146, 266.140, 276.035, 277.648, 253.452, 223.376, 293.664, 258.388, 266.287, 226.838, 265.938, 
257.260, 276.786, 270.316, 270.308, 270.397, 258.428, 276.798, 266.142, 222.792, 262.365, 243.120, 247.225, 
263.877, 237.742, 243.119, 290.849. 290.865, 276.644, 259.197, 276.739, 252.199, 287.890, 277.172, 277.223, 
285.778, 298.854, 299.035; f � Lista 6: 274.181; g � Lista 7: 296.962, 283.421, 298.813. V - PAUTA DO SENHOR 
CORREGEDOR PARLAMENTAR.  A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o arquivamento dos processos de 
requerimentos de representação, nos termos dos pareceres exarados pelo Relator, Deputado Evandro Gussi: 1 
� Processo nº 133.351/2007, de autoria do Deputado Arlindo Chinaglia, então Presidente da Câmara dos 
Deputados, em desfavor do Deputado Antônio Bulhões e do Ex-Deputado Leonardo Vilela, referente a matéria 
publicada no jornal Folha de São Paulo, de oito de agosto de dois mil  e sete, sob o título �Novo líder da oposição 
fica no cargo apenas quatro horas.� 2 � Processo nº 163.180/2008, de autoria do Deputado Arlindo Chinaglia, 
então Presidente da Câmara dos Deputados, em desfavor do Ex-Deputado João Magalhães e de Ademir Camilo, 
suplente, que não está em exercício de mandato, referente a matéria publicada na Revista IstoÉ intitulada "O 
buraco do PAC", publicada no dia 2/7/2008, nº 2017, ano 31. 3 - Processo nº 114.321/2017, de autoria do 
Deputado Sílvio Torres, em desfavor da Deputada Maria do Rosário no qual o requerente relata suposta prática 
de infração ético-disciplinar e eventual ato atentatório ao decoro por parte da parlamentar. Não deliberado. 
Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e trinta e cinco minutos, o Senhor Presidente Rodrigo Maia 
declarou encerrada a  presente  reunião.  E, para constar, eu,         , Wagner Soares Padilha, Secretário-
Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. 
 

RODRIGO MAIA 
Presidente 

 
 
 

ATO DA MESA Nº         DE 2018 
Dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria-Geral da 
Mesa e dá outras providências. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto no 
art. 16 da Resolução n. 20, de 1971, e no art. 4° da Resolução n° 46, de 2006, resolve referendar o Ato da Mesa 
nº 222, de 4 de abril de 2018, nos seguintes termos:  
Art. 1º O Secretário-Geral da Mesa, titular do órgão de assessoramento da Mesa, será auxiliado por três 
Secretários-Gerais da Mesa Adjuntos, com as seguintes atribuições: 
I- Secretário-Geral da Mesa Adjunto de Plenário: 

a) exercer as atribuições delegadas pelo Secretário-Geral da Mesa; 
b) substituir o Secretário-Geral da Mesa nas reuniões da Mesa Diretora, em solenidades e atos oficiais e 
nos seus afastamentos legais; 
c) coordenar o assessoramento dos trabalhos de Plenário e da elaboração da ordem do dia;  

II- Secretário-Geral da Mesa Adjunto de Planejamento da Atividade Legislativa: 
a) exercer as atribuições delegadas pelo Secretário-Geral da Mesa; 
b) coordenar o planejamento, a orientação e o controle das atividades dos órgãos sob a direção da 
Secretaria-Geral da Mesa; 
c) coordenar o relacionamento com os demais órgãos internos e externos; 

III- Secretário-Geral da Mesa Adjunto de Corrdenação Técnico-Jurídica: 
a) exercer as atribuições delegadas pelo Secretário-Geral da Mesa; 
b) coordenar e planejar os processos de trabalho relacionados ao assessoramento à Mesa e aos órgãos da 
Secretaria-Geral em matéria jurídica, constitucional e regimental; 
c) preparar, com o apoio da Assessoria Técnico-Jurídica, as informações judiciais a serem prestadas pela 
Presidência ou pela Mesa da Câmara dos Deputados quando o tema da controvérsia versar sobre matéria 
legislativa; 

SGM/Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa 
ANEXO À ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA MESA DIRETORA, DE 25/4/2018  
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d) acompanhar os feitos que tenham conexão com as prerrogativas institucionais da Câmara dos 
Deputados, em matéria legislativa, junto ao Poder Judiciário, notadamente junto ao Supremo Tribunal 
Federal, inclusive representando em juízo a Mesa sempre que seus membros entenderem necessário, 
mediante delegação expressa, a ser conferida caso a caso, em ações para as quais a Mesa tenha capacidade 
postulatória ou em outras que versem sobre a defesa de prerrogativas institucionais da Câmara dos 
Deputados. 

Parágrafo único. São requisitos para o provimento da função comissionada de Secretário-Geral da Mesa Adjunto 
de Coordenação Técnico-Jurídica o diploma de graduação em Direito, o registro na Ordem dos Advogados do 
Brasil e a comprovação de exercício de atividade jurídica por no mínimo três anos. 
Art. 2º  Ao Chefe de Serviço do Protocolo de Documentos Legislativos e Administrativos compete receber e, no 
âmbito da Secretaria-Geral da Mesa, distribuir documentos legislativos e administrativos; e proceder ao registro 
e à numeração de proposições.  
Art. 3º  Ficam extintas as funções comissionadas constantes do Anexo I. 
Art. 4º  Ficam criadas as funções comissionadas constantes do Anexo II. 
Art. 5º  Ficam renomeadas as funções comissionadas constantes do Anexo III. 
Art. 6º Fica remanejada a função comissionada de Assistente de Gabinete, Nível FC � 01, código C2230291, da 
Secretaria-Executiva da Comissão do Pecúlio para a Diretoria-Geral. 
Art. 7° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala de Reuniões, em      de                de 2018. 
 

RODRIGO MAIA 
Presidente 

FÁBIO RAMALHO 
1º Vice-Presidente 

ANDRÉ FUFUCA 
2º Vice-Presidente 

GIACOBO 
1º Secretário 

MARIANA CARVALHO 
2ª Secretária 

JHC 
3º Secretário 

RÔMULO GOUVEIA 
4º Secretário 

 
JUSTIFICAÇÃO 

Este Ato da Mesa, em continuidade à reestruturação promovida pela Resolução da Câmara dos Deputados n. 
14, de 20 de novembro de 2003, e complementada pelo Ato da Mesa n. 61, de 8 de janeiro de 2013, e pela 
Resolução n. 27, de 16 de abril de 2013, objetiva o aperfeiçoamento da organização administrativa da 
Secretaria-Geral da Mesa e, por consequência, o incremento na eficiência da gestão de seus recursos e 
processos de trabalho, acatando sugestões oportunamente oferecidas pela Diretoria de Recursos Humanos 
quanto ao Ato da Mesa n. 222, de 4 de abril de 2018.  A proposta promove ajustes na estrutura da Secretaria-
Geral da Mesa (SGM), com o intuito de ajustar a sua estrutura de gestão ao progressivo aumento do volume e 
complexidade das demandas sob responsabilidade do órgão. Nesse sentido, a exemplo do que acontece no 
Senado Federal, o Secretário-Geral passa a contar com três adjuntos que, além de receberem delegações para 
o desenvolvimento de tarefas específicas, supervisionarão os processos de trabalho ligado às três grandes áreas 
de atuação da SGM, a saber:  o assessoramento em Plenário, a coordenação entre órgãos a Secretaria e os 
demais órgãos da Casa e o assessoramento em matéria jurídica, constitucional e regimental.  É fundamental 
destacar que esses ajustes foram viabilizados a partir da conjugação da extinção e criação de funções 
comissionadas existentes, e resultará em uma economia anual estimada em R$ 48.876,96 (quarenta e oito mil, 
oitocentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).   Além de reduzir despesas, espera-se que a nova 
estrutura de gestão descentralizada confira mais dinamismo e eficiência aos processos de trabalho sob 
responsabilidade da Secretaria-Geral. 
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ATO DA MESA N.        DE 2018 
ANEXO I 
(Art. 3º) 

FUNÇÕES COMISSIONADAS EXTINTAS 

Código Nível Denominação da Função Lotação 

C1112361 FC-3 Assessor Técnico Secretaria-Geral da Mesa 

C1090028 FC-3 Assessor Técnico-Jurídico Secretaria-Geral da Mesa 

C2040313 FC-1 
Chefe da Seção de Protocolo e Implantação 
Eletrônica de Proposições e Documentos 
Legislativos e Administrativos 

Serviço de Administração da 
Coordenação de Apoio 

Administrativo/SGM 

C2230042 FC-1 Assistente de Gabinete Secretaria-Geral da Mesa 

C2230239 FC-1 Assistente de Gabinete 
Assessoria Técnica da Diretoria-

Geral 

 
ANEXO II 
(Art. 4º) 

FUNÇÕES COMISSIONADAS CRIADAS 

Nível Denominação da Função Lotação 

FC-5 
Secretário-Geral da Mesa Adjunto de Planejamento da 
Atividade Legislativa  

Secretaria-Geral da Mesa 

FC-5 
Secretário-Geral da Mesa Adjunto de Coordenação Técnico-
Jurídica 

Secretaria-Geral da Mesa 

FC-2 
Chefe do Serviço de Protocolo de Documentos Legislativos e 
Administrativos 

Coordenação de Apoio 
Administrativo/SGM 

 
ANEXO III 
(Art. 5º) 

FUNÇÕES COMISSIONADAS RENOMEADAS 

Código Denominação Anterior Denominação Atual Lotação 

C0010003 
Secretário-Geral da Mesa 
Adjunto  

Secretário-Geral da Mesa 
Adjunto de Plenário 

Secretaria-Geral da Mesa 

C1113687 Assessor Técnico Assessor Técnico-Jurídico Gabinete do Presidente 
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Ata da 10ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 23 de maio de 
2018. 
Em 7/junho/2018.         
 Publique-se.  
                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 
 
 

Quarta Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da décima reunião ordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 23 de maio de 2018 
 
 Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às onze horas e quarenta e oito minutos, no 
Gabinete da Presidência, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia. 
Presentes os Senhores Deputados André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente; Mariana Carvalho, Segunda-
Secretária, Pedro Uczai, Terceiro-Suplente de Secretário e Evandro Gussi, Corregedor Parlamentar. Ausentes 
justificadamente os Senhores Deputados  Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente; Giacobo, Primeiro-
Secretário; JHC, Terceiro-Secretário; André de Paula, Quarto-Secretário; Dagoberto Nogueira, Primeiro-
Suplente de Secretário; César Halum, Segundo-Suplente de Secretário;  e Carlos Manato, Quarto-Suplente de 
Secretário.  Havendo número legal, foram abertos os trabalhos.  I � PAUTA DO SENHOR CORREGEDOR 
PARLAMENTAR. O Senhor Deputado Evandro Gussi relatou os seguintes processos: 1 � Processo n. 
114.321/2017, referente a Requerimento de Representação por quebra de decoro parlamentar, de autoria do 
Deputado Sílvio Torres, em desfavor da Deputada Maria do Rosário. Não deliberado.  2 - Processo n. 
103.638/2018, Processo Judicial referente à comunicação do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais � TRE/MG, Desembargador Edgard Penna Amorim, por meio do Ofício nº 502/2018-SJU, de 05/04/2018, 
que �diante da revogação da liminar que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário nº 874.135, 
proferida na Ação Cautelar nº 3778, conforme mensagem eletrônica do Supremo Tribunal Federal, este 
Regional procedeu à nova retotalização do resultado das Eleições proporcionais de 2014, no Estado de Minas 
Gerais, relativas ao cargo de Deputado Federal. Foram computados como nulos os 16.379 votos recebidos por 
Geraldo Hilário Torres (candidato pela Coligação + Minas) e restabelecido, assim, o resultado originalmente 
obtido por ocasião do pleito. Com isso, Franklin Roberto de Lima e Souza, da Coligação + Minas passa à condição 
de 1º suplente e Adelmo Carneiro Leão, da Coligação Minas Pra Você, passa à condição de eleito.�  Portanto, 
concluiu seu parecer nos termos a seguir: �... 30. Em conclusão, considerando-se que foi regularmente cumprido 
o rito disposto no Ato da Mesa nº 37, de 2009, e que não há vícios formais dos autos, opina-se, s.m.j., que deve 
a Câmara dos Deputados in continenti cumprir mandamus contido no Ofício nº 502/2018, de 05/04/2018 do 
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, afastando do mandato o Deputado Franklin e empossando como 
Deputado Federal o Senhor Adelmo Carneiro Leão.�  Posto em votação, a Mesa Diretora decidiu, por 
unanimidade, aprovar o parecer do Senhor Corregedor, exarado às fls. 48 a 54, do Processo n. 103.638/2018, 
e determinar o seu arquivamento. Em decorrência, a Mesa Diretora baixou o Ato da Mesa nº 230, de 2018, que 
�Afasta do exercício do mandato parlamentar o Senhor Deputado FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA (PP/MG) 
e convoca para assumir a vaga decorrente o Senhor ADELMO CARNEIRO LEÃO (PT/MG)�, )�, na condição de 
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titular. O Primeiro-Vice-Presidente manifestou-se favoravelmente aos termos do Parecer do Corregedor, tendo 
aposto sua assinatura no Ato da Mesa, no Plenário da Câmara dos Deputados, na presença do Secretário-Geral 
da Mesa.  Com a palavra, Senhor Deputado André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente, apresentou, extrapauta, o 
Processo n. 138.175/2018, referente a reembolso de despesas de assistência à saúde, de interesse do Deputado 
Sabino Castelo Branco, com parecer favorável. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o parecer exarado 
pelo Relator, Deputado André Fufuca.  Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinquenta e cinco minutos, 
o Senhor Presidente Rodrigo Maia declarou encerrada a  presente  reunião.  E, para constar, eu,              , 
Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.        
  

RODRIGO MAIA 
Presidente 

 
 
 

 
 
 

ATO DA MESA N.           , de 2018 
 
Afasta do exercício do mandato parlamentar o Senhor Deputado 
FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA (PP/MG) e convoca para 
assumir a vaga decorrente o Senhor ADELMO CARNEIRO LEÃO 
(PT/MG). 
 

 A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista a 
retotalização do resultado das eleições proporcionais de 2014 no Estado de Minas Gerais, comunicada a esta 
Casa por meio do Ofício n. 502/2018-SJU, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, bem como o disposto 
nos arts. 158, II, 197, IV, e 215 do Código Eleitoral, resolve: 
 AFASTAR do exercício do mandato de Deputado Federal o Senhor Franklin Roberto de Lima Souza, nome 
parlamentar FRANKLIN (PP/MG), eleito pela coligação PTdoB/PRP/PHS/PEN. Ato contínuo, CONVOCAR, para 
assumir o mandato na vaga decorrente, na condição de titular, o Senhor ADELMO CARNEIRO LEÃO (PT/MG). 
 
   Sala de Reuniões, em      de maio de 2018. 

 
 

Deputado RODRIGO MAIA 
Presidente 

 
Deputado FÁBIO RAMALHO 

Primeiro-Vice-Presidente 
 

Deputado ANDRÉ FUFUCA 
Segundo-Vice-Presidente 

Deputado GIACOBO 
Primeiro-Secretário 

 

Deputada MARIANA CARVALHO 
Segunda-Secretária 

Deputado JHC 
Terceiro-Secretário 

Deputado André de Paula 
Quarto-Secretário 
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Ata da 12ª Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 8 de agosto de 
2018. 
Em 14/agosto/2018.        
  
 Publique-se.  
 
                          RODRIGO MAIA 
             Presidente 
  

Quarta Sessão Legislativa Ordinária 
da Quinquagésima Quinta Legislatura 

 
Ata da décima segunda reunião ordinária da Mesa Diretora  

da Câmara dos Deputados, realizada em 8 de agosto de 2018 
 
Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas e cinquenta e três minutos, na Residência 
Oficial, reuniu-se a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Rodrigo Maia.  Presentes, 
inicialmente, os Senhores Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente; André Fufuca, Segundo-Vice-
Presidente; Mariana Carvalho, Segunda-Secretária; JHC, Terceiro-Secretário; André de Paula, Quarto-
Secretário; Dagoberto Nogueira, Primeiro-Suplente de Secretário e Evandro Gussi, Corregedor Parlamentar.  
Ausentes justificadamente os Senhores Deputados Giacobo, Primeiro-Secretário e César Halum, Segundo-
Suplente de Secretário. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos.  Também presentes os advogados 
do Dep. Paulo Maluf, Senhores Antônio Carlos de Almeida Castro e Marcelo Turbay Freiria. I - PAUTA DO 
SENHOR PRESIDENTE.  1 - Processo Sidoc n° 101.002/2018, oriundo do Ofício nº 28.458/2017, do Ministro 
Edson Fachin, Supremo Tribunal Federal � STF, que comunica decisão da decretação da perda do mandato 
parlamentar do Deputado Federal Paulo Maluf pelo acórdão condenatório exarado na Ação Penal 863. O 
Presidente Dep. Rodrigo Maia passou a palavra ao Dep. Evandro Gussi, Corregedor Parlamentar, que fez um 
breve relato do seu parecer nos autos do referido processo. Pronunciaram-se também os advogados do Dep. 
Paulo Maluf, Senhores Antônio Carlos de Almeida Castro e Marcelo Turbay Freiria.  Nesse instante, compareceu 
à reunião o Senhor Deputado Carlos Manato, Quarto-Suplente de Secretário.  A Mesa Diretora deixou de 
deliberar este item devido a aprovação do pedido de vista conjunta aos Deputados Fábio Ramalho, Primeiro-
Vice-Presidente e André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente, com vista até a reunião seguinte da Mesa. Nesse 
momento, retiraram-se da sala de reuniões os Senhores Deputados Rodrigo Maia, Presidente, Carlos Manato, 
Quarto-Suplente de Secretário e Evandro Gussi, Corregedor Parlamentar. Também retiraram-se os advogados 
do Dep. Paulo Maluf, Senhores Antônio Carlos de Almeida Castro e Marcelo Turbay Freiria.  O Senhor Deputado 
JHC, Terceiro-Secretário, na condução dos trabalhos, deu continuidade à Pauta do Presidente. 2 - Anteprojeto 
de Resolução da Câmara dos Deputados que sugere alterações no Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados - RICD. Não deliberado. Nesse instante, compareceu à reunião o Senhor Deputado Pedro Uczai, 
Terceiro-Suplente de Secretário. 3 - Solicitação de Informação ao Tribunal de Contas da União (SIT): 1.1 � Nº 
Nº 38, de 2018, de autoria do Deputado JHC, que �Solicita ao Tribunal de Contas da União -TCU informações 
acerca do pagamento de precatórios, em decorrência de condenação transitada em julgado (ACP 
1999.61.00.050616-0 e processos similares), aos municípios que fazem jus a diferenças na complementação, 
devida pela União, no âmbito do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério (Fundef).�. Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Tribunal de Contas 
da União; II � PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, 
os pareceres favoráveis exarados pelo Relator, Deputado André Fufuca, nos seguintes processos referentes a  
reembolso de despesas de assistência à saúde: 1 - Processo n. 104.595/2018, de interesse do Deputado João 
Carlos Bacelar; 2 - Processo n. 104.748/2018, de interesse do Deputado Sabino Castelo Branco; 3 - Processo n. 
107.021/2018, de interesse do Deputado Caio Narcio; 4 - Processo n. 107.884/2018, de interesse do Deputado 
Caio Narcio. O Senhor Deputado Fábio Ramalho, Primeiro-Vice-Presidente passou a conduzir os trabalhos e 
apresentou, extrapauta, Processo e-Doc nº 386.828/2018. Prorrogação de cessão de servidor. 
Encaminhamento do Diretor-Geral em exercício, Mauro Lima Mena Barreto, páginas 12-13: �Trata-se de 
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processo em que o Senhor Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, solicita a prorrogação da cessão 
da servidora Maria Raquel Mesquita Melo, ponto n. 6.649, para continuar exercendo o Cargo de Natureza 
Política, CNP-03, de Secretária de Estado da Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos do Distrito Federal.  
2. A servidora tomou posse no cargo de Analista Legislativo/Técnica Legislativa e entrou em exercício em 
1º/2/2002, encontrando-se à disposição do Governo do Distrito Federal desde 17/8/2015, com prazo de cessão 
para vencer em 13/8/2018.  3. A matéria em análise é disciplinada pelo art.93, inciso I, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, 
in verbis: �Art. 93 O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da 

União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: I � para exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança;  (...)  § 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades 

dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade 

cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos�.  4. Internamente, o assunto em tela encontra-
se regulamentado pelo art. 1º, inciso III, do Ato da Mesa n. 57/2013.  �Art. 1º O servidor efetivo da Câmara dos 

Deputados somente poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão nas seguintes hipóteses: [...]  III � na 

administração direta estadual, distrital, de prefeitura de capital e cidades com mais de duzentos mil habitantes, 

para o exercício de cargo de Secretário de Estado, Distrital e Municipal, desde que sem ônus para a Câmara 

dos Deputados, nos termos do § 1° do art. 93 da Lei nº 8.112, de 1990, podendo ser realizada mediante 

ressarcimento da remuneração do cargo efetivo e da contribuição previdenciária patronal.� (grifos nossos).  

5. O Departamento de Pessoal informou que apresente solicitação está amparada nas normas vigentes, 
ressaltando que, caso autorizada, a prorrogação deverá ser sem ônus para o órgão cedente (Câmara dos 
Deputados), mediante ressarcimento da renumeração e da contribuição previdenciária patronal, por 
compensação, conforme disposto nos normativos supratranscritos combinados com a decisão da Mesa Diretora 
nos autos do Processo n. 128.256/2015.  6. Cumpre informar que a prorrogação deverá ser de até 1 (um) ano, 
não sendo permitida nova prorrogação, tendo em vista que o art. 4º do Ato da Mesa n. 57/20131 limita a 4 
(quatro) anos a cessão dos servidores efetivos da Câmara dos Deputados, prazo máximo que será atingido em 
16/8/2019.  7. Isso posto, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência2, nos termos da 
instrução�. Submetido a votos foi aprovado, por unanimidade, o deferimento da solicitação.  Dando 
continuidade à Pauta do Presidente, o Senhor Deputado Fábio Ramalho, apresentou os expedientes a serem 
ratificados, despachados ad referendum da Mesa Diretora: 4 � Ratificada a Solicitação de Informação ao 
Tribunal de Contas da União (SIT) Nº 39, de 2018, de autoria da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que 
�Solicita, ad referendum da Mesa Diretora, informações ao Tribunal de Contas da União acerca de Consulta 
formulada ao Tribunal pelo então Ministro da Fazenda Henrique Meireiles sobre as ações especiais conhecidas 
no mercado como "golden shares", previstas no art. 8º da Lei n. 9.491/1997.�, encaminhada ao Tribunal de 
Contas da União � TCU, no dia 6 de julho de 2018. 5 - Ratificada a contratação de palestra do Senhor Waldez 
Ludwig. Processo e-Doc nº 263.826/2018. Memo 41/2018 � DETAQ. Decisão do Presidente, ad referendum, 
página 51. 6 - Ratificado o Relatório de Requerimentos de Informações (RIC), despachados ad referendum da 
Mesa Diretora, pelo encaminhamento, nos termos dos pareceres dos Relatores, Deputados Fábio Ramalho, 
Primeiro-Vice-Presidente e André Fufuca, Segundo-Vice-Presidente: 1 - RIC Nº 3.455/18 - da Sra. Erika Kokay - 
que "requer o encaminhamento de pedido de informação ao Sr. Ministro de Estado da Saúde sobre as 
providências administrativas para nomeação dos candidatos aprovados no concurso público do Ministério da 
Saúde (MS) para provimento de vagas em cargos do plano de carreiras de ciência e tecnologia nas carreiras de 
planejamento, gestão, infraestrutura e desenvolvimento tecnológico - Edital no 4, de 13 de outubro de 2014, 
ainda vigente".  2 - RIC Nº 3.480/18 - do Sr. Betinho Gomes - que "requer ao Sr. Ministro de Estado da Educação 
esclarecimentos acerca de possíveis irregularidades dos Editais do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas 

                                            
1 Ato da Mesa n. 57, de 2013. 
Art. 4º As cessões de que trata o art. 1° somente poderão ser autorizadas por até um ano, permitida a prorrogação, no interesse da 
Administração, limitado o afastamento por quatro anos, à exceção das requisições feitas pela Presidência da República, nos termos do 
art. 2º da Lei nº 9.007, de 1995. ("Caput" do artigo com redação dada pelo Ato da Mesa nº 73, de 31/1/2013) 
Parágrafo único. Findo o período de cessão, o servidor deverá permanecer em exercício na Casa pelo mesmo intervalo de tempo em 
que se encontrou à disposição de outro órgão, antes que nova cessão possa ser autorizada. 
 

2 Ato da Mesa n. 57, de 2013. 
Art. 3º A requisição deverá ser dirigida à Mesa da Câmara dos Deputados que, a qualquer tempo, poderá determinar o retorno do 
servidor. 
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Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) de 2016 e 2017, nos termos que 
especifica". 3 - RIC Nº 3.481/18 - do Sr. Maurício Quintella Lessa - que "ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado da Integração Nacional, solicito informações do Sr Presidente da CODEVASF, Antônio Avelino Rocha de 
Neiva acerca dos convênios/Termos de Compromissos, celebrados entre a CODEVASF e os Municípios do Estado 
de Alagoas". 4 - RIC Nº 3.482/18 - do Sr. Lobbe Neto - que "requer que se solicite informações do Senhor 
Ministro de Estado da Cultura a respeito da Regulamentação da Lei 10.944 de 14 dezembro de 2004". 5 - RIC 
Nº 3.483/18 - do Sr. Renzo Braz - que "solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração 
Nacional, sobre as providências adotadas relativas ao acidente da barragem do Fundão, situado do Município 
de Mariana/MG". 6 - RIC Nº 3.484/18 - do Sr. Renzo Braz - que "solicita informações ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro Meio Ambiente, sobre as providências adotadas relativas ao acidente da barragem do Fundão, situado 
do Município de Mariana/MG". 7 - RIC Nº 3.485/18 - do Sr. Celso Pansera - que "requer análise dos possíveis 
impactos advindos da eventual aprovação do Projeto de Lei nº 9.317, de 2017, que "altera a Lei nº 8.248, de 23 
de outubro de 1991, para dispor sobre a capacitação e a competitividade do setor de informática, automação 
e comunicação, e dá outras providências", em anexo".  8 - RIC Nº 3.486/18 - do Sr. Rubens Bueno - que "requer 
informações ao Ministro da Saúde acerca do Orkambi (lumacaftor 200 mg/ivacaftor 125 mg) para o tratamento 
de fibrose Cística, na forma em que especifica".  9 - RIC Nº 3.487/18 - do Sr. Patrus Ananias - que "solicita 
informações ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República".  10 - RIC Nº 3.488/18 - da 
Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que "requer seja solicitada ao Senhor Ministro de Estado dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil a estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do Projeto de 
Lei nº 9.297/2017".  11 - RIC Nº 3.489/18 - da Sra. Luizianne Lins - que "requer informações ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Defesa sobre a empresa NETFLIX, Inc ".  12 - RIC Nº 3.490/18 - da Sra. Luizianne Lins - que 
"requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil sobre a empresa 
NETFLIX, Inc".  13 - RIC Nº 3.491/18 - da Sra. Jô Moraes - que "requer informações à Secretaria de Governo no 
âmbito da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres sobre a implementação de compromissos 
internacionais".  14 - RIC Nº 3.492/18 - da Sra. Jô Moraes - que "solicita informações ao Senhor Ministro de 
Estado de Transportes, Portos e Aviação Civil, Sr. Valter Casimiro, acerca do estudo preliminar feito pela 
empresa Estação da Luz Participações Ltda, sobre a concessão de Ferrovia Greenfield".  15 - RIC Nº 3.493/18 - 
do Sr. Jhc - que "requer o envio de pedido de informações ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil, para que solicite à INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária acerca de sua operação 
no Aeroporto Deputado Freitas Nobre (Congonhas), notadamente quanto à utilização dos espaços comerciais 
daquela operação".  16 - RIC Nº 3.494/18 - da Sra. Cristiane Brasil - que "requer informações ao Ministro de 
Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil sobre as medidas adotadas após o desabamento ocorrido nas 
obras da rodovia BR-040 em Petrópolis/RJ em novembro de 2017".  17 - RIC Nº 3.495/18 - do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá - que "RIC ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Sr. ESTEVES COLNAGO".  
18 - RIC Nº 3.496/18 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "RIC à Secretaria-Geral da Presidência da República".  19 
- RIC Nº 3.497/18 - da Comissão de Defesa do Consumidor - que "requer informações ao Senhor Ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, acerca do atendimento em telefonia móvel pela prestadora 
CLARO no Distrito de Novo Horizonte, Araguaína/TO".  20 - RIC Nº 3.498/18 - da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional - que "requer, nos termos constitucionais e regimentais, que seja encaminhado, 
por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, sobre a situação da Comunidade Evangélica Brasileira em Ruanda, 
especialmente dos missionários, após o recente fechamento de centenas de igrejas evangélicas e a prisão de 
pastores protestantes pelo Governo daquele país".  21 - RIC Nº 3.499/18 - do Sr. André Figueiredo - que 
"requerimento de informações ao Ministro de Estado da Fazenda acerca da atuação do Banco Central nos 
últimos anos por meio de operações compromissadas e swaps cambiais".  22 - RIC Nº 3.500/18 - do Sr. Felipe 
Carreras - que "solicita informações ao Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, sobre a 
disponibilização pública do Estudo de Viabilidade Técnica - EVTEA, do Aeroporto do Recife, empreendimento 
público federal do setor aeroportuário, no âmbito do programa nacional de desestatização e sobre sua 
qualificação no âmbito do programa de parcerias de investimentos da presidência da república (do inciso II do 
caput do art. 4º da Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016)".  23 - RIC Nº 3.501/18 - do Sr. Waldenor Pereira 
- que "solicita informações ao Senhor Ministro da Cultura, sobre as Ações envolvendo a pauta do livro, leitura, 
literatura e bibliotecas públicas, no território nacional".  24 - RIC Nº 3.502/18 - do Sr. Júlio Delgado - que "requer 
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aos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente informações sobre a situação das barragens de 
mineração no país".  25 - RIC Nº 3.503/18 - do Sr. Ivan Valente - que "requer informações ao Ministro da 
Educação sobre a situação dos pagamentos que deveriam ser realizados no âmbito do Programa Bolsa 
Permanência para alunos indígenas, quilombolas e de baixo poder aquisitivo".  26 - RIC Nº 3.504/18 - da Sra. 
Geovania de Sá - que "requer o envio de RIC ao Ministério da Saúde sobre as sugestões debatidas na Audiência 
Pública referente reunião realizada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados - CSSF 
sobre o tema "Síndrome de Írlen".  27 - RIC Nº 3.505/18 - da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
- que "requer, nos termos constitucionais e regimentais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora 
desta Casa, pedido de informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado de Direitos Humanos sobre denúncias 
de violações de direitos humanos feitas ao Disque 100 - módulo Pessoa Idosa."  28 - RIC Nº 3.506/18 - do Sr. 
Luiz Carlos Hauly - que "requer informações ao Banco Central do Brasil".  29 - RIC Nº 3.507/18 - do Sr. Marcelo 
Álvaro Antônio - (PL 9857/2018) - que "requer seja solicitada ao Senhor Ministro de Estado da Saúde a 
estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do Projeto de Lei 9857/2018".  30 - RIC Nº 
3.508/18 - do Sr. Marcelo Álvaro Antônio - (PL 9857/2018) - que "requer seja solicitada ao Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda a estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do Projeto de Lei 9857/2018".  
31 - RIC Nº 3.509/18 - do Sr. Marcelo Álvaro Antônio - (PL 9856/2018) - que "requer seja solicitada ao Senhor 
Ministro de Estado da Saúde a estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do Projeto de Lei 
9856/2018".  32 - RIC Nº 3.510/18 - do Sr. Ivan Valente - que "solicita ao Ministro de Estado de Minas e Energia 
informações acerca do contrato n° ECE-DJS 1252/2017 firmado entre a "Centrais Elétricas Brasileiras - 
Eletrobrás" e a "RP Brasil Comunicações Ltda"".  33 - RIC Nº 3.511/18 - do Sr. Glauber Braga - que "requer 
informação da Secretária-Geral da Presidencia da República a cerca dos gastos promovidos pela Secretaria 
Especial de Comunicação Social da Presidência da República-(Secom) com órgãos da Administração Direta e 
Indireta".  34 - RIC Nº 3.512/18 - da Comissão de Defesa do Consumidor - que "requer informações ao Senhor 
Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil sobre o fim da franquia obrigatória de bagagem aérea que 
consta do art. 13 da Resolução ANAC nº 400, de 2016".  35 - RIC Nº 3.513/18 - da Sra. Ana Perugini - que "solicita 
informações ao Senhor Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Sr. Valter Casimiro Silveira sobre o 
serviço convencional de transporte interestadual de passageiros no trecho Campinas/SP-Rio de Janeiro/RJ".  36 
- RIC Nº 3.514/18 - do Sr. Felipe Carreras - que "solicita informações ao Ministro de Estado dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, sobre o Modelo de Concessão adotado para o Aeroporto do Recife, empreendimento 
público federal do setor aeroportuário, no âmbito do programa nacional de desestatização e sobre sua 
qualificação no âmbito do programa de parcerias de investimentos da presidência da república (do inciso II do 
caput do art. 4º da Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016)".  37 - RIC Nº 3.515/18 - do Sr. Chico Alencar - 
que "requer ao Ministro de Estado da Defesa informações sobre a identificação, localização e conteúdo sucinto 
de documentação que contenha informações de caráter probatório, operacional, funcional ou pessoal, geradas 
por militares ou civis e sob custódia do Exército Brasileiro, originadas e classificadas nos anos de 1996 e 1997, 
e em anos posteriores caso sejam correlacionáveis".  38 - RIC Nº 3.516/18 - do Sr. Patrus Ananias - que "solicita 
informações ao Exmo. Sr. Moreira Franco, Ministro de Minas e Energia".  39 - RIC Nº 3.517/18 - do Sr. Alfredo 
Kaefer - que "requer informação do Ministério da Fazenda sobre a arrecadação da Dívida Ativa da União pela 
transação tributária".  40 - RIC Nº 3.518/18 - do Sr. Domingos Neto - que "requer que seja solicitado ao Ministro 
de Estado da Fazenda, a estimativa de impacto do Projeto de Lei nº 9.919/2018, conforme especifica".  41 - RIC 
Nº 3.519/18 - do Sr. Padre João - que "requer seja solicitada ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a 
estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do Anteprojeto de Lei em anexo".  42 - RIC Nº 
3.520/18 - da Comissão de Minas e Energia - que "requer o envio de pedido escrito de informação aos Ministros 
da Defesa, da Justiça, da Segurança Pública e do Gabinete de Segurança Institucional no sentido de que se 
produzam informações acerca das reais motivações para a campanha contrária à revogação da Reserva Nacional 
de Cobre e seus Associados - RENCA".  43 - RIC Nº 3.521/18 - da Comissão de Minas e Energia - que "requer o 
envio de pedido escrito de informação aos Ministros da Defesa, da Justiça, da Segurança Pública e do Gabinete 
de Segurança Institucional no sentido de que se produzam informações acerca das reais motivações para a 
campanha contrária à revogação da Reserva Nacional de Cobre e seus Associados - RENCA".  44 - RIC Nº 
3.522/18 - da Comissão de Minas e Energia - que "requer o envio de pedido escrito de informação aos Ministros 
da Defesa, da Justiça, da Segurança Pública e do Gabinete de Segurança Institucional no sentido de que se 
produzam informações acerca das reais motivações para a campanha contrária à revogação da Reserva Nacional 
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de Cobre e seus Associados - RENCA".  45 - RIC Nº 3.523/18 - da Comissão de Minas e Energia - que "requer o 
envio de pedido escrito de informação aos Ministros da Defesa, da Justiça, da Segurança Pública e do Gabinete 
de Segurança Institucional no sentido de que se produzam informações acerca das reais motivações para a 
campanha contrária à revogação da Reserva Nacional de Cobre e seus Associados - RENCA".  46 - RIC Nº 
3.524/18 - da Sra. Tereza Cristina - que "solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, sobre o cenário de desapropriação de terras particulares para o 
reconhecimento de território quilombola".  47 - RIC Nº 3.525/18 - do Sr. Jhc - que "solicita ao Sr. Ministro de 
Estado da Educação - MEC informações acerca do pagamento de precatórios, em decorrência de condenação 
transitada em julgado (ACP 1999.61.00.050616-0 e processos similares), aos municípios que fazem jus a 
diferenças na complementação, devida pela União, no âmbito do extinto Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef)".  48 - RIC Nº 3.526/18 - do 
Sr. Fábio Ramalho - que "solicita ao Ministro das Cidades os estudos e as informações pormenorizadas sobre os 
critérios que envolveram a concessão de 88% (oitenta e oito por cento) de reajuste sobre as tarifas de metrô 
na cidade de Belo Horizonte-MG, determinada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)".  49 - RIC 
Nº 3.527/18 - da Sra. Mara Gabrilli - que "requer informações acerca das Parcerias para o Desenvolvimento 
Produtivo firmadas pelo Ministério da Saúde".  50 - RIC Nº 3.528/18 - da Sra. Mara Gabrilli - que "requer ao 
Ministério da Saúde informações a respeito da Parceria para Desenvolvimento Produtivo da insulina NPH 
firmada entre o Ministério da Saúde e a empresa Indar".  51 - RIC Nº 3.529/18 - da Sra. Mara Gabrilli - que 
"solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde acerca dos processos relacionados à concessão de Certificado de 
Boas Práticas de Produção e Fabricação ao laboratório INDAR, situado na Ucrânia".  52 - RIC Nº 3.530/18 - do 
Sr. Roberto Alves - que "requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro Extraordinário de Segurança 
Pública, sobre os Canais de Denúncia e Enfretamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes".  53 - RIC Nº 
3.531/18 - do Sr. Heitor Schuch - que "requer informações ao Ministério dos Direitos Humanos sobre Fundo 
Nacional do Idoso".  54 - RIC Nº 3.532/18 - do Sr. Indio da Costa - que "requer informações ao Senhor Rossieli 
Soares da Silva, Ministro da Educação, a respeito da evasão escolar no Rio de Janeiro".  55 - RIC Nº 3.533/18 - 
do Sr. Renzo Braz - que "requer que sejam solicitadas informações ao Ministro da Saúde sobre o surto de 
síndrome mão-pé-boca que vem acontecendo no Estado de Minas Gerais".  56 - RIC Nº 3.534/18 - do Sr. Renzo 
Braz - que "requer ao Ministério do Meio Ambiente informação sobre recursos orçamentários para o combate 
a incêndios florestais em Minas Gerais".  57 - RIC Nº 3.535/18 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "requer 
informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde sobre o desabastecimento do medicamento Soliris 
300 mg, para os portadores da doença rara Hemoglobinúria Paroxista Noturna".  58 - RIC Nº 3.536/18 - do Sr. 
Alessandro Molon - que "requer informações ao Sr. Ministro da Extraordinário da Segurança Pública sobre 
extravios de armas e munições sob a responsabilidade do Departamento de Polícia Federal".  59 - RIC Nº 
3.537/18 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "requer informações sobre programas de regularização 
tributária e não tributária".  60 - RIC Nº 3.538/18 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "requer 
informações sobre a remissão e renegociação de dívida externa de outros países com o Brasil".  61 - RIC Nº 
3.539/18 - do Sr. Glauber Braga - que "solicita ao Presidente do Banco Central do Brasil informações acerca do 
"Edital de Pré-Qualificação Internacional DEMAP nº 20/2018 - Alterado", cujo objeto é a concorrência 
internacional destinada ao fornecimento de moedas de circulação comum, diante do descumprimento da 
legislação sobre licitação e contratos, em grave violação à soberania nacional e prejuízos à Casa da Moeda do 
Brasil".  62 - RIC Nº 3.540/18 - do Sr. Junji Abe - (PL 9724/2018) - que "requer seja solicitada ao Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda a estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do Projeto de Lei nº 
9724/2018".  63 - RIC Nº 3.541/18 - do Sr. Daniel Coelho - que "solicita informações ao Senhor Ministro de 
Estado das Cidades sobre a PLANILHA DE CUSTOS que levaram a CBTU a aumentar em 88% as tarifas do metro, 
especificamente em Recife, uma vez que esse percentual afeta diretamente o orçamento da população que usa 
diariamente esse serviço para trabalhar e estudar".  64 - RIC Nº 3.542/18 - do Sr. Zé Augusto Nalin - que "solicita 
ao Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, informações acerca das providências e iniciativas 
adotadas no âmbito do Ministério dos Transportes com vistas ao aproveitamento do Porto abandonado na 
região de Itaóca em São Gonçalo, na reformulação da rede logística da Região Metropolitana".  65 - RIC Nº 
3.543/18 - do Sr. Zé Augusto Nalin - que "solicita ao Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública 
informações acerca das regras de engajamento das tropas envolvidas na Intervenção federal da segurança 
pública no Rio de Janeiro e aspectos jurídicos correlatos".  66 - RIC Nº 3.544/18 - do Sr. Patrus Ananias - que 

Agosto de 2018 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 525



"solicita informações ao Exmo. Sr Eduardo Refinetti Guardia, Ministro da Fazenda referente a Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico devida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária".  67 - RIC 
Nº 3.545/18 - da Sra. Mara Gabrilli - que "solicitam informações ao Sr. Ministro da Saúde acerca do 
fornecimento de medicamentos para os pacientes de Mucopolissacaridoses".  68 - RIC Nº 3.546/18 - da Sra. 
Mara Gabrilli - que "requer ao Ministério da Saúde informações referentes aos Centros Especializados em 
Reabilitação (CER)".  69 - RIC Nº 3.547/18 - do Sr. Marco Maia - que "solicita informações ao Sr. Ministro das 
Cidades a respeito das licitações, contratos e execução da Expansão do Metrô de Belo Horizonte (CBTU), 
Expansão do Metrô de Recife (CBTU), Expansão do Metrô de Salvador, Expansão do Metrô de Fortaleza". 70 - 
RIC Nº 3.550/18 - do Sr. Marco Maia - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Integração Nacional a respeito 
das licitações, contratos e execução das obras da Barragem de Taquarembó (Dom Pedrito-RS)".  71 - RIC Nº 
3.551/18 - do Sr. Marco Maia - que "solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
a respeito das licitações, contratos e execução das obras de Expansão dos Molhes do Porto de Rio Grande".  72 
- RIC Nº 3.552/18 - do Sr. Miguel Haddad - que "requer ao Ministério das Cidades informação sobre a situação 
dos prédios ocupados por moradores sem teto nas cidades brasileiras".  73 - RIC Nº 3.553/18 - do Sr. Prof. 
Gedeão Amorim - que "solicita informações ao Sr. Ministro de Estado Das Cidades, sobre a situação dos 
moradores do Conjunto Habitacional Rio Madeira, no município de Humaitá no Amazonas".  74 - RIC Nº 
3.554/18 - do Sr. Fábio Ramalho - que "solicita ao Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão estudos 
e informações pormenorizadas sobre os critérios que envolveram a concessão de 88% (oitenta e oito por cento) 
de reajuste sobre as tarifas de metrô na cidade de Belo Horizonte-MG, determinada pela Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU), tendo em vista que a concessão ocorreu seguindo orientação do Ministério do 
Planejamento".  75 - RIC Nº 3.555/18 - do Sr. Patrus Ananias - que "solicita informações ao Exmo. Sr. Eliseu 
Padilha, Ministro da Casa Civil da Presidência da República, referente aos processos de desapropriações de 
imóveis rurais".  76 - RIC Nº 3.556/18 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro de Estado das Cidades 
informações acerca do aumento tarifário do metrô nas Cidades de Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Natal e 
Maceió praticado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos".  77 - RIC Nº 3.557/18 - do Sr. Ricardo Izar - que 
"solicito informações ao Senhor Ministro da Educação sobre o Concurso realizado pela Universidade Federal de 
São Carlos - UFSCar -, edital no. 082/17 de 14 de setembro de 2017".  78 - RIC Nº 3.558/18 - do Sr. Osvaldo 
Mafra - que "solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, acerca do 
planejamento de investimentos de ampliação no aeroporto de Navegantes/SC".  79 - RIC Nº 3.559/18 - do Sr. 
Alceu Moreira - que "solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, sobre o cenário de desapropriação de terras particulares para o reconhecimento de território 
quilombola".  80 - RIC Nº 3.560/18 - da Sra. Luizianne Lins - que "requer informações ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações sobre o fechamento de agências da Empresa de 
Correios e Telégrafos em todo Brasil".  81 - RIC Nº 3.561/18 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "requer 
informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado das Cidades, sobre a prorrogação do início da vigência da 
Resolução n.º 563, de 25 de novembro de 2015, que dispõe sobre o sistema de segurança para circulação de 
veículos e implementos rodoviários do tipo carroceria basculante".  82 - RIC Nº 3.562/18 - do Sr. Renzo Braz - 
que "requer informações ao Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil sobre os recentes 
aumentos, acima da inflação, das tarifas de pedágio nas rodovias concedidas, autorizados pela ANTT".  83 - RIC 
Nº 3.563/18 - da Sra. Maria do Rosário - (PLN 6/2018) - que "requer informações ao Ministro do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão sobre as consequências do PLN nº 6/2018 para o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN)".  84 - RIC Nº 3.564/18 - da Sra. Maria do Rosário - (PLN 6/2018) - que "requer 
informações ao Ministro da Cultura sobre as consequências do PLN nº 6/2018 para o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)".  85 - RIC Nº 3.565/18 - do Sr. Ronaldo Carletto - que "requer informações 
a respeito da atuação da ANAC em face de reclamações acerca da política de liberdade tarifária e da cobrança 
por despacho de bagagens".  86 - RIC Nº 3.566/18 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática - que "requer ao Ministro de Estado da Defesa Interino, Joaquim Silva e Luna, informações acerca 
da renovação do Acordo de Cooperação entre a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) e a 
empresa OI Telecomunicações para o provimento de soluções em telecomunicações ao Programa Antártico 
Brasileiro".  87 - RIC Nº 3.567/18 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - que 
"requer ao Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, informações acerca da 
renovação do Acordo de Cooperação entre a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) e a 
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empresa OI Telecomunicações para o provimento de soluções em telecomunicações ao Programa Antártico 
Brasileiro".  88 - RIC Nº 3.568/18 - da Comissão de Finanças e Tributação - que "requer informações ao Sr. 
Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, acerca das operações realizadas pelo BNDES com países 
estrangeiros ou com empresas brasileiras para realização de obras em países estrangeiros".  89 - RIC Nº 
3.569/18 - da Sra. Erika Kokay - que "requer o encaminhamento de pedido de Informações ao Ministro da 
Cultura referentes à atuação da Pasta no fomento ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas".  90 - RIC Nº 
3.570/18 - do Sr. Osvaldo Mafra - que "solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil, acerca da previsão de investimentos em trechos rodoviários no Estado de Santa Catarina".  91 - RIC Nº 
3.571/18 - do Sr. Jerônimo Goergen - que "requer que seja solicitada ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda a 
estimativa de renúncia de receita decorrente do Anteprojeto de Lei em anexo".  92 - RIC Nº 3.572/18 - da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - (REQ 510/2018) - que "solicita esclarecimentos ao Ministério 
das Minas e Energia sobre o constante aumento no preço de combustível, mesmo com o anúncio de lucro de 
R$ 6,96 bilhões da Petrobras S/A ".  93 - RIC Nº 3.573/18 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - 
(REQ 511/2018) - que "solicita esclarecimentos ao Ministério das Minas e Energia sobre a contratação pelas 
Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás) de empresa de publicidade para produzir campanha negativa da 
estatal, visando sua privatização".  94 - RIC Nº 3.574/18 - do Sr. Alan Rick - que "requer informações ao Ministro 
da Saúde, Gilberto Occhi, sobre a situação do registro do medicamento Atalureno na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa)".  95 - RIC Nº 3.575/18 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - (REQ 
506/2018) - que "requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre estatísticas do estoque de títulos 
públicos federais e sobre a utilização de títulos da dívida pública nas Operações Compromissadas".  96 - RIC Nº 
3.576/18 - da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - (REQ 512/2018) - que "solicita informações ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações sobre a decisão dos CORREIOS pelo fechamento 
de 513 agências próprias e a demissão de 5.300 funcionários".  97 - RIC Nº 3.577/18 - do Sr. Vitor Valim - que 
"solicita informações ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, sobre os critérios adotados pelo Governo 
para o aumento dos combustíveis".  98 - RIC Nº 3.578/18 - do Sr. Renzo Braz - que "requer que sejam solicitadas 
informações ao Ministro da Saúde sobre quais providências vem sendo tomadas para combater o surto de 
chikungunya que vem ocorrendo em Minas Gerais".  99 - RIC Nº 3.579/18 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita 
ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Social informações acerca de contrato firmado entre o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - e a empresa RSX Informática LTDA".  100 - RIC Nº 3.580/18 - do Sr. Jean Wyllys 
- que "solicita ao Ministro de Estado da Defesa informações acerca Almanaque "A Turma da Mônica e a Indústria 
de Defesa Brasileira"".  101 - RIC Nº 3.581/18 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Ministro de Estado da 
Defesa, General Joaquim Silva e Luna, informações sobre a linha de transmissão que atravessa o território do 
povo indígena Waimiri-Atroari".  102 - RIC Nº 3.582/18 - do Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Min. Moreira 
Franco, do Ministério de Minas e Energia, informações sobre a linha de transmissão que atravessa o território 
do povo indígena Waimiri-Atroari".  103 - RIC Nº 3.583/18 - do Sr. Rogério Rosso - que "requer que seja 
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, informações acerca do aumento do 
preço da gasolina instituído pela Petrobrás em 27/05/18".  104 - RIC Nº 3.584/18 - da Sra. Erika Kokay - que 
"requer o encaminhamento de pedido de informações ao Ministério de Minas e Energia acerca dos processos 
em tramitação no Tribunal de Contas da União que tratam da fiscalização da privatização das Distribuidoras da 
Eletrobras, conforme especifica".  105 - RIC Nº 3.585/18 - do Sr. Betinho Gomes - que "solicita ao Senhor 
Ministro de Estado de Minas e Energia a apresentação das planilhas de cálculo que serviram de base para os 
reajustes dos preços de óleo diesel, gasolina e gás liquefeito de petróleo nas refinarias praticados pela Petrobras 
nos últimos dois anos".  106 - RIC Nº 3.586/18 - do Sr. Osvaldo Mafra - que "solicita informações ao Senhor 
Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, acerca dos gastos com Pessoal da 
Administração Pública Federal Direta e Indireta".  107 - RIC Nº 3.587/18 - do Sr. Luciano Ducci - que "solicita ao 
Ministro de Estado da Saúde informações a respeito da implantação do esquema único de 6 doses (MDT-U) 
para tratamento de pacientes de hanseníase no brasil".  108 - RIC Nº 3.588/18 - do Sr. Nilto Tatto - que "solicita 
informações ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República".  109 - RIC Nº 3.589/18 - do 
Sr. Takayama - (MPV 819/2018) - que "solicita informações ao Ministro Chefe da Secretaria Geral da Presidência 
da República para prestar informações acerca da Medida Provisória n.º 819, de 2018".  110 - RIC Nº 3.590/18 - 
do Sr. Takayama - (MPV 819/2018) - que "solicita informações ao Ministro das Das Relações Exteriores para 
prestar informações acerca da Medida Provisória n.º 819, de 2018".  111 - RIC Nº 3.591/18 - do Sr. Fábio 
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Ramalho - que "solicita ao Ministro de Minas e Energia os estudos e as informações pormenorizadas sobre os 
critérios que envolveram a concessão de 23,19% de revisão média sobre as tarifas de energia elétrica incidente 
sobre os usuários dos serviços da Cemig-Distribuição S/A".  112 - RIC Nº 3.592/18 - do Sr. Odorico Monteiro - 
que "requer o encaminhamento de pedido de informações ao Sr. Ministro de Estado da Saúde as providencias 
administrativas para nomeação de candidatos aprovados no concurso do ministério da Saúde (MS) para 
provimento de vagas m cargos de plano de carreiras de ciência e tecnologia nas carreiras de planejamento, 
gestão, infraestrutura e desenvolvimento - Concurso Edital n° 4 de outubro de 2014".  113 - RIC Nº 3.593/18 - 
do Sr. Júlio Cesar - que "solicita informações ao Ministro da Fazenda, sobre os prejuízos sofridos pelos Fundos 
de Participação e Fundos de Fomento diante da indevida consideração do benefício fiscal do PIN e do PROTERRA 
para a redução da base de cálculo do IR e do IPI para cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, 
Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundos Constitucionais das Regiões Norte - FNO, Nordeste - FNE e 
Centro-Oeste - FCO".  114 - RIC Nº 3.594/18 - do Sr. Weliton Prado - que "requer informações ao Ministério da 
Fazenda, por meio da Caixa Econômica Federal, sobre a decisão desta empresa de romper de forma autoritária 
e sem discussão o contrato de arrecadação das faturas de energia elétrica pagas pelos consumidores através 
das Casas Lotéricas, conforme comunicado encaminhado pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) 
às Prefeituras de Minas Gerais".  115 - RIC Nº 3.595/18 - do Sr. Lucas Vergilio - que "requer informações ao 
Ministro de Estado da Saúde em relação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA".  116 - RIC Nº 
3.596/18 - do Sr. Miguel Haddad - que "solicita informações ao Ministro da Justiça quanto ao andamento de 
iniciativas para evitar o uso de bots nas eleições".  117 - RIC Nº 3.597/18 - do Sr. Lucio Mosquini - que "requer 
informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades Alexandre Baldy, referente à Construção de 150 
Unidades Habitacionais - Residencial Morar e Viver com Dignidade, contratado no Programa Minha Casa Minha 
Vida, no Município de Ouro Preto do Oeste, no Estado de Rondônia".  118 - RIC Nº 3.598/18 - do Sr. Júlio 
Delgado - que "solicita o envio de Requerimento de Informações ao Sr. Ministro de Estado da Secretaria-Geral 
da Presidência da República sobre os gastos com comunicação institucional".  119 - RIC Nº 3.599/18 - do Sr. 
Chico Alencar - que "solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça sobre os constantes aumentos dos 
preços dos combustíveis no Brasil e o impacto na relação de consumo, resguardo da economia popular e 
aumento arbitrário dos lucros, enquanto autoridade da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), 
integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC".  120 - RIC Nº 3.600/18 - do Sr. Chico Alencar 
- que "solicita informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia sobre as razões dos constantes aumentos 
dos preços dos combustíveis no Brasil".  121 - RIC Nº 3.601/18 - do Sr. Zé Augusto Nalin - que "solicita ao 
Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, informações acerca das providências e iniciativas 
adotadas no âmbito do Ministério dos Transportes com relação ao emprego do Fundo de Marinha Mercante 
como fomento da atividade da indústria naval na região de Niterói e São Gonçalo".  122 - RIC Nº 3.602/18 - do 
Sr. Zé Augusto Nalin - que "solicita ao Ministro de Estado do Turismo informações acerca das medidas e políticas 
em andamento que possam favorecer o turismo na Região dos Lagos do RJ".  123 - RIC Nº 3.603/18 - do Sr. 
Diego Garcia - que "solicita do Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia informações sobre o 
funcionamento do Oleoduto São Paulo - Brasília (OSBRA), da Petrobrás".  124 - RIC Nº 3.604/18 - do Sr. Covatti 
Filho - que "requer seja solicitada ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a estimativa do impacto 
orçamentário e financeiro decorrente do Anteprojeto de Lei em anexo".  125 - RIC Nº 3.605/18 - do Sr. Danilo 
Forte - que "solicita informações ao Sr. RAUL JUNGMANN, Ministro da Segurança Pública, a respeito dos dados 
oficiais sobre a segurança pública no estado do Ceará".  126 - RIC Nº 3.606/18 - da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle - (REQ 524/2018) - que "solicita ao Ministério das Minas e Energia que envie a esta 
Comissão o inteiro teor do Fato Relevante enviado pelas Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás) ao 
mercado de ações em sigilo, após a decisão judicial liminar que suspendeu processo de desestatização da 
empresa no dia 05/06/2018".  127 - RIC Nº 3.607/18 - do Sr. André Figueiredo - que "requerimento de 
informações ao Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações acerca do plano de 
exploração, por parte da Telebrás, do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações - SGDC".  128 - RIC 
Nº 3.608/18 - do Sr. Alceu Moreira - que "requer ao Ministério do Meio Ambiente informação sobre o 
orçamento das Unidades de Conservação federais".  129 - RIC Nº 3.609/18 - do Sr. Felipe Carreras - que "solicita 
informações urgentes ao Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, informações sobre o 
compromisso firmado publicamente na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, no dia 16/05/2018, 
em Audiência, e não cumprido no prazo estabelecido, sobre a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta-
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TAC entre ANAC e INFRAERO, para Liberar o Aeroporto de Recife e outros, solucionando a Portaria nº. 1395 
/SIA GFIC, de 02 maio de 2018, daquela Agência Reguladora".  130 � RIC Nº 3.610/18 - do Sr. Ronaldo Carletto 
- que "solicita ao Senhor Ministro de Minas e Energia informações quanto aos constantes aumentos nos preços 
dos combustíveis e aditivos produzidos pela empresa Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás, e quais os impactos 
deles decorrentes".  131 - RIC Nº 3.611/18 - do Sr. Chico Lopes - que " Requer informações sobre os 
procedimentos e metodologia para a definição do reajuste anual dos planos de saúde individuais e familiares 
adotados pela diretoria da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS)".  132 - RIC Nº 3.612/18 - do Sr. 
Chico Alencar - que "requer informações ao Ministro da Defesa sobre a fiscalização e punição de fabricantes e 
importadores de armas e munições em razão do descumprimento da Portaria nº 16-DLog, de 28 de dezembro 
de 2004, especialmente em relação à marcação de cartuchos".  133 - RIC Nº 3.613/18 - do Sr. Chico Lopes - que 
"requer informações ao Ministério da Saúde sobre o repasse de recursos para o programa de glaucoma no 
Estado do Ceará".  134 - RIC Nº 3.614/18 - do Sr. Marcos Rogério - que "solicita ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Minas e Energia, Wellington Moreira Franco, informações sobre a Usina Hidrelétrica de Tabajara, 
em Machadinho do Oeste - Rondônia".  135 - RIC Nº 3.615/18 - da Sra. Erika Kokay - que "requer informações 
acerca da diminuição e interrupção da concessão de bolsas do Programa Bolsa-Permanência (PBP) para 
estudantes universitários indígenas e quilombolas".  136 - RIC Nº 3.616/18 - da Sra. Carmen Zanotto - que 
"requer informações ao Ministro da Fazenda acerca de processos envolvendo instituições financeiras julgados 
pelo CARF".  137 - RIC Nº 3.617/18 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "requer, nos termos constitucionais e 
regimentais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao 
Excelentíssimo Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, acerca da nomeação de 
aprovados excedentes em concurso do INSS".  138 - RIC Nº 3.618/18 - do Sr. Arnaldo Jordy - que "requer ao 
Ministro das Relações Exteriores, informações sobre as providências que estão sendo tomadas pela Pasta para 
atendimento das crianças separadas de seus parentes nos Estados Unidos da América do Norte por motivo de 
migração".  139 - RIC Nº 3.619/18 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "requer, nos termos constitucionais e 
regimentais, que seja encaminhado, por meio da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações ao 
Excelentíssimo Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, acerca da convocação de 
concursados que compõem cadastro de reserva de concurso do INCA".  140 - RIC Nº 3.620/18 - da Sra. Alice 
Portugal - que "requer do Exmo. Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores respostas a questionamentos 
acerca da prisão de crianças brasileiras nos EUA".  141 - RIC Nº 3.621/18 - do Sr. Goulart - que "solicita ao 
Excelentíssimo Senhor Eduardo Refinetti Guardia, Ministro da Fazenda, informações referentes à não 
renovação do convênio firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Companhia Energética de Minas Gerais 
que tornava possível o pagamento de contas de energia elétrica nas agências da Caixa e casas lotéricas".  142 - 
RIC Nº 3.622/18 - da Sra. Maria do Rosário - que "requer informações ao Ministro das Relações Exteriores sobre 
as providências tomadas em relação a situação das crianças e adolescentes brasileiros separados de seus pais 
ou responsáveis separados na imigração dos Estados Unidos da América".  143 - RIC Nº 3.623/18 - da Sra. 
Benedita da Silva - que " "Solicita informações ao Sr. Ministro das das Relações Exteriores, informações sobre 
providências que estão sendo tomadas por esse Ministério, acerca da situação das crianças separadas de seus 
parentes nos Estados Unidos da América do Norte por motivo de migração".  144 - RIC Nº 3.624/18 - do Sr. Julio 
Lopes - que "requer seja solicitada ao Senhor Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações a estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do Anteprojeto de Proposta de 
Emenda Constitucional em anexo". 145 - RIC Nº 3.625/18 - do Sr. Julio Lopes - que "requer seja solicitada ao 
Senhor Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a estimativa do impacto 
orçamentário e financeiro decorrente do Anteprojeto de Lei em anexo".  146 - RIC Nº 3.627/18 - do Sr. Marcelo 
Álvaro Antônio - que "requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente sobre o impacto da 
pesca no meio ambiente e sua prevenção".  147 - RIC Nº 3.628/18 - do Sr. Felipe Carreras - que "solicita 
informações ao Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, sobre a Política de 
Registro de Aplicativos de telefones celulares nacionais e estrangeiros, sítios estrangeiros e outras ferramentas 
que atuam no mesmo sentido, no Brasil".  148 - RIC Nº 3.629/18 - do Sr. Uldurico Junior - que "requer 
informações ao Ministério da Fazenda, por meio da Caixa Econômica Federal, sobre a decisão desta empresa 
de romper de forma autoritária e sem discussão o contrato de arrecadação das faturas de energia elétrica pagas 
pelos consumidores através das Casas Lotéricas, conforme comunicado feito pela Companhia de Eletrcidade do 
Estado da Bahia (COELBA)".  149 - RIC Nº 3.630/18 - do Sr. Júlio Cesar - que "solicita informações ao Exmo. Sr. 
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Ministro da Fazenda, referentes à metodologia, memória de cálculo e série histórica dos dados brutos utilizados 
na apuração dos recebimentos decenais dos programas de refinanciamento de tributos, em especial, os 
contemplados pela Lei nº 13.496/2017 - Programa Especial de Regularização Tributária e pela MP 766/2017 - 
Programa de Regularização Tributária".  150 - RIC Nº 3.631/18 - do Sr. Jorge Côrte Real - que "requer seja 
solicitada ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda a estimativa do impacto orçamentário e financeiro 
decorrente do Anteprojeto de Lei em anexo".  151 - RIC Nº 3.632/18 - do Sr. Júlio Delgado - que "requer 
informações acerca dos materiais e medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde às pessoas em 
tratamento para diabetes melito".  152 - RIC Nº 3.633/18 - do Sr. Arnaldo Jardim - que "requer informações ao 
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sobre fechamento de duas fábricas de ureia 
pertencentes à Petrobras e seus impactos sobre a agricultura e a pecuária".  153 - RIC Nº 3.634/18 - do Sr. 
Arnaldo Jardim - que "requer informações ao Ministro de Estado das Minas e Energia sobre fechamento de duas 
fábricas de ureia pertencentes à Petrobras e seus impactos sobre a agricultura e a pecuária".  7 - Ratificado o 
Relatório de Missão Autorizada n. 2, de 2018, da Presidência. Missões oficiais autorizadas por meio de ofícios 
� GPO nº s, de 2018: 476, 511, 512, 513, 514, 515, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 
535, 536, 537, 542, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 559, 560, 561, 563, 564, 569, 572, 
573, 574, 575, 577, 582, 584, 585, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 614, 615, 616, 617, 620, 625, 626, 627, 
628, 629, 630, 640, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 652, 653, 654, 655, 666, 668, 673, 674, 675, 676, 
677, 679, 686, 687, 690, 691, 692, 693, 721, 722, 723, 728, 729, 730, 732, 736, 738, 741, 745, 747, 751, 753, 
754, 756, 761, 762, 764, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 785, 786, 790, 798, 799, 800, 806, 809, 810, 815, 816, 
818, 819, 820, 821, 837, 838, 839, 848, 849, 851, 852, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 873, 874, 
875, 876, 877, 879, 882, 883, 888, 898, 899, 900, 905, 906, 907, 914 e 924.  8 - Relatório de Gestão Fiscal: 
Processo e-Doc nº 313.849/2018. Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados, referente de período 
de maio/2017 a abril/2018. Ratificada a Portaria nº 14, de 28 de maio de 2018, páginas 26-30. 9 - Ratificadas 
as ausências justificadas, ad referendum da Mesa Diretora, constantes do Processo e-Doc nº 407.240/2018. III 
- PAUTA DO SENHOR TERCEIRO-SECRETÁRIO. Os pedidos de justificativas de ausências foram apresentados 
conforme disposto no Regimento Interno da Câmara dos Deputados; no Ato da Mesa n. 66, de 2010; no Parecer 
CFM n. 17/2011; na Nota Técnica Conjunta n. 9/ 2015/DENOP/DESAP/ SEGEP/MP, de 11/6/2015; na Lei n. 8.112, 
de 1991; na Lei n. 8.625, de 1993; e na Lei Complementar n. 35, de 1979, constante de processos separados em 
listas numeradas de 1 a 11, excetuando-se a lista 5. Submetidos os processos a votos, a Mesa Diretora aprovou 
os despachos favoráveis nas listas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Desta forma, a Mesa Diretora decidiu considerar 
justificadas as ausências, citadas: 1 � nos processos n.s, de 2017: a � Lista 11: 289.987;  2 -  nos processos n.s, 
de 2018:  a � Lista 1: 107.500,106.770, 341.784, 107.366, 107.424, 104.208, 107.736, 105.484, 104.221, 
108.481, 365.806, 353.416, 105.505, 351.211, 104.622, 104.650, 104.629, 107.860, 108.025, 104.615, 367.252, 
106.660, 104.982, 104.974, 375.324, 104.139, 366.548, 106.564, 107.111, 108.287, 105.682, 108.502;  b � Lista 
2: 335.200, 380.201, 380.184, 335.890, 335.491, 348.539, 345.062, 336.094, 319.964, 342.929, 302.657, 
343.518, 380.185, 347.427, 354.251, 361.335, 337.985, 344.555, 337.610, 337.908, 337.020, 341.506, 368.152, 
337.622, 282.439, 380.172, 339.666,  347.066, 336.702, 380.198, 339.287, 344.509, 343.984, 318.053, 345.319, 
340.662, 313.955, 342.931, 334.362;  c - Lista 3: 321.966, 367.104, 361.002, 300.726, 373.987;  d - Lista 4: 
379.854, 381.102, 381.097, 366.492, 381.054, 300.923, 300.628, 361.402, 313.294, 372.334;  e � Lista 6: 
368.063, 368.031, 314.113;  f � Lista 7: 362.070;  g - Lista 8: 380.650, 356.458;  h - Lista 9: 368.328;  i - Lista 10: 
302.087.  Nada mais havendo a tratar, às dez horas e cinquenta minutos, o Senhor Deputado Fábio Ramalho, 
Primeiro-Vice-Presidente, declarou encerrada a  presente  reunião.  E, para constar, eu,                  , Leonardo 
Augusto de Andrade Barbosa, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 
 

RODRIGO MAIA 
Presidente 

 

530 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2018



 

 
!"# $# %& '()*+,- ./"0#-0$+*10+# $# 2(3# 4+0("-0# $# 567#0# $-3 4(8)"#$-39 0(#:+;#$# *- $+# <= $( #>-3"- 
$( ?@<AB 
CD EFGHIJIKLHGMFENO        
 
               PIKQRSITUVTO  
 
             'W4'XYW 2!X! 
          PLTVRZT[JT 

 
\)#0"# ](33,- ̂(>+3:#"+_# W0$+*10+# 
$# \)+*̀)#>a3+7# \)+*"# ̂(>+3:#")0# 

 
!"# $# ̀)+*"# 0()*+,- (/"0#-0$+*10+# $# 2(3# 4+0("-0#  

$# 567#0# $-3 4(8)"#$-39 0(#:+;#$# (7 <= $( #>-3"- $( ?@<A 
 
 bHV SIcJHLdT ZRcV ZH DeV ZT cfHVJH ZT ZHRV DRQ T ZTdHRJHg hV SIcJHLdT iHLcV T jR[SIT[Jc T SIcJLH 
DR[IJHVg [c kTVRZe[jRc lmRjRcQg LTI[RIUVT c nTVc oRLTJHLcg VHK c pLTVRZe[jRc ZH qT[iHL oTpIJcZH kHZLRfH ncRcO 
PLTVT[JTVg R[RjRcQDT[JTg HV qT[iHLTV oTpIJcZHVr b[ZLs tImIjcg qTfI[ZHUuRjTUPLTVRZT[JTr ncLRc[c vcLwcQiHg 
qTfI[ZcUqTjLTJxLRcr ocfHKTLJH yHfITRLcg PLRDTRLHUqIpQT[JT ZT qTjLTJxLRH T PTZLH zjdcRg {TLjTRLHUqIpQT[JT ZT 
qTjLTJxLRHO bIVT[JTV |IVJRmRjcZcDT[JT HV qT[iHLTV oTpIJcZHV txKRH kcDcQiHg PLRDTRLHUuRjTUPLTVRZT[JTr 
}RcjHKHg PLRDTRLHUqTjLTJxLRHr ~�vg {TLjTRLHUqTjLTJxLRHr b[ZLs ZT PcIQcg �IcLJHUqTjLTJxLRHr vsVcL �cQIDg 
qTfI[ZHUqIpQT[JT ZT qTjLTJxLRH T vcLQHV nc[cJHg �IcLJHUqIpQT[JT ZT qTjLTJxLRHO �cwT[ZH [�DTLH QTfcQg mHLcD 
cKTLJHV HV JLcKcQiHVO {cDKsD pLTVT[JT H cZwHfcZH ZH oTpIJcZH PcIQH ncQImg qT[iHL b[J�[RH vcLQHV ZT 
bQDTRZc vcVJLHO X � �!��! 4W ].��W' �'.]X4.��.O  < � �0-�(33- ]+$-� *� <@<B@@?�?@<Ag HLRI[ZH ZH lm�jRH [� 
MNO��NGMFE�g ZH nR[RVJLH CZVH[ tcjiR[g qIpLTDH {LRKI[cQ tTZTLcQ � q{tg SIT jHDI[Rjc ZTjRV�H Zc ZTjLTJc��H 
Zc pTLZc ZH Dc[ZcJH pcLQcDT[JcL ZH oTpIJcZH tTZTLcQ PcIQH ncQIm pTQH cj�LZ�H jH[ZT[cJ�LRH T�cLcZH [c 
b��H PT[cQ N��O l PLTVRZT[JT oTpO kHZLRfH ncRc jHDT[JHI VHKLT LTmTLRZH pLHjTVVH T LTcmRLDHI c [TjTVVRZcZT 
ZH jIDpLRDT[JH Zc ZTjRV�H |IZRjRcQO yTVVT R[VJc[JTg jHDpcLTjTI h LTI[R�H H qT[iHL oTpIJcZH Cwc[ZLH }IVVRg 
vHLLTfTZHL PcLQcDT[JcLO l cVVI[JH mHR ZTKcJRZH pTQHV VT[iHLTV ZTpIJcZHVO l PLTVRZT[JT jH[jTZTI c pcQcwLc 
cH qT[iHL b[J�[RH vcLQHV ZT bQDTRZc vcVJLHg H cZwHfcZH ZH oTpO PcIQH ncQImg SIT cpH[JHI c pHVVRKRQRZcZT ZT 
LT[�[jRc ZH pcLQcDT[JcLg VcQRT[Jc[ZHg jH[JIZHg SIT VT JLcJc ZT SITVJ�H pTLVH[cQ�VVRDc T [�H QiT jcKT cZRc[JcL 
c ZTjRV�H ZH oTpO PcIQH ncQImO qHQRjRJHI H pLcdH ZT IDc VTDc[c pcLc jH[VIQJcL H VTI jQRT[JTO ! 2(3# 4+0("-0# 
ZTjRZRI cjTRJcL H pTZRZH ZH cZwHfcZH ZH oTpO PcIQH ncQImg T �-*�($() - 80#;- $( )7# 3(7#*#g pcLc SIT c 
SITVJ�H VT|c ZTmR[RZcO l PLTVRZT[JTg oTpO kHZLRfH ncRc jH[wHjHI LTI[R�H Zc nTVc oRLTJHLc pcLc c pL��RDc 
SIcLJcUmTRLcO tHLcD mTRJcV jH[VRZTLc��TV VHKLT H LRJH Zc pL��RDc LTI[R�Hg jHD c pcLJRjRpc��H ZH qTjLTJxLRHU
}TLcQ Zc nTVcg qT[iHL �TH[cLZH bIfIVJH ZT b[ZLcZT �cLKHVcO yTVVT DHDT[JHg LTJRLHIUVT Zc VcQc ZT LTI[R�TV 
H cZwHfcZH ZH oTpO PcIQH ncQImg qT[iHL b[J�[RH vcLQHV ZT bQDTRZc vcVJLHO kTJHDc[ZH HV JLcKcQiHVg H 
PLTVRZT[JT kHZLRfH ncRc cpLTVT[JHIg T�JLcpcIJcg H !*"(80-�("- $( '(3-:)�,- $# 567#0# $-3 4(8)"#$-3 SIT 
VIfTLT cQJTLc��TV [H kTfRDT[JH �[JTL[H Zc v�DcLc ZHV oTpIJcZHV U k�voO y�H ZTQRKTLcZHO XX � �!��! 4W 
].��W' ].Y��4W� X5.��'.]X4.��.O b nTVc oRLTJHLc #80-_-)g jHD cKVJT[��H ZH qT[iHL oTpIJcZH PTZLH 
zjdcRg {TLjTRLHUqIpQT[JT ZT qTjLTJxLRHg HV pcLTjTLTV mcwHLxwTRV T�cLcZHV pTQH kTQcJHLg oTpIJcZH b[ZLs tImIjcg 
[HV VTfIR[JTV pLHjTVVHV LTmTLT[JTV c  0((7¡-:3- $( $(38(3#3 $( #33+3"¢*�+# £ 3#¤$(¥ E U �0-�(33- *B 
<@AB¦@<�?@<Ag ZT R[JTLTVVT ZH oTpIJcZH qcKR[H vcVJTQH �Lc[jHr M U �0-�(33- *B <@AB§A<�?@<Ag ZT R[JTLTVVT ZH 
oTpIJcZH vcRH ycLjRHO ycZc DcRV icwT[ZH c JLcJcLg hV SIR[dT iHLcV T ZTdT[HwT DR[IJHVg H qT[iHL PLTVRZT[JT 
kHZLRfH ncRc ZTjQcLHI T[jTLLcZc c  pLTVT[JT  LTI[R�HO  Cg pcLc jH[VJcLg TIg              g �TH[cLZH bIfIVJH 
ZT b[ZLcZT �cLKHVcg qTjLTJxLRHU}TLcQ Zc nTVcg QcwLTR c pLTVT[JT cJc SITg cp�V cVVR[cZc pTQH qT[iHL PLTVRZT[JTg 
wcR h pIKQRjc��H [H oRxLRH Zc v�DcLc ZHV oTpIJcZHVO 
 

'W4'XYW 2!X! 
PLTVRZT[JT 

©̈ª«¬®̄°±²³́°¨̈ µ¶·̧¶¹µº»¼½º̧ºµ¹¾µ¿ÀÁÂºµ¹¾ ¹¬̄¬Ã́ÄÅ³ÆÇ̈È





 !"#$%&'()#*& +,-.,/+01230.0+/4+56780+/4'4769535:8/ +);)<=*>?)@ABC



 !"!#$%&'!()*+  ,-.,/ 01230.0 /4 56780 /49476:535;8/ <=>?@A9B!>%ACD



 !"#$%&'()#*&+ ,-./-0,12341/1,05,67891,05'587:646;90 ,)<)=>*?@)ABC 



 !"!#$%&'!()*+  ,-.,/ 01230.0 /4 56780 /49476:535;8/ <=>?@A9B!>%ACD



 !"#$%&'()*$+', -./0.1-2345202-16-789:2-16(698;757<:1 -*=*>?+@A*B! C



 !"!#$%&'!()*+  ,-.,/ 01230.0 /4 56780 /49476:535;8/ <=>?@A9B!>%AC**



 !"#$%&'()*$+', -./0.1-2345202-16-789:2-16(698;757<:1 -*=*>?+@A*!B C



 !"!#$%&'!()*+  ,-.,/ 01230.0 /4 56780 /49476:535;8/ <=>?@A9B!>%AC*D



 !"#$%&'()*$+', -./0.1-2345202-16-789:2-16(698;757<:1 -*=*>?+@A*BC D



 !"!#$%&'!()*+  ,-.,/ 01230.0 /4 56780 /49476:535;8/ <=>?@A9B!>%AC*D



 !"#$%&'()*$+'! ,-./-0,12341/1,05,67891,05(587:646;90 ,*<*=>+?@*AB C



 !"!#$%&'!()*+  ,-.,/ 01230.0 /4 56780 /49476:535;8/ <=>?@A9B!>%AC*D



 !"#$%&'()*$+', -./0.1-2345202-16-789:2-16(698;757<:1 -*=*>?+@A*BC !



 !"!#$%&'!()*+  ,-.,/ 01230.0 /4 56780 /49476:535;8/ <=>?@A9B!>%AC*D



 !"#$%&'()*$+', -./0.1-2345202-16-789:2-16(698;757<:1 -*=*>?+@A* !BC


	Atas da Mesa 55ª Legislatura-Capa
	ce7565c45da22f3c0e22e1beaad09b7d16fc4848010b655a2a44a85e85c5fd79.pdf
	Atas da Mesa 55ª Legislatura-Capa



