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TERCEIRA SECRETARIA
DIRETORIA LEGISLATIVA
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA E APOIO AO PLENÁRIO
SETOR DE TAQUIGRAFIA
SETOR DE TRAMITAÇÃO, ATA E SÚMULA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

ATA CIRCUNSTANCIADA DA 33ª
(TRIGÉSIMA TERCEIRA)
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Convido a Deputada Telma Rufino a secretariar os trabalhos da Mesa.
Item nº 1:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 1.390, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “suspende a exigibilidade e concede remissão e
isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e da
Taxa de Limpeza Pública – TLP à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP na
forma que especifica e dá outras providências”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que votarem “sim” estarão aprovando o projeto; os que
votarem “não” estarão rejeitando-o.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada nominal dos Deputados.
(Procede-se à votação nominal.)
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – A Presidência vai anunciar o
resultado da votação: 17 votos favoráveis. Houve 7 ausências.
Está aprovado.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero relembrar aos colegas que fizemos aquele destaque para ser
rejeitado, porque ele suprimia o anexo 11. Portanto, uma vez rejeitada a emenda,
restitui-se o anexo ao projeto de emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja,
retorna-se ao texto original.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei n° 1.390, de 2016, de autoria
do Poder Executivo, que “suspende a exigibilidade e concede remissão e isenção do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e da Taxa de
Limpeza Pública – TLP à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP na forma
que especifica e dá outras providências”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
DEPUTADO AGACIEL MAIA – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO AGACIEL MAIA (PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de lembrar que, nos termos do Regimento da Casa, nós precisamos votar,
em segundo turno, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 antes de
meia-noite para que possamos continuar votando os demais projetos, inclusive os
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dos Deputados. Eu queria fazer esse alerta a V.Exa.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Item nº 2:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 1.322, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “estabelece a pauta de valores venais de terrenos e
edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU para o exercício de 2017, e dá outras
providências”.
Aprovado em primeiro turno, foi apresentada uma emenda de segundo
turno.
Solicito ao Relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças,
Deputado Wasny de Roure, que emita parecer sobre a matéria.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (Podemos. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero pedir a V.Exa. que dê continuidade à votação, que façamos a votação em
segundo turno rapidamente, para conseguirmos aprovar a Lei Orçamentária Anual,
porque os policiais civis estão aqui aguardando também a aprovação em segundo
turno, e que, logo após, a gente dê sequência aos projetos dos Deputados.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Acato a solicitação de V.Exa.
Concedo a palavra ao Deputado Wasny de Roure para emitir o parecer da
CEOF.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças
sobre a Emenda de Plenário nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 1.322, de 2016,
de autoria do Poder Executivo, que “estabelece a pauta de valores venais de terrenos
e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU para o exercício de 2017, e dá outras
providências”.
Sr. Presidente, o nosso parecer é favorável à referida emenda, que tem o
seguinte teor:
“Altere-se o art. 1º e caput do art. 2º para os seguintes:
Art. 1º. Fica estabelecida para o exercício de 2017, na forma dos anexos a
esta Lei, a pauta de valores venais de terrenos e edificações para efeito de
lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.
Parágrafo único. O valor do imposto não poderá ser superior a 7,4%,
correspondente ao INPC acumulado de dezembro de 2015 a novembro de 2016.
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Art. 2º. Os valores correspondentes ao terreno e ao metro quadrado
construído do imóvel para o exercício de 2017, constantes dos anexos,
correspondem aos valores relativos ao exercício de 2016, atualizados pelo INPC,
previsto no art. 1º.
Esse é o nosso parecer favorável à referida emenda de autoria de vários
Deputados desta Casa, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão o parecer da CEOF.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 15 Deputados.
Solicito à Relatora, Deputada Sandra Faraj, que emita o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a matéria. (Pausa.)
Solicito ao Relator, Deputado Prof. Israel, que emita parecer da CCJ sobre a
matéria. (Pausa.)
DEPUTADO PROF. ISRAEL – Sr. Presidente, informo que eu sou autor da
emenda.
DEPUTADA LUZIA DE PAULA – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADA LUZIA DE PAULA (PSB. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, como a emenda é de autoria do nobre Deputado Prof. Israel, eu assumo
a relatoria e emito o parecer.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Agradeço, Deputada Luzia de Paula.
Solicito à Relatora, Deputada Luzia de Paula, que emita parecer da CCJ sobre
a matéria.
DEPUTADA LUZIA DE PAULA (PSL. Para emitir parecer. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parecer da Comissão de
Constituição e Justiça à Emenda nº 6, de autoria do nobre Deputado Prof. Israel, ao
Projeto de Lei n° 1.322, de 2016, de autoria do Poder Executivo, que “estabelece a
pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, para
o exercício de 2017, e dá outras providências”.
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, somos pela admissibilidade
da referida emenda.
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É o parecer, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão o parecer da CCJ.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 15 Deputados.
Em discussão o Projeto de Lei nº 1.322, de 2016, em segundo turno.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
A matéria segue a tramitação regimental.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei n° 1.322, de 2016, de autoria
do Poder Executivo, que “estabelece a pauta de valores venais de terrenos e
edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, para o exercício de 2017, e dá
outras providências”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
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Item nº 4:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar n° 76, de
2016, de autoria do Poder Executivo, que “altera a Lei Complementar n° 679, de 30
de dezembro de 2002, que ‘cria área para instalação do Parque Tecnológico Capital
Digital’”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, sei que o horário está bastante avançado, mas houve um equívoco. Foi
votado o projeto com o número correto, porém lido outro projeto, que é o do Parque
Tecnológico. O Parque Tecnológico é o PLC nº 76. O PL nº 1.321, de 2016, é um
projeto do Executivo, que trata do IPVA.
Peço a correção antes que traga prejuízo.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (Podemos. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nós estamos votando o item nº 3 da extrapauta, certo?
DEPUTADA TELMA RUFINO – Não. A ordem que eu recebi foi para ler o item
nº 4.
DEPUTADO DELMASSO – Então, na realidade, Deputado Wasny de Roure,
pela informação que a Mesa está colocando, se é o item nº 4, trata-se do Projeto de
Lei Complementar nº 76, de 2016.
DEPUTADA TELMA RUFINO – Foi o que eu li, Sr. Deputado.
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DEPUTADO DELMASSO – Entendeu-se que era o Projeto de Lei nº 1.321, de
Mas ok. Era só para essa retificação.
Mais uma pergunta: e o item nº 2 e o item nº 3?

DEPUTADA TELMA RUFINO – Votamos os itens nºs 1 e 2. O Item nº 3,
mandaram pular.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Retificando: em discussão o Projeto
de Lei Complementar nº 76, de 2016. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que votarem “sim” estarão aprovando o projeto; os que
votarem “não” estarão rejeitando-o.
A Presidência informa que a proposição necessita de 13 votos para sua
aprovação.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidenta, solicito o uso da palavra para
encaminhar a votação.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (Como Líder de Governo. Para encaminhar a
votação) – Sr. Presidente, a orientação pela bancada de Governo é para votar “sim”.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Solicito à Sra. Secretária que
proceda à chamada nominal dos Deputados.
(Procede-se à votação nominal.)
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) - A Presidência vai anunciar o
resultado da votação: 16 votos favoráveis. Houve 8 ausências.
Está aprovado.
A matéria segue a tramitação regimental.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito a dispensa do
interstício regimental para a imediata apreciação da redação final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei Complementar n° 76, de 2016,
de autoria do Poder Executivo, que “altera a Lei Complementar n° 679, de 30 de
dezembro de 2002, que ‘cria área para instalação do Parque Tecnológico Capital
Digital’”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item n° 3:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 1.321, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “estabelece a pauta de valores venais dos veículos
automotores registrados e licenciados no Distrito Federal para efeito de lançamento
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para o exercício de
2017”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 16
Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito a dispensa do
interstício regimental para a imediata apreciação da redação final.
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei n° 1.321, de 2016, de autoria
do Poder Executivo, que “estabelece a pauta de valores venais dos veículos
automotores registrados e licenciados no Distrito Federal para efeito de lançamento
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para o exercício de
2017”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item n° 5:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 1.261, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o
quadriênio 2016-2019, aprovado pela Lei n° 5.602, de 30 de dezembro de 2015”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 16 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei n° 1.261, de 2016, de autoria
do Poder Executivo, que “dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o
quadriênio 2016-2019, aprovado pela Lei n° 5.602, de 30 de dezembro de 2015”.
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Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
DEPUTADA SANDRA FARAJ – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADA SANDRA FARAJ (SD. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de pedir o adiantamento do item que trata das terras rurais enquanto
temos quorum, pois ele necessita de 16 Deputados.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não acato a solicitação de V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (Podemos. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
já que vamos votar projetos também de Deputados que estão no plenário depois da
votação da Lei Orçamentária Anual, peço que cada Parlamentar que esteja presente
faça a indicação de um projeto a ser votado em segundo turno, não agora ao
microfone. Peço à assessoria de cada Parlamentar que procure o Jean, que é o nosso
assessor, para fazer a indicação de pelo menos um projeto que esteja em segundo
turno de cada Deputado aqui presente para, logo após a votação da Lei
Orçamentária Anual, entrarmos em votação dos projetos dos Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – E com o compromisso de ficarem os
Deputados para os aprovarmos.
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES (REDE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, alguns Deputados não têm projetos aprovados em primeiro turno, como
é o meu caso. Então, antes de encerrar a sessão, que a gente aproveite e aprove,
em primeiro turno, projeto de Deputado que não tem projeto pronto para o segundo
turno. E aí, na extraordinária, a gente o vota em segundo turno, se conseguirmos
esse consenso.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Vamos seguir com a votação e
discutiremos isso daqui a pouco.
Item n° 6:
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Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 1.366, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “reduz em 10% o montante dos benefícios e
incentivos fiscais do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS que especifica, nos termos do Convênio ICMS nº 42, de 3 de
maio de 2016, e dá outras providências”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 16 Deputados. Houve 4 votos
contrários dos Deputados Wellington Luiz, Ricardo Vale, Wasny de Roure e Chico
Vigilante; e 1 abstenção do Deputado Julio Cesar.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei n° 1.366, de 2016, de autoria
do Poder Executivo, que “reduz em 10% o montante dos benefícios e incentivos
fiscais do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS que especifica, nos termos do Convênio ICMS nº 42, de 3 de
maio de 2016, e dá outras providências”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
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DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o meu projeto que escolhi para ser votado é o Item n° 214, Projeto de Lei n° 1.324.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Item n° 7:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 1.339, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “altera a Lei n° 3.669, de 13 de setembro de 2005,
que ‘dispõe sobre a Carreira Atividades Penitenciárias e respectivos cargos no
Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dá outras providências’”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 16 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei n° 1.339, de 2016, de autoria
do Poder Executivo, que “altera a Lei n° 3.669, de 13 de setembro de 2005, que
‘dispõe sobre a Carreira Atividades Penitenciárias e respectivos cargos no Quadro de
Pessoal do Distrito Federal e dá outras providências’”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item nº 8:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 1.400, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual
do Distrito Federal no valor de R$110.511.433,00 (cento e dez milhões, quinhentos e
onze mil, quatrocentos e trinta e três reais)”.
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Aprovado em primeiro turno.
Foi apresentada uma emenda de segundo turno.
Solicito ao Relator, Deputado Wasny de Roure, que emita parecer da
Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre a emenda.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, imprensa presente, parecer da
Comissão de Economia, Orçamento e Finanças à emenda ao Projeto de Lei n° 1.400,
de 2016, de autoria do Poder Executivo, que “abre crédito suplementar à Lei
Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$110.511.433,00 (cento e dez
milhões, quinhentos e onze mil, quatrocentos e trinta e três reais)”.
Um conjunto de Parlamentares apresentou uma emenda que dá graus de
liberdade àquele remanejamento que o governo pode fazer no encerramento do ano,
desde que os recursos sejam destinados a pagamentos de pessoal. É uma emenda
de natureza preventiva, diante do recesso da Câmara Legislativa.
Permita-me ler a emenda, que diz o seguinte: “Mediante autorização
expressa da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Tribunal de
Contas do Distrito Federal e do autor dos programas de trabalho incluídos na Lei
Orçamentária por meio de emenda parlamentar, nos valores autorizados no Colégio
de Líderes, neste último caso, após o encerramento do segundo período da sessão
legislativa ordinária de 2016, para reforço exclusivamente das dotações de pessoal,
encargos sociais e benefícios a servidores, utilizando-se como fonte de recurso os
saldos não utilizados no orçamento dos programas de trabalho respectivos”.
Nosso parecer é favorável à emenda.
É esse o parecer, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Obrigado, Deputado Wasny de
Roure.
Em discussão o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 15 Deputados.
Em discussão, em segundo turno, o Projeto de Lei nº 1.400, de 2016.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
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Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei n° 1.400, de 2016, de autoria
do Poder Executivo, que “abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do
Distrito Federal no valor de R$110.511.433,00 (cento e dez milhões, quinhentos e
onze mil, quatrocentos e trinta e três reais)”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item nº 9:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar n° 87, de
2016, de autoria do Poder Executivo, que “altera a redação das Leis Complementares
n° 769, de 2008, que ‘reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do
Distrito Federal – RPPS/DF, e dá outras providências’, e n° 840, de 2011, que ‘dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das
autarquias e das fundações públicas distritais, no que se refere à previsão do auxíliodoença e à concessão da licença para tratamento de saúde’”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que votarem “sim” estarão aprovando o projeto; os que
votarem “não” estarão rejeitando-o.
Solicito à Sra. Secretária que proceda à chamada nominal dos Deputados.
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – A Presidência vai anunciar o
resultado da votação: 15 votos favoráveis. Houve 9 ausências.
Está aprovado.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei Complementar n° 87, de 2016,
de autoria do Poder Executivo, que “altera a redação das Leis Complementares n°
769, de 2008, que ‘reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do
Distrito Federal – RPPS/DF, e dá outras providências’, e n° 840, de 2011, que ‘dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das
autarquias e das fundações públicas distritais, no que se refere à previsão do auxíliodoença e à concessão da licença para tratamento de saúde’”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, são duas questões. Como está avançando o horário, quero pedir que o
item extrapauta nº 13 passe a ser o item extrapauta nº 12.
Também quero pedir a inclusão dos projetos dos Deputados na pauta,
conforme já indicado. São os itens nºs 211, 187, 214, 266, 197, 195, 219, 215, 180,
213, 223, 193, 191, 209, 177, 157, 268, 274 e 218. Todos esses projetos são de
Deputados. Faço uma ressalva de que há dois projetos de primeiro turno, o do
Deputado Cláudio Abrantes e o do Deputado Wasny de Roure, mas todos são
projetos de Deputados os que acabei de indicar.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ (PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu queria contar com a benevolência de V.Exa. Eu tenho aqui o item nº
208, Projeto de Lei nº 1.152, do nobre Deputado Bispo Renato Andrade, que está
convalescente, com problema de saúde. Eu queria saber se V.Exa. pode incluir o
item.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Acato.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Obrigado, Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Item nº 10:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 820, de 2015, de
autoria do Poder Executivo, que ”dispõe sobre a administração, a exploração, a
utilização e a fiscalização das faixas de domínio do Sistema Rodoviário do Distrito
Federal e dá outras providências”.
Foi aprovado em primeiro turno. Foi apresentada uma emenda de plenário
de segundo turno. As comissões deverão se manifestar.
A Presidência designa o Deputado Prof. Israel para emitir parecer sobre a
emenda.
Solicito ao Relator, Deputado Prof. Israel, que emita parecer da Comissão de
Economia, Orçamento e Finanças sobre a emenda. (Pausa.)
DEPUTADO PROF. ISRAEL (PV. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parecer da Comissão de Economia,
Orçamento e Finanças à emenda ao Projeto de Lei nº 820, de 2015, de autoria do
Poder Executivo, que ”dispõe sobre a administração, a exploração, a utilização e a
fiscalização das faixas de domínio do Sistema Rodoviário do Distrito Federal e dá
outras providências”.
O parecer da CEOF relativo à Subemenda de Plenário nº 60, de 2016, é pela
aprovação e admissibilidade.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma retificação. É a Subemenda nº 60
ao Projeto de Lei nº 820, de 2015. É esse que está sendo aprovado e admitido.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Obrigado, Deputado.
Em discussão o parecer da CEOF. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
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O parecer está aprovado com a presença de 15 Deputados.
A Presidência designa o Deputado Wellington Luiz para emitir parecer sobre
a emenda.
Solicito ao Relator, Deputado Wellington Luiz, que emita parecer da
Comissão de Assuntos Fundiários sobre a emenda.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ (PMDB. Para emitir parecer.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parecer da Comissão de Assuntos Fundiários à
Submenda de Plenário n° 60, de autoria da Deputada Celina Leão e outros; à
Emenda Substitutiva n° 59 ao Projeto de Lei nº 820, de 2015, de autoria do Poder
Executivo, que “dispõe sobra a administração, a exploração, a utilização e a
fiscalização das faixas de domínio do Sistema Rodoviário do Distrito Federal e dá
outras providências”.
Somos pela aprovação da presente Submenda, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 15 Deputados.
Solicito ao Relator, Deputado Delmasso, que emita parecer da Comissão de
Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e
Turismo sobre a emenda.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Pare emitir parecer.) – Sr. Presidente,
parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência,
Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo à Subemenda n° 60, de 2015, do Projeto de
Lei nº 820, de 2015, de autoria do Poder Executivo, que “dispõe sobra a
administração, a exploração, a utilização e a fiscalização das faixas de domínio do
Sistema Rodoviário do Distrito Federal e dá outras providências”.
Sr. Presidente, a Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável,
Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo foi instada a dar parecer sobre a
Submenda de Plenário, de autoria da Deputada Celina Leão, que altera o art. 33, que
diz o seguinte: a fiscalização das faixas de domínio é feita por servidores efetivos do
Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal – DER/DF.
Segundo a sua justificativa, a presente emenda busca adequar o texto do
Projeto de Lei nº 820, de 2015. Assina a Deputada Celina Leão, Deputada Luzia de
Paula, Deputada Sandra Faraj e Deputado Wellington Luiz.
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Como esta comissão é de mérito, somos pelo acatamento da Subemenda n°
60, de 2016, de Plenário, apresentada pelos Deputados já mencionados.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 15 Deputados.
Solicito ao Relator, Deputado Julio Cesar, que emita parecer da Comissão de
Constituição e Justiça sobre a emenda.
DEPUTADO JULIO CESAR (PRB. Para emitir parecer.) – Sr. Presidente,
parecer da Comissão de Constituição e Justiça à Subemenda n° 60, de 2015, do
Projeto de Lei nº 820, de 2015, de autoria do Poder Executivo, que “dispõe sobra a
administração, a exploração, a utilização e a fiscalização das faixas de domínio do
Sistema Rodoviário do Distrito Federal e dá outras providências”.
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, somos pela sua
admissibilidade.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 15 Deputados.
Em discussão o projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
A matéria segue a tramitação regimental.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
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DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 820, de 2015, de autoria do
Poder Executivo, que “dispõe sobre a administração, a exploração, a utilização e a
fiscalização das faixas de domínio do Sistema Rodoviário do Distrito Federal e dá
outras providências”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item nº 11:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.281, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “institui a Política de Regularização de Terras
Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Companhia Imobiliária de
Brasília – TERRACAP e dá outras providências”.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, queria pedir, com todas as vênias à V.Exa. e ao Deputado Joe Valle e à
Deputada Telma Rufino, que têm trabalhado nesse projeto, que votássemos antes o
Projeto de Lei nº 1.396, de 2016, que trata da questão do IPVA zero.
O setor produtivo está aqui presente também. Ele já foi votado em primeiro
turno. Gostaria que ele fosse votado em segundo turno antes desse projeto.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – São 16 votos. Parece que só
temos...
DEPUTADO DELMASSO – Acho que o Deputado Agaciel Maia está...
DEPUTADO JOE VALLE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
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DEPUTADO JOE VALLE (PDT. Sem revisão do orador.) – A votação é em um
minuto. Já tinha sido votado o projeto em primeiro turno, é simbólico; não temos os
16 votos, votemos esse projeto. Qual é o problema de se votar agora?
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
consultei o nosso assessor, que, com todo o respeito aos demais, é umas das
pessoas mais preparadas aqui nesta Casa, que é o Willemann, e ele está me dizendo
o seguinte: V.Exa. poderá a partir desse momento ir prorrogando a sessão, mas só
poderá votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (sic) depois de votarmos os projetos
de interesse, porque na hora em que votarmos ela, encerra tudo, não temos mais
como votar nada a partir dela.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Muito obrigado, Deputado Chico
Vigilante, a minha assessoria de plenário já tinha me informado. Muito obrigado.
Item nº 12:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.396, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “altera a Lei n° 4.733, de 29 de dezembro de 2011,
que ‘concede isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –
IPVA na aquisição de veículos novos e dá outras providências’”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que votarem “sim” estarão aprovando o projeto; os que
votarem “não” estarão rejeitando-o.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada nominal dos Deputados.
A Presidência informa que a proposição necessita de 16 votos para a sua
aprovação.
(Procede-se à votação nominal.)
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) - A Presidência vai anunciar o
resultado da votação: 16 votos favoráveis. Houve 8 ausências.
Está aprovado.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei n° 1.396, de 2016, de autoria
do Poder Executivo, que “altera a Lei n° 4.733, de 29 de dezembro de 2011, que
‘concede isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA
na aquisição de veículos novos e dá outras providências’”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito a palavra para
declaração de voto.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra ao Deputado
Wasny de Roure para declaração de voto.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Para declaração de voto. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, este é um projeto que já tivemos a oportunidade de
debater na comissão várias vezes. É um projeto que pretende reter o ICMS no
Distrito Federal, evitando a migração de compradores para a região do Entorno, em
função de IPVA menor do que o do Distrito Federal ou de isenção de IPVA.
Mas eu quero chamar a atenção dos empresários – e quero ser bastante
honesto com eles – porque há um compromisso que não está escrito, mas que foi da
origem desse projeto. Eles, inclusive, nos entregaram ontem um ofício, que eu
entreguei para o Presidente, relatando o programa social de acolhimento a
estagiários e de deficientes nas empresas concessionárias, como uma forma de
compensar a sociedade num segmento em fase de proteção ou em fase de
formação.
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O custo estimado desse projeto – pelo menos é o que está na mensagem do
Governador – é da ordem de 95 milhões de reais. É um projeto exitoso, mas não é
barato. Vamos ser corretos. Eu quero dizer, agora voltando a minha palavra para a
Secretaria de Fazenda, que o estudo que a Secretaria fez em 2013 precisa ser
atualizado para demonstrar qual é o efeito de fato que o programa traz para o
Distrito Federal. Isso é extremamente importante para que não apenas o governo,
mas esta Casa, que estuda, que delibera sobre essas matérias, não vote
simplesmente por votar, mas vote sabendo dos efeitos que trará para a cidade.
Portanto, eu votei, assumindo e debatendo esses compromissos com a
cidade e com o povo desta cidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Muito obrigado, Deputado Wasny de
Roure.
Item nº 11:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 1.281, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “institui a Política de Regularização de Terras
Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Companhia Imobiliária de
Brasília -TERRACAP e dá outras providências”.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nós pedimos ao governo que deixasse esse projeto em segundo turno para fevereiro.
Portanto, se não deixar, nós vamos sair do plenário e não vamos votar esse projeto.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, há Parlamentares que se julgam impedidos. Eu gostaria de lembrar isso a
V.Exa. Eu sou um deles.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Eu também sou, Deputado. Mas
estou no plenário.
Solicito à Sra. Secretária que proceda à chamada nominal dos Deputados
para verificação de quorum.
(Procede-se à verificação de quorum.)
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Estão presentes 13 Deputados,
havendo, portanto, quorum regimental.
Em discussão, em segundo turno, o Projeto de Lei nº 1.281, de 2016.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 13 Deputados. Quatro
Deputados declararam impedimento. São eles: Deputado Wasny de Roure, Deputado
Juarezão, Deputada Luzia de Paula e Deputado Joe Valle.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
esse governo demonstra efetivamente que não tem liderança. O Deputado Delmasso
se comprometeu conosco de que não votaria o segundo turno hoje. Eu estou
dizendo “hoje”, mas já é “amanhã”.
Eu acho que, no mínimo, o governo tem que ter palavra. Portanto, vão
atropelar. O governo se prepare, porque quem garante quorum aqui sempre somos
nós. O governo se prepare e garanta quorum nas próximas: arrume gente para
trazer para cá. Se tem uma coisa que eu não aceito é esse tipo de imposição. Esta
tem que ser a Casa do diálogo. Uma maioria eventual? Se o Deputado Wasny de
Roure tivesse saído também, só haveria doze. Eventual! Chega aqui e liga o trator.
Esperem as próximas, vocês vão precisar da gente, e vão precisar muito.
O Secretário de Assuntos Parlamentares, o José Flávio, o tempo todo acerta
as questões aqui conosco e cumpre. Quando nós éramos do governo, quantas vezes
o Willemann acertava as coisas que a gente cumpria? Ligaram o trator. Passem o
trator por cima e aguentem as consequências. Depois não venham chamar o
Deputado Chico Vigilante e o Deputado Ricardo Vale para garantirem o quorum,
porque não estamos dispostos. Estão tendo uma vitória de Pirro, uma vitória que não
serve absolutamente de nada.
O Secretário da Agricultura veio aqui e disse que teria de ser aprovado hoje,
para fazer a regularização. Regularização de quê? Quantas coisas este governo já
regularizou? Não é capaz de conceder nem as escrituras dos lotes urbanos que já
estão todos prontos, escriturados e estavam bem adiantadas no Governo Agnelo.
Derrotem a gente, passem por cima! Liguem o trator e aguentem as
consequências depois. Já se demonstrou hoje, aqui, que esta Casa está efetivamente
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dividida. A chapa do Deputado Joe Valle só teve 12 votos, teve 12 votos a nossa
chapa. Se o Deputado Wasny de Roure tivesse saído, estaríamos somente em 12.
Portanto, aguentem as consequências.
Eu não vou votar orçamento, podem continuar votando. Eu vou embora.
(Manifestações de protesto na galeria.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Deputado Chico Vigilante, eu lhe
peço que ouça o pessoal e fique aqui para votar. Eu sempre ouvi V.Exa. e lhe peço
que continue aqui. Temos que votar inclusive um projeto de sua autoria que é
importante.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, eu vou ficar em
consideração a V.Exa. Eu vou ficar porque V.Exa. conduziu muito bem esta Casa
durante esse período, e vou ficar em respeito aos policiais civis.
(Manifestação da galeria.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Muito bem.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Esse governo se prepare, porque vai ter
consequência. É um governo que não tem palavra. É um governo cujo Líder assume
uma coisa e não cumpre. Eu, se fosse Líder do Governo, renunciava agora. A única
coisa que um governo tem que ter é palavra. Se o Líder do Governo não vale nada,
não serve para negociar as coisas e manter, serve para quê?
Vou ficar em respeito a V.Exa. e ao pedido dos policiais. Governinho, se
prepare!
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Muito obrigado, Deputado, por sua
grandeza.
palavra.

DEPUTADO PROF. REGINALDO VERAS – Sr. Presidente, solicito o uso da

PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra ao Deputado
Prof. Reginaldo Veras.
DEPUTADO PROF. REGINALDO VERAS (PDT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da
redação final. Sr. Presidente, vamos acelerar. Eu tenho uma valsa de baile de
formatura com a minha filha e vou perder. Sr. Presidente, pelo amor de Deus, vou
apanhar da filha.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
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Discussão da redação final do Projeto de Lei n° 1.281, de 2016, de autoria
do Poder Executivo, que “institui a Política de Regularização de Terras Públicas
Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Companhia Imobiliária de Brasília –
TERRACAP e dá outras providências”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
DEPUTADA CELINA LEÃO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADA CELINA LEÃO (PPS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
pela primeira vez na vida, neste plenário, eu concordo com o Deputado Chico
Vigilante: este governo é uma porcaria mesmo!
(Intervenção fora do microfone.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Deputado Wellington Luiz, não bota
fogo, não. Vamos trabalhar, o povo está querendo que nós trabalhemos. Eu só peço
um minutinho, a gente vai começar as votações.
Item nº 266:
Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1.345, de
2016, s/Rosângela
Segue revisora Marinete
Marinete
Item nº 13:
Discussão e votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.345, de 2016, de
autoria do Deputado Claudio Abrantes, que ”altera a Lei nº 969, de 7 de dezembro
de 1995, que 'dispõe sobre a continuação e conclusão, pela Administração Pública,
de obras já iniciadas e dá outras providências'”.
Solicito à Relatora, Deputada Luzia de Paula, que emita parecer da Comissão
de Assuntos Sociais sobre a matéria.
DEPUTADA LUZIA DE PAULA (PSB. Para emitir parecer. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, trata-se de parecer da Comissão de Assuntos Sociais ao
Projeto de Lei nº 1.345, de 2016, de autoria do Deputado Claudio Abrantes, que
”altera a Lei nº 969, de 7 de dezembro de 1995, que ‘dispõe sobre a continuação e
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conclusão, pela Administração Pública, de obras já iniciadas e dá outras
providências’”.
Sr. Presidente, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, somos pela
aprovação da referida matéria.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 14 Deputados.
Solicito ao Relator, Deputado Wasny de Roure, que emita parecer da
Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre a matéria.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças
ao Projeto de Lei nº 1.345, de 2016, de autoria do Deputado Claudio Abrantes, que
”altera a Lei nº 969, de 7 de dezembro de 1995, que ‘dispõe sobre a continuação e
conclusão, pela Administração Pública, de obras já iniciadas e dá outras
providências’”.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a bom tempo chega a esta Casa um
projeto de lei que procura maximizar a utilização dos recursos em investimento,
principalmente priorizando as obras que já estão em curso.
Nesse sentido, no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças,
somos favoráveis a esse inteligente projeto apresentado pelo Deputado Cláudio
Abrantes.
Esse é o parecer, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 14 Deputados.
Solicito à Relatora, Deputada Luzia de Paula, que emita parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a matéria.
DEPUTADA LUZIA DE PAULA (PSB. Para emitir parecer. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto
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de Lei nº 1.345, de 2016, de autoria do Deputado Claudio Abrantes, que ”altera a Lei
nº 969, de 7 de dezembro de 1995, que ‘dispõe sobre a continuação e conclusão,
pela Administração Pública, de obras já iniciadas e dá outras providências’”.
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, somos pela admissibilidade
do referido projeto.
É o parecer, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 14 Deputados.
Em discussão, em primeiro turno, o Projeto de Lei nº 1.345, de 2016.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 14 Deputados.
A matéria segue a tramitação regimental.
Item nº 14:
Discussão e votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 49, de 2012,
de autoria do Deputado Prof. Israel, que “institui o prêmio Darcy Ribeiro Nível
Fundamental e o prêmio Darcy Ribeiro Nível Médio, destinados a reconhecer e
premiar o destacado desempenho de escolas, alunos e professores da rede pública
de ensino do Distrito Federal”, em tramitação conjunta com Projeto de Resolução nº
57, de 2013, de autoria do Deputado Wasny de Roure, que “institui premiação para
projetos desenvolvidos em escolas da rede pública e dá outras providências”.
A proposição não recebeu parecer das comissões. Foi apresentada uma
emenda substitutiva de Plenário.
A Mesa Diretora e a CCJ deverão se manifestar sobre os projetos e o
substitutivo.
Solicito ao Relator da Mesa Diretora, Deputado Julio Cesar, que emita
parecer sobre os projetos e sobre o substitutivo.
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DEPUTADO JULIO CESAR (PRB. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, parecer da Mesa Diretora sobre a Emenda Substitutiva nº 1 ao
Projeto de Resolução nº 49, de 2012, de autoria do Deputado Prof. Israel, que
“institui o prêmio Darcy Ribeiro Nível Fundamental e o prêmio Darcy Ribeiro Nível
Médio, destinados a reconhecer e premiar o destacado desempenho de escolas,
alunos e professores da rede pública de ensino do Distrito Federal”, em tramitação
conjunta com o Projeto de Resolução nº 57, de 2013, de autoria do Deputado Wasny
de Roure, que “institui premiação para projetos desenvolvidos em escolas da rede
pública e dá outras providências”.
Sr. Presidente, somos pela aprovação e admissibilidade da Emenda
Substitutiva nº 01 apresentada.
É o parecer, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer sobre o projeto e a emenda está aprovado com a presença de 14
Deputados.
Solicito ao Relator da Comissão de Constituição e Justiça, Deputada Luzia de
Paula, que emita parecer sobre o projeto e sobre o substitutivo.
DEPUTADA LUZIA DE PAULA (PSB. Para emitir parecer. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a
Emenda Substitutiva nº 1 ao Projeto de Resolução nº 49, de 2012, de autoria do
Deputado Prof. Israel, que “institui o prêmio Darcy Ribeiro Nível Fundamental e o
prêmio Darcy Ribeiro Nível Médio, destinados a reconhecer e premiar o destacado
desempenho de escolas, alunos e professores da rede pública de ensino do Distrito
Federal”, em tramitação conjunta com Projeto de Resolução nº 57, de 2013, de
autoria do Deputado Wasny de Roure, que “institui premiação para projetos
desenvolvidos em escolas da rede pública e dá outras providências”.
Sr. Presidente, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, somos pela
aprovação do projeto e da subemenda na forma do substitutivo.
É o parecer, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
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Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer sobre o projeto na forma do substitutivo está aprovado com a
presença de 14 Deputados.
Em discussão, em primeiro turno, o Projeto de Resolução nº 49, de 2012, em
tramitação conjunta com o Projeto de Resolução nº 57, de 2013.
Concedo a palavra ao Deputado Prof. Reginaldo Veras.
DEPUTADO PROF. REGINALDO VERAS (PDT. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, apesar do tardar da hora, vale a pena fazer este
comentário. Eu quero parabenizar o nobre Deputado Wasny de Roure e o Deputado
Prof. Israel, dois Parlamentares muito preocupados com a questão da educação e
com os quais temos trabalhado bastante.
Esse projeto reserva cerca de 50 mil reais para premiações para projetos
pedagógicos bem sucedidos nas escolas públicas do Distrito Federal, parte da verba
de publicidade desta Casa. Talvez seja a parte da verba de publicidade que será
melhor aplicada a partir do ano que vem.
Então, ficam aqui os meus parabéns aos dois Parlamentares.
Obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Quero registrar, Deputado Prof.
Reginaldo Veras, que V.Exa. também é muito preocupado com a educação.
DEPUTADO AGACIEL MAIA – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO AGACIEL MAIA (PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
estou preocupado com a queda do quorum até chegar a votação da LOA, o Projeto
de Lei Orçamentária de 2017.
Nós sabemos que, apesar de ser importante a aprovação de projetos de
Deputados, nós temos tempo para aprovar esses projetos. É só, no início da
legislatura, aprovarmos esses projetos que estão hoje. Se perdermos o quorum,
podemos prorrogar. Sem falar que nós estamos judiando do pessoal que está na
galeria. (Palmas.)
Eu queria fazer um apelo a V.Exa. e aos colegas para que possamos ir
diretamente ao voto do Projeto de Lei Orçamentária de 2017. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Continua em discussão o Projeto de
Resolução nº 49, de 2012. (Pausa.)
Não mais havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
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Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14
Deputados.
A matéria segue a tramitação regimental.
DEPUTADO LIRA – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO LIRA (PHS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acredito
que o mais sensato seria convidar os Deputados que estão na Casa mas não estão
no plenário para virem ao plenário e votarem os projetos, até porque há projetos de
segundo turno de Deputados que também precisam ser votados agora. É importante
isso.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu tenho o maior respeito pelo Deputado Agaciel Maia. S.Exa. sempre foi um
conciliador aqui.
Agora, eu quero saber o seguinte: eu não abro mão de votar os projetos dos
Deputados. Se o governo não tem gente para aprovar o orçamento, o problema não
é meu. Ele que fique sem orçamento. O problema não é meu, não. Chega de ajudar
quem não quer ser ajudado. Um governo que não tem liderança, um governo que
não tem base, um governo que depende da gente para tudo...
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Item nº 15:
Discussão e votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº
229, de 2016, de autoria do Deputado Wellington Luiz, que “susta a aplicação das
alíneas ‘e’ e ‘f ‘do inciso I do artigo 6° e do artigo 8° do Decreto Executivo n° 28.195,
de 16 de agosto de 2007, que ‘regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45
da Lei Federal n° 8.112/90, que dispõe sobre as consignações em folha de
pagamento dos servidores e militares e dá outras providências’”.
A CCJ deverá se manifestar sobre o projeto.
A Presidência designa o Deputado Julio Cesar para emitir parecer sobre a
matéria.
Solicito ao Relator, Deputado Julio Cesar, que emita parecer da Comissão de
Constituição e Justiça sobre a matéria.
DEPUTADO JULIO CESAR (PRB. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. presidente, Sras. e Srs. Deputados, parecer da Comissão de Constituição e
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Justiça ao Projeto de Decreto Legislativo nº 229, de 2016, de autoria do Deputado
Wellington Luiz, que “susta a aplicação das alíneas ‘e’ e ‘f’ do inciso I do artigo 6° e
do artigo 8° do Decreto Executivo n° 28.195, de 16 de agosto de 2007, que
‘regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45 da Lei Federal n° 8.112/90,
que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares,
e dá outras providências’”.
No âmbito da CCJ, somos pela admissibilidade do Projeto de Decreto
Legislativo nº 229, de 2016.
É o parecer, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão o parecer da CCJ.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 16 Deputados.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 16 Deputados.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Sr. Presidente, solicito a dispensa do
interstício regimental para a imediata apreciação da redação final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 229, de
2016, de autoria do Deputado Wellington Luiz, que “susta a aplicação das alíneas ‘e’
e ‘f’ do inciso I do artigo 6° e do artigo 8° do Decreto Executivo n° 28.195, de 16 de
agosto de 2007, que ‘regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45 da Lei
Federal n° 8.112/90, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos
servidores e militares e dá outras providências’”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
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Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Quero informar aos Deputados que só vamos votar projetos de Deputados
que estiverem em plenário e que estiverem indicados à assessoria.
Item nº 16:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.173, de 2016, de
autoria da Deputada Telma Rufino, em que ”fica proibida a instalação de albergues
em perímetros urbanos próximos a áreas habitacionais e escolares do Distrito Federal
e dá outras providências”.
Aprovado em primeiro turno. Apresentada uma emenda de plenário. As
comissões deverão se manifestar sobre a emenda.
Solicito ao Relator, Deputado Cláudio Abrantes, que emita parecer da
Comissão de Segurança sobre a matéria.
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES – Sr. Presidente, eu já conversei com a
Deputada Telma Rufino e falei das minhas limitações nesse projeto. Então, acho que
seria mais interessante outro parlamentar fazer essa relatoria.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – A Presidência designa o Deputado
Lira para emitir parecer sobre a matéria.
Solicito ao Relator, Deputado Lira, que emita parecer da Comissão de
Segurança sobre a matéria.
DEPUTADO LIRA (PHS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parecer da Comissão de Segurança ao Projeto de
Lei nº 1.173, de 2016, de autoria da Deputada Telma Rufino, em que ”fica proibida a
instalação de albergues em perímetros urbanos próximos a áreas habitacionais e
escolares do Distrito Federal e dá outras providências”.
Art. 1° Fica proibida a instalação de Centros de Acolhimento – Albergues
próximos a áreas habitacionais e escolares.
§ 1º A distância mínima entre as áreas previstas no caput será de dois
quilômetros.
§ 2º O Governo do Distrito Federal promoverá estudos técnicos, urbanísticos
e ambientais para a instalação de Centros de Acolhimento – Albergues.
Art. 2° O Poder Executivo adotará as medidas cabíveis para a remoção das
instalações existentes atualmente, em desacordo com o previsto nesta Lei, no prazo
de até 180 dias da data de publicação desta Lei.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
O parecer é pela aprovação do projeto e da emenda, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer sobre a emenda está aprovado com a presença de 14 Deputados.
Houve 5 votos contrários dos Deputados Wasny de Roure, Chico Vigilante, Ricardo
Vale, Cláudio Abrantes e Prof. Israel, e 1 abstenção do Deputado Prof. Reginaldo
Veras.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, sou contrário a esse processo porque, antes mesmo da própria
população ir lá, eles já existiam, e teria que ser feita uma discussão mais
aprofundada.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – A Presidência designa o Deputado
Ricardo Vale para emitir parecer sobre a matéria. (Pausa.)
A Presidência designa o Deputado Agaciel Maia para emitir parecer sobre a
matéria.
Solicito ao Relator, Deputado Agaciel Maia, que emita parecer da Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar sobre a
matéria.
DEPUTADO AGACIEL MAIA (PR. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parecer da Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar à Emenda de Plenário ao Projeto
de Lei nº 1.173, de 2016, de autoria da Deputada Telma Rufino, em que ”fica
proibida a instalação de albergues em perímetros urbanos próximos a áreas
habitacionais e escolares do Distrito Federal e dá outras providências”.
Sou de parecer favorável à emenda, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
3ª SECRETARIA – DIRETORIA LEGISLATIVA
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA E APOIO AO PLENÁRIO
SETOR DE TAQUIGRAFIA

Data

Horário Início

15 12 2016

23h15min

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão/Reunião

Página

33ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

35

Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 14 Deputados. Houve 5 votos
contrários dos Deputados Wasny de Roure, Chico Vigilante, Ricardo Vale, Cláudio
Abrantes e Prof. Israel, e 1 abstenção do Deputado Prof. Reginaldo Veras.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
veja V.Exa. que estamos votando contra, mas estamos garantindo o quorum porque
é projeto da Deputada Telma Rufino. Se fosse do governo, a gente iria embora. Se
não ficássemos aqui, não haveria quorum para aprovar, não.
DEPUTADA TELMA RUFINO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADA TELMA RUFINO (PROS. Sem revisão da oradora.) – A
comunidade do Areal, Deputado Chico Vigilante, agradece a V.Exa. Aos Deputados
que estão contra, sugiro que passem um dia lá dentro do albergue para verem que
maravilha, para vocês verem que direitos humanos é para os humanos só. Vão lá
para vocês verem! É isso mesmo.
DEPUTADO LIRA – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO LIRA (PHS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desculpeme, mas não estou entendendo essa sequência que está sendo seguida por V.Exa. O
Deputado Delmasso havia pedido que os Deputados escrevessem aqui os projetos
que tinham de ser votados hoje, em segundo turno. No entanto, não se está
seguindo essa sequência de jeito nenhum.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Deputado Lira, a sequência é a da
Ordem do Dia.
Solicito ao Relator, Deputado Julio Cesar, que emita parecer da Comissão de
Economia, Orçamento e Finanças sobre a emenda.
DEPUTADO JULIO CESAR (PRB. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parecer da Comissão de Economia,
Orçamento e Finanças à subemenda ao Projeto de Lei nº 1.173, de 2016, de autoria
da Deputada Telma Rufino, em que ”fica proibida a instalação de albergues em
perímetro urbano próximo a áreas habitacionais e escolares do Distrito Federal e dá
outras providências”.
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No âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, somos pela
aprovação da Subemenda Substitutiva nº 5, de segundo turno, das Deputadas Telma
Rufino e Celina Leão, ao Projeto de Lei nº 1.173, de 2016.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 14 Deputados. Houve 5 votos
contrários dos Deputados Wasny de Roure, Chico Vigilante, Ricardo Vale, Cláudio
Abrantes e Prof. Israel, e 1 abstenção do Deputado Prof. Reginaldo Veras.
Solicito à Relatora, Deputada Luzia de Paula, que emita parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a emenda de plenário.
DEPUTADA LUZIA DE PAULA (PSB. Para emitir parecer. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parecer da Comissão de
Constituição e Justiça à Subemenda Substitutiva de Plenário nº 5, de segundo turno,
ao Projeto de Lei nº 1.173, de 2016, de autoria das Deputada Telma Rufino e da
Deputada Celina Leão, em que ”fica proibida a instalação de albergues em perímetro
urbano próximo a áreas habitacionais e escolares do Distrito Federal e dá outras
providências”.
Somos pela admissibilidade da referida emenda substitutiva.
É o parecer, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 14 Deputados. Houve 5 votos
contrários dos Deputados Wasny de Roure, Chico Vigilante, Ricardo Vale, Cláudio
Abrantes e Prof. Israel, e 1 abstenção do Deputado Prof. Reginaldo Veras.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
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O projeto está aprovado, em segundo turno, com a presença de 14
Deputados. Houve 5 votos contrários dos Deputados Wasny de Roure, Chico
Vigilante, Ricardo Vale, Cláudio Abrantes e Prof. Israel, e 1 abstenção do Deputado
Prof. Reginaldo Veras.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 1.173, de 2016, de autoria
das Deputada Telma Rufino, em que ”fica proibida a instalação de albergues em
perímetros urbanos próximos a áreas habitacionais e escolares do Distrito Federal e
dá outras providências”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero pedir o retorno da votação do Projeto de Lei nº 1.322, de 2016,
sobre as pautas de valores venais do IPTU referentes ao ano de 2017, e já
encaminhar a votação fazendo o destaque da Emenda nº 6, encaminhando a
votação pela rejeição dela, porque está em conflito com a Emenda nº 5. Nós
discutimos com o Deputado Wasny de Roure, com os técnicos de governo: devemos
manter a Emenda nº 5 e rejeitar a Emenda nº 6.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Acato em parte a questão de V.Exa.
Será retificado o parecer.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
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DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, na discussão com o Dr. Wilson, que é o Secretário-Adjunto, e com o
Willemann, que é o Líder de Governo, foi demonstrado que a pauta que se encontra
na Casa tem uma correção da ordem de 7,39%, que é a previsão pelo INPC. Na
eventualidade de erros para cima – porque podem ocorrer erros para baixo –, eles
não poderão ultrapassar uma correção de 9,15%. É o que o texto está dizendo. O
texto que tinha sido aprovado na segunda emenda, Emenda nº 6, já estabelecia
7,4% em qualquer situação.
Esse é o conflito existente. Uma vez que será reconhecida apenas uma das
emendas, deve-se corrigir o projeto de lei.
É isso, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Agradeço a explicação, Deputado
Wasny de Roure.
Esta Presidência colocará em votação a emenda destacada:
Discussão e votação da Emenda nº 6 ao Projeto de Lei n° 1.322, de 2016, de
autoria do Poder Executivo, que “estabelece a pauta de valores venais de terrenos e
edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, para o exercício de 2017, e dá outras
providências”.
Emenda nº 6:
“Altera-se o art. 1º e caput do art. 2º para os seguintes:
Art. 1º – Fica estabelecida, para o exercício de 2017, na forma dos Anexos a
esta Lei, a pauta de valores venais de terrenos e edificações para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.
Parágrafo único. O valor do imposto não poderá ser superior a 7,4%,
correspondente ao INPC acumulado entre dezembro de 2015 a novembro de 2016.
Art. 2º – Os valores correspondentes ao terreno e ao metro quadrado
construído do imóvel, para o exercício de 2017, constantes dos anexos,
correspondem aos valores relativos ao exercício de 2016, atualizados pelo INPC
previsto no art. 1º.
Justificação: Ajustar texto do PL”.
DEPUTADO JULIO CESAR – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO JULIO CESAR (PRB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero saber qual a orientação do Líder na votação.
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DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra para
encaminhar a votação.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (Como Líder de Governo. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a orientação é pela rejeição da
Emenda nº 6. Ou seja, deve-se votar “não”.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão o destaque da
Emenda nº 6. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que forem contrários permaneçam como estão; os que forem
favoráveis queiram se manifestar. (Pausa.)
A Emenda nº 6 foi rejeitada com a presença de 14 Deputados. Houve uma
abstenção da Deputada Celina Leão e 13 votos contrários.
DEPUTADA CELINA LEÃO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADA CELINA LEÃO (PPS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
registro minha abstenção porque eu não votei a favor do projeto de aumento do
IPTU nem vou votar a emenda.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – A Deputada Sandra Faraj não está
presente no plenário, e o acordo que nós temos é votar somente projetos de quem
está no plenário. Passamos ao próximo item.
Item nº 17:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.675, de 2013, de
autoria da Deputada Luzia de Paula, que “institui o Dia Distrital da Saúde do
Homem”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
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DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
tendo em vista que é projeto de Deputado e não do Poder Executivo, solicito a
dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação Projeto de Lei nº 1.675, de 2013, de autoria da
Deputada Luzia de Paula, que “institui o Dia Distrital da Saúde do Homem”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item nº 18:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.225, de 2016, de
autoria da Deputada Celina Leão, que ”dispõe sobre a instituição do Sistema
Rodoviário do Distrito Federal e dá outras providências”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
tendo em vista, mais uma vez, que é projeto de Deputado e não do Poder Executivo,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
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Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 1.225, de 2016, de autoria
da Deputada Celina Leão, que ”dispõe sobre a instituição do Sistema Rodoviário do
Distrito Federal e dá outras providências”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
DEPUTADA CELINA LEÃO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADA CELINA LEÃO (PPS. Sem revisão da oradora.) – Deputado Chico
Vigilante, eu quero agradecer a V.Exa. Hoje, V.Exa. me conquistou. Veio para a
Oposição definitivamente e ainda pede a dispensa de interstício do meu projeto. Eu
estou profundamente emocionada nesta noite.
Quero lhe falar que esse projeto vai fazer justiça à população de Brasília,
porque é uma palhaçada esse negócio de ter que ficar usando o farol aqui – todo
mundo sendo multado, mais de trinta mil multas foram aplicadas no Distrito Federal.
Isso é uma correção que será feita, realmente, com a aprovação desse projeto. Acho
que esta Casa faz justiça também esta noite.
Obrigada, Deputado Chico Vigilante. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Item nº 19:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.158, de 2016, de
autoria do Deputado Ricardo Vale, que ”institui a Campanha Permanente de
Combate ao Machismo e Valorização das Mulheres no âmbito da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal e dá outras providências”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
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DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
repito: como é projeto de Deputado e não do Poder Executivo, solicito a dispensa do
interstício regimental para a imediata apreciação da redação final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 1.158, de 2016, de autoria
do Deputado Ricardo Vale, que ”institui a Campanha Permanente de Combate ao
Machismo e Valorização das Mulheres no âmbito da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal e dá outras providências”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item nº 20:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 719, de 2015, de
autoria do Deputado Julio Cesar, que ”altera o art. 88 da Lei n° 4.317, de 9 de abril
de 2009, que ‘institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência,
consolida as normas de proteção e dá outras providências’”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
tendo em vista que é projeto de Deputado, do Deputado Julio Cesar, não é projeto
do governo, que atropelou a gente, solicito a dispensa do interstício regimental para
a imediata apreciação da redação final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
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Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 719, de 2015, de autoria do
Deputado Julio Cesar, que ”altera o art. 88 da Lei n° 4.317, de 9 de abril de 2009,
que ‘institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida
as normas de proteção e dá outras providências’”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Devo dizer a
V.Exa. também que eu pedi à assessoria para dar uma olhada se a gente pode
rediscutir o processo eleitoral, porque eu quero lançar V.Exa. a candidato a
Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Muito obrigado, Deputado Chico
Vigilante. Fica para a próxima legislatura.
Item n° 21:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.243, de 2016, de
autoria do Deputado Joe Valle, que ”dispõe sobre diretrizes para a promoção e
inclusão de mel de abelha na merenda escolar da Rede de Ensino Público do Distrito
Federal, e dá outras providências”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
mais uma vez, tendo em vista que é projeto de Deputado, mesmo sabendo que o
Deputado Joe Valle ajudou o governo a tratorar a gente, solicito a dispensa do
interstício regimental para a imediata apreciação da redação final, porque o mel é
muito importante.
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 1.243, de 2016, de autoria
do Deputado Joe Valle, que ”dispõe sobre diretrizes para a promoção e inclusão de
mel de abelha na merenda escolar da Rede de Ensino Público do Distrito Federal, e
dá outras providências”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item nº 22:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 154, de 2015, de
autoria do Deputado Delmasso, que ”cria o Programa de Saúde da Criança no
Distrito Federal”.
palavra.

DEPUTADO PROF. REGINALDO VERAS – Sr. Presidente, solicito o uso da
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.

DEPUTADO PROF. REGINALDO VERAS (PDT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, acho que desapercebidamente nós saltamos o item anterior. Ainda que o
Deputado Bispo Renato Andrade não esteja presente, ficou acordado que nós
votaríamos um projeto dele, em virtude do todo o esforço que ele fez para estar hoje
aqui, dando quorum para a votação presidencial. Portanto, peço a V.Exa. que o
próximo item seja o do Deputado Bispo Renato Andrade.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Quero pedir desculpas aos
companheiros, mas quem errou foi o rapaz aqui.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu quero ir no mesmo sentido do Deputado Prof. Reginaldo Veras, porque o
Deputado Bispo Renato Andrade fez um esforço danado, veio e votou no nosso
candidato. Se dependesse de S.Exa., o nosso Deputado seria o presidente. Portanto,
o Deputado Bispo Renato Andrade merece que aprovemos o seu projeto.
Quero também pedir a quem não colaborou com a caixinha da Francisca e da
Rute que, por favor, vá ali e colabore.
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DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, recebi um pedido da assessoria da Deputada Liliane Roriz. Como S.Exa.
também não está presente por questões de saúde, podemos votar o projeto da
Deputada Liliane Roriz?
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Acato a solicitação de V.Exa.,
Deputado Delmasso.
DEPUTADO AGACIEL MAIA – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO AGACIEL MAIA (PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Deputado Bispo Renato Andrade, realmente, fez essa solicitação. Eu quero endossar
os pedidos feitos aqui, no sentido de votar os projetos de S.Exa. Mas quantos
projetos estão faltando? Porque estou achando que V.Exa. decidiu, hoje, judiar com
os policiais que estão aqui em plenário.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Deputado Agaciel Maia, V.Exa. sabe
que sou um dos mais preocupados em votar os projetos de Deputados e o dos
policiais. Inclusive eu convoquei sessão extraordinária por três segundas-feiras.
V.Exa. pode ter certeza de que a gente vai votar os projetos de todos os Deputados,
o dos policiais e o do pessoal da saúde hoje, ainda, nem que a gente saia daqui às
6h da manhã.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ (PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, vou no mesmo sentido, acho que tanto o caso da Deputada Liliane Roriz
quanto o do Deputado Bispo Renato Andrade merecem uma atenção especial. Eu
também vou no mesmo sentido e solicito que os projetos de S.Exas. sejam votados.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o projeto de minha autoria está para ser votado agora ou já foi votado?
Já foi votado ou não?
(Intervenção fora do microfone.)
votado.

DEPUTADO DELMASSO – Ah, não foi votado. Era só para pedir para ser
DEPUTADA TELMA RUFINO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADA TELMA RUFINO (PROS. Sem revisão da oradora.) – Antes de
fazer a leitura, eu quero dizer a V.Exas. que sou mulher o suficiente para admitir um
erro. Quem errou aqui com o Deputado Bispo Renato Andrade fui eu, não foi o
Marcelinho, não. A ordem aqui foi a seguinte: Deputado que não está... Eu não estou
vendo o Deputado Bispo Renato Andrade aqui agora. Então expliquem que vamos
votar o dele porque está de licença. Eu vou corrigir o erro.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Item nº 23:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.152, de 2016, de
autoria do Deputado Bispo Renato Andrade, que ”assegura ao consumidor tempo de,
pelo menos, 30 minutos para saída do estacionamento após o pagamento da tarifa”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 1.152, de 2016, de autoria
do Deputado Bispo Renato Andrade, que ”assegura ao consumidor tempo de, pelo
menos, 30 minutos para saída do estacionamento após o pagamento da tarifa”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item nº 22:
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Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 154, de 2015, de
autoria do Deputado Delmasso, que ”cria o Programa de Saúde da Criança no
Distrito Federal”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 154, de 2015, de autoria do
Deputado Delmasso, que ”cria o Programa de Saúde da Criança no Distrito Federal”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item nº 24:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 261, de 2015, de
autoria do Deputado Agaciel Maia, que “dispõe sobre a criação do Programa Pró-50
anos – Programa de incentivo a empresas que contratarem trabalhadores nessa faixa
de idade, e dá outras providências”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
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O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 261, de 2015, de autoria do
Deputado Agaciel Maia, que “dispõe sobre a criação do Programa Pró-50 anos –
Programa de incentivo a empresas que contratarem trabalhadores nessa faixa de
idade, e dá outras providências”.
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item nº 25:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.007, de 2016, de
autoria do Deputado Prof. Israel, que ”altera a Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de
2012, que ‘regula o acesso a informações no Distrito Federal previsto no art. 5º,
XXXIII, no art. 37, § 3º, II, e no art. 216, § 2º, da Constituição Federal e nos termos
do art. 45, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá outras
providências’”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 1.007, de 2016, de autoria
do Deputado Prof. Israel, que ”altera a Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012,
que ‘regula o acesso a informações no Distrito Federal previsto no art. 5º, XXXIII, no
art. 37, § 3º, II, e no art. 216, § 2º, da Constituição Federal e nos termos do art. 45,
da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá outras providências’”.
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item nº 26:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.324, de 2016, de
autoria do Deputado Chico Vigilante, que “dispõe sobre a quitação de bens imóveis
adquiridos em licitação com créditos oriundos de contrato com o Distrito Federal e dá
outras providências”.
Aprovado em primeiro turno, foi apresentada emenda de plenário. As
comissões deverão se manifestar sobre a emenda.
A Presidência designa o Deputado Wasny de Roure para emitir parecer sobre
a matéria.
Solicito ao Relator, Deputado Wasny de Roure, que emita parecer da
Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre a matéria.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a emenda é de autoria de quem? (Pausa.)
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças
às Emendas Aditivas nº 2 e nº 3 ao Projeto de Lei nº 1.324, de 2016, de autoria do
Deputado Chico Vigilante, que “dispõe sobre a quitação de bens imóveis adquiridos
em licitação com créditos oriundos de contrato com o Distrito Federal e dá outras
providências”.
Esse projeto encaminhado pelo Deputado Chico Vigilante eu estive
examinando antes de votar. Até na primeira vez que me apresentaram eu tive o
entendimento de que era um projeto bastante interessante. Depois, investigando por
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orientação de alguns assessores desta Casa, verificou-se que esse projeto poderá
enfrentar algumas dificuldades com a legislação que trata da disponibilização de bens
do Poder Público. Mas eu vou acolher essas emendas ao projeto, até porque é uma
matéria nova. Ainda que venha enfrentar algumas dificuldades, acaba servindo para
uma apreciação. As coisas nem sempre nascem na perfeição.
Então, baseado nesse raciocínio, no âmbito da Comissão de Economia,
Orçamento e Finanças, nós temos aqui primeiro a emenda do próprio autor, o
Deputado Chico Vigilante, que já foi acolhida. Há, ainda, duas emendas do Deputado
Robério Negreiros, nº 2 e nº 3. A Emenda nº 2 tenta ampliar o leque de créditos
provenientes da soma de quaisquer multas, da atualização monetária, dos juros de
mora e dos acréscimos previstos na legislação pertinente. A Emenda nº 3 trata que o
disposto no parágrafo anterior aplica-se em nome de algum dos sócios, no caso de o
adquirente ser pessoa jurídica, desde que haja concordância com os demais sócios.
Portanto, no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, eu
sou favorável às duas emendas apresentadas pelo Deputado Robério Negreiros ao
Projeto de Lei nº 1.324, de 2016.
É o parecer.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 15 Deputados. Houve 2
abstenções: do Deputado Prof. Reginaldo Veras e do Deputado Cláudio Abrantes.
Solicito à Relatora, Deputada Luzia de Paula, que emita parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a matéria.
DEPUTADA LUZIA DE PAULA (PSB. Para emitir parecer. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça às
Emendas Aditivas nº 2 e nº 3 ao Projeto de Lei nº 1.324, de 2016, de autoria do
Deputado Chico Vigilante, que “dispõe sobre a quitação de bens imóveis adquiridos
em licitação com créditos oriundos de contrato com o Distrito Federal e dá outras
providências”.
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, acompanhando o parecer
da CEOF, somos pela admissibilidade das referidas emendas.
É o parecer, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
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Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 15 Deputados. Houve 2
abstenções: do Deputado Prof. Reginaldo Veras e do Deputado Cláudio Abrantes.
Em discussão o Projeto de Lei nº 1.324, de 2016, em segundo turno.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados. Houve 2
abstenções, do Deputado Prof. Reginaldo Veras e do Deputado Cláudio Abrantes.
A matéria segue a tramitação regimental.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
Antes, porém, devo dizer que esse projeto foi aprovado, por unanimidade,
em 1º turno, por todos que estavam no plenário, e agora está em votação, em 2º
turno.
Nós sabemos que o Governo do Distrito Federal deve, e muito, aos
fornecedores. O projeto trata das dívidas reconhecidas em que o fornecedor,
prestador de serviços, se quiser, poderá dar o valor em até 80% daquela dívida que
ele tem em caso de licitação de bens, terrenos do Distrito Federal. Portanto, é uma
maneira de eles pagarem, de o governo pagar, de circular a economia e gerar
empregos ao invés de retirar do Tesouro e dificultar ainda mais. Se vai ter
questionamento, eu não sei. Pode até ter, mas que é um projeto meritório, correto,
justo e honesto, isso é.
Portanto, é somente para ficar claro.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
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Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 1.324, de 2016, de autoria
do Deputado Chico Vigilante, que “dispõe sobre a quitação de bens imóveis
adquiridos em licitação com créditos oriundos de contrato com o Distrito Federal e dá
outras providências”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
Item nº 27:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 239, de 2015, de
autoria do Deputado Lira, que “dispõe sobre a política distrital de preservação do
meio ambiente, de combate ao aquecimento global, torna obrigatório o uso de
sistemas e procedimentos alternativos geradores de energia no âmbito do Distrito
Federal e dá outras providências”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados. Houve 2
abstenções: do Deputado Prof. Reginaldo Veras e do Deputado Cláudio Abrantes.
A matéria segue a tramitação regimental.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 239, de 2015, de autoria do
Deputado Lira, que “dispõe sobre a política distrital de preservação do meio
ambiente, de combate ao aquecimento global, torna obrigatório o uso de sistemas e
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procedimentos alternativos geradores de energia no âmbito do Distrito Federal e dá
outras providências”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
(Assume a Presidência à Deputada Luzia de Paula.)
PRESIDENTE (DEPUTADA LUZIA DE PAULA) – Item nº 28:
Discussão e Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.217, de 2016, de
autoria do Deputado Juarezão, que “cria o Programa Pequeno Cidadão para registros
dos dados biométricos de recém-nascidos”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
A matéria segue a tramitação regimental.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sra. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADA LUZIA DE PAULA) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente, solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da
redação final.
PRESIDENTE (DEPUTADA LUZIA DE PAULA) – Não havendo objeção do
Plenário, a Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 1.217, de 2016, de autoria
do Deputado Juarezão, que “cria o Programa Pequeno Cidadão para registros dos
dados biométricos de recém-nascidos”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
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Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
(Assume a Presidência Deputado Juarezão.)
Item nº 29:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.103, de 2016, de
autoria da Deputada Liliane Roriz, que ”dispõe sobre a publicidade das informações
de renúncias e benefícios fiscais que especifica”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
Quero ressaltar a importância de ter votado esse projeto. A Deputada Celina
Leão foi favorável ao projeto. Isso é que mostra uma democracia: votar aprovando o
projeto da Deputada Liliane Roriz.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra ao Deputado
Chico Vigilante.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
Sr. Presidente, mais uma vez, quero fazer um apelo aos Deputados. Agora
quem está servindo o cafezinho é a Ruth, e as duas são da mais alta importância. Eu
estou de olho ali e vi que algumas pessoas não colaboraram ainda. Eu já colaborei.
Devo dizer que não é para fazer igual se faz na igreja católica, não é,
Deputada Luzia? Nós que somos católicos, eu fico prestando atenção lá, parece que
as pessoas catam as últimas moedinhas e vão botando, achando que estão
colaborando. Portanto vamos botar uma contribuição razoável para as meninas.
DEPUTADO DELMASSO – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO DELMASSO (PODEMOS. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, solicitação em cima da do Deputado Chico Vigilante, quero dizer que ele
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tem razão, quando a gente vai dar oferta a uma pessoa, nós temos que dar o nosso
melhor.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Então eu quero ver o senhor se
achegar à caixinha vermelha, porque eu não vi até agora.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO WASNY DE ROURE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero dizer a V.Exa. que eu estou no meu limite. Estou aqui desde as
10h da manhã. Eu pediria a V.Exa. que entrasse no segundo turno da Lei
Orçamentária Anual, para que pudéssemos ser liberados, porque não tenho mais
condições de continuar neste plenário.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Deputado, só falta mais um projeto
de um Deputado, e a gente já vai votar.
Ratificando: o Projeto de Lei nº 1.103 foi aprovado no segundo turno com 15
Deputados presentes.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra ao Deputado
Chico Vigilante.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
Quero dizer também que o apelo que estou fazendo aos Deputados é
extensivo aos assessores. Há assessor por aí que ganha mais do que Deputado.
Portanto vamos colaborar com a caixinha.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 1.103, de 2016, de autoria
da Deputada Liliane Roriz, que ”dispõe sobre a publicidade das informações de
renúncias e benefícios fiscais que especifica”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Item nº 30:
Discussão e votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.295, de 2016, de
autoria do Deputado Prof. Reginaldo Veras, que ”assegura aos pedagogos,
orientadores educacionais e auxiliares de educação do sistema público e privado de
ensino do Distrito Federal a concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) na
aquisição de ingressos para eventos artísticos, culturais e desportivos realizados no
Distrito Federal”.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o projeto permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O projeto está aprovado com a presença de 15 Deputados.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra ao Deputado
Chico Vigilante.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a dispensa do interstício regimental para a imediata apreciação da redação
final.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Não havendo objeção do Plenário, a
Presidência acata a solicitação de V.Exa. (Pausa.)
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão da redação final do Projeto de Lei nº 1.295, de 2016, de autoria
do Deputado Prof. Reginaldo Veras, que ”assegura aos pedagogos, orientadores
educacionais e auxiliares de educação do sistema público e privado de ensino do
Distrito Federal a concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) na aquisição
de ingressos para eventos artísticos, culturais e desportivos realizados no Distrito
Federal”.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à sanção.
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
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DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES (REDE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas para lembrar que o meu projeto foi votado em primeiro turno,
então ele precisa entrar na pauta para segundo turno.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Estamos atentos. Vai ser convocado
para a outra sessão.
DEPUTADO JOE VALLE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO JOE VALLE (PDT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
pediria a retificação do PDL nº 202, de 2016. É uma retificação. Houve um erro
nesse PDL, e eu gostaria que fosse feita a retificação, há uma pessoa que está
esperando aqui.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Acato a solicitação. Solicito a leitura
do item.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu queria, com a vontade e a colaboração de V.Exa., e gostaria de contar com a
colaboração de todos os Deputados também – eu sei da nossa pressa de encerrar –,
pedir a V.Exa., porque há um conjunto de requerimentos que estão aí na Mesa,
inclusive atividades que vão acontecer em fevereiro, no começo de fevereiro, que
colocasse os requerimentos para votá-los em bloco antes da LDO (sic). A gente vota
e aprova todos esses requerimentos, fica tudo resolvido.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Acato.
Retificação de item:
Discussão e votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº
202, de 2016, de autoria do Deputado Joe Valle, que “concede o título de Cidadão
Honorário ao Senhor Otaviano de Carvalho”.
Solicito à Relatora, Deputada Luzia de Paula, que emita parecer da Comissão
de Assuntos Sociais sobre a matéria.
DEPUTADA LUZIA DE PAULA (PSB. Para emitir parecer. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, trata-se de parecer da Comissão de Assuntos Sociais ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 202, de 2016, de autoria do Deputado Joe Valle,
que “concede o título de Cidadão Honorário ao Senhor Otaviano de Carvalho”.
Sr. Presidente, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, somos pela
aprovação da referida matéria.
É o parecer, Sr. Presidente.
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PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 15 Deputados. Houve 1
abstenção.
Solicito à Relatora, Deputada Luzia de Paula, que emita parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a matéria.
DEPUTADA LUZIA DE PAULA (PSB. Para emitir parecer. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, trata-se de parecer da Comissão de Constituição e Justiça
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 202, de 2016, de autoria do Deputado Joe Valle,
que “concede o título de Cidadão Honorário ao Senhor Otaviano de Carvalho”.
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, somos pela admissibilidade
da referida matéria.
É o parecer, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão; os que
forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
O parecer está aprovado com a presença de 15 Deputados.
Ratifico a votação em segundo turno, bem como a sua redação final.
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES (REDE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, ouvi o justo pedido do Deputado Chico Vigilante sobre a votação dos
requerimentos e moções.
Nós fizemos, mas não houve tempo de ser lido, ainda em plenário, uma
moção de pesar pela perda, pelo falecimento do Cardeal Arcebispo de São Paulo
Dom Paulo Evaristo Arns; eu sei que precisa ser lido. Todos sabem que Dom Paulo
foi um grande militante, um homem que lutou contra a ditadura, um frade que
enfrentou a ditadura. Eu acho que esta Casa poderia lhe conferir essa pequena
homenagem.
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Então, eu gostaria de pedir que fosse lida a moção de pesar para, se
possível, com os requerimentos e as moções a que o Deputado Chico Vigilante se
referiu, que a gente aprove também essa moção de pesar pelo falecimento de Dom
Paulo Evaristo Arns.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Acato a solicitação de V.Exa.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pela Sra. Secretário.
(Leitura do Expediente.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – O Expediente lido vai à publicação.
Consulto os Líderes se há acordo para votarmos em bloco as moções e os
requerimentos.
Apreciação, em bloco, dos seguintes itens:
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 562, de 2016, de autoria
do Deputado Prof. Reginaldo Veras, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o
Sr. João Cleber Fernandes de Araújo pelo efetivo e relevante serviço prestado à
comunidade de Ceilândia na organização das Olimpíadas de Ceilândia”.
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 563, de 2016, de autoria
do Deputado Prof. Reginaldo Veras, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o
atleta faixa preta de Jiu-Jitsu, Cláudio Calasans Camargo Júnior, pelos títulos
conquistados ao longo de sua trajetória como atleta e pela relevante atuação na
formação dos atletas das diversas academias do Distrito Federal”.
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 564, de 2016, de autoria
do Deputado Delmasso, que “manifesta votos de louvor pelos relevantes serviços
prestados, parabenizando pelo profissionalismo e tirocínio, auxiliando na apreensão
de armas de fogo e recuperação de veículos roubados, os policiais militares do GTOP
22”.
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 565, de 2016, de autoria
do Deputado Joe Valle, que “manifesta votos de repúdio à PEC 55/2016”.
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 566, de 2016, de autoria
do Deputado Julio Cesar, que “manifesta moção de pesar às famílias dos passageiros
e tripulação da aeronave que caiu próximo a Medelín, na Colômbia, com 81 pessoas
a bordo no dia de hoje, 29 de novembro de 2016”.
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 567, de 2016, de autoria
do Deputado Prof. Reginaldo Veras, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o
Sr. Manoel Nazário Filho pelo efetivo serviço prestado à sociedade brasiliense como
especialista em segurança pública e privada”.
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 568, de 2016, de autoria
do Deputado Cláudio Abrantes, que “manifesta votos de louvor e regozijo a cada
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uma e um dos peritos criminais da Polícia Civil do Distrito Federal relacionados em
anexo, pelos relevantes serviços prestados a toda a população do Distrito Federal”.
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 569, de 2016, de autoria
do Deputado Prof. Reginaldo Veras, que “manifesta votos de louvor e parabeniza o
atleta, faixa azul de Jiu-Jitsu, Pedro Henrique Maia Costa, pelo excelente
desempenho com que vem representando Brasília e a equipe CEI Jiu-Jitsu em
campeonatos nacionais e internacionais”.
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 570, de 2016, de autoria
do Deputado Wasny de Roure, que “manifesta moção de pesar e solidariedade à
família do ex-senador Lindberg Aziz Cury pelo seu falecimento”.
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 571, de 2016, de autoria
do Deputado Wasny de Roure, que “manifesta moção de louvor à estudante do
Centro Educacional 3 de Brazlândia, Ana Karolina Amorim, por sua indicação para a
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro”.
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 572, de 2016, de autoria
do Deputado Wellington Luiz, que “manifesta votos de louvor in memoriam ao Sr.
Francisco Ribeiro de Mendonça pelos relevantes serviços prestados à comunidade do
Distrito Federal”.
Discussão e votação, em turno único, da Moção nº 573, de 2016, de autoria
do Deputado Cláudio Abrantes, que “manifesta votos de pesar pelo falecimento de
Dom Paulo Evaristo Arns, Arcebispo Emérito da Arquidiocese de São Paulo, ocorrido
no último dia 14”.
Discussão e votação, em turno único, do Requerimento nº 2.205, de 2016,
de autoria do Deputado Wellington Luiz, que “requer a realização de audiência
pública no dia 20 de fevereiro de 2017, para debater o Dia Internacional da
Síndrome de Asperger e seus desafios”.
Discussão e votação, em turno único, do Requerimento nº 2.232, de 2016,
de autoria do Deputado Chico Vigilante, que “requer a realização de audiência
pública em 6 de fevereiro de 2017, para debater o carnaval do Distrito Federal”.
Discussão e votação, em turno único, do Requerimento nº 2.220, de 2016,
de autoria do Deputado Cláudio Abrantes, que “requer a retirada e o arquivamento
do PL 1.331/2016, que ‘altera a Lei nº 1.176/2016, vinculada à expedição de alvará
de construção de empreendimentos habitacionais à apresentação concomitante ao
projeto de arquitetura, de plano de arborização e paisagismo das áreas a serem
construídas e a emissão de carta de habite-se à execução do plano de arborização e
paisagismo e dá outras providências’”.
Discussão e votação, em turno único, do Requerimento nº 2.235, de 2016,
de autoria do Deputado Chico Vigilante, que “requer a realização de audiência
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pública em 3 de abril de 2017, para discutir a atual situação do artesanato no Distrito
Federal”.
Em discussão as moções e os requerimentos. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam as moções e os requerimentos permaneçam
como estão; os que forem contrários queiram manifestar-se. (Pausa.)
As moções e os requerimentos estão aprovados com a presença de 15
Deputados.
DEPUTADA LUZIA DE PAULA – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADA LUZIA DE PAULA (PSB. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, eu queria registrar que acaba de falecer, há poucos instantes, há menos
de 3 horas, o grande jornalista, Sr. Villas-Bôas Corrêa, aos 93 anos. Ele foi um dos
grandes ícones da política neste País. Era um jornalista político.
PRESIDENTE (DEPUTADO JUAREZÃO) – Convoco as Sras. e os Srs.
Deputados para a 3ª Sessão Extraordinária, a realizar-se imediatamente após esta,
para discussão e votação, em segundo turno, dos seguintes projetos: Projeto de Lei
nº 1.345, de 2016, de autoria do Deputado Cláudio Abrantes; Projeto de Resolução
nº 49, de 2012, de autoria do Deputado Prof. Israel, em tramitação conjunta ao
Projeto de Resolução nº 57, de 2013, de autoria do Deputado Wasny de Roure;
Projeto de Lei nº 1.260, de 2016, de autoria do Poder Executivo.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão
extraordinária.
(Levanta-se a sessão à 1h34min.)

