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Nova CPI do Sistema 
Carcerário deve 
visitar 10 piores 
presídios do País 

Comissão do 
Estatuto da Família 
quer fazer audiências 
nos estados

A proposta da CPI é levar os 
deputados a visitar presídios
em todo o País, discutir a 
legislação atual e propor 
soluções mais econômicas 
aos cofres públicos, visando 
à recuperação de presos. 
Amanhã, CPI deve definir 
presidente e relator.

O relator da comissão, deputado 
Diego Garcia, disse que as 
ações compreenderão reuniões 
internas, audiências públicas 
na Câmara e mesas redondas 
nos estados. A comissão analisa 
projeto que define como família 
o núcleo resultante da união 
entre homem e mulher.

Em palestra na Assembleia 
Legislativa de São Paulo, o 
presidente Eduardo Cunha 
defendeu um debate urgente 
sobre o pacto federativo, pois 
estados e municípios já não 
conseguem arcar com suas 
responsabilidades. A palestra fez 
parte da 2ª edição do programa 
Câmara Itinerante.
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Para Cunha,
o pacto 
federativo
é urgente

“Krahôs” – Heranças Culturais Brasileiras”, da fotógrafa Gisa Müller, apresenta fotografias em preto 
e branco que retratam a tradição, o cotidiano e a cultura da tribo Krahô, no estado do Tocantins, 
registrados em trinta dias de imersão da artista. A inauguração será na quarta-feira, às 18h30, na 
Galeria de Arte do 10º andar do Anexo IV da Câmara dos Deputados.

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Centro Cultural inaugura mostra fotográfica Krahôs

Gisa Müller
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Inscrições abertas 
para professores 
no Câmara Mirim

Professores do 5º ao 9º 
ano do ensino fundamental 
têm o até o dia 30 de abril 
para se inscrever no progra-
ma Câmara Mirim 2015. O 
evento ocorrerá em outu-
bro, quando estudantes se 
reúnem na Câmara dos De-
putados para analisar proje-
tos de lei feitos por crianças 
e adolescentes.

Na etapa de inscrição 
o professor deverá elabo-
rar um projeto pedagógico 
para trabalhar o programa 
Câmara Mirim com sua tur-
ma. O projeto deve levar em 
conta os princípios gerais 
que norteiam o programa: 
democracia, escolha de um 
representante, respeito à 
decisão da maioria, impor-
tância das leis, como elas 
são feitas e seu impacto na 
vida das pessoas, entre ou-
tros.

CIDADANIA  Divulgado edital para selecionar empresa 
que vai modelar parceria para os anexos
Objetivo é expandir espaços políticos e administrativos da Câmara sem utilizar verba pública

 (61) 3216-1500              secom@camara.leg.br

jornal@camara.leg.br  |  Redação: (61) 3216-1660  |  Distribuição e edições anteriores: (61) 3216-1626

1º Vice-Presidente
Waldir Maranhão (PP-MA)
2º Vice-Presidente 
Giacobo (PR-PR)
1º Secretário
Beto Mansur (PRB-SP)
2º Secretário 
Felipe Bornier (PSD-RJ)

Presidente: Eduardo Cunha (PMDB-RJ)

Diretor de Mídias Integradas
Frederico Schmidt
Coordenador de Jornalismo 
Wilson Silveira

Editora-chefe
Rosalva Nunes
Editores
Sandra Crespo
Dourivan Lima

Diagramadores
Gilberto Miranda
Roselene Guedes
Renato Palet

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  - 55a Legislatura SECOM - Secretaria de Comunicação Social

Jornal da Câmara

Impresso na Câmara dos Deputados (DEAPA) 

Secretário: Cleber Verde (PRB-MA)

Diretor-Executivo: Sérgio Chacon

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
José Carlos Araújo (PSD-BA)
Corregedor parlamentar
Carlos Manato (SD-ES)
Procurador parlamentar
Claudio Cajado (DEM-BA)

3ª Secretária
Mara Gabrilli (PSDB-SP)
4º Secretário
Alex Canziani (PTB-PR)
Suplentes:
Mandetta (DEM-MS)
Gilberto Nascimento (PSC-SP)
Luiza Erundina (PSB-SP)
Ricardo Izar (PSD-SP)

Ouvidor parlamentar 
Nelson Marquezelli (PTB-SP)
Coordenadora dos direitos da mulher 
Dâmina Pereira (PMN-MG)
Procuradora da mulher
Elcione Barbalho (PMDB-PA)

Presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes)
Lúcio Vale (PR-PA)

Diretor-Geral: Sérgio Sampaio de Almeida
Secretário-Geral da Mesa: Sílvio Avelino

A Câmara divulgou na 
sexta-feira (27) o edital 
para selecionar uma em-
presa que vai elaborar o 
projeto de viabilidade téc-
nica, jurídica, operacio-
nal e financeira da Parce-
ria Público-Privada (PPP) 
que a instituição quer fazer 
com empresas para cons-
truir, reformar e manter 
prédios destinados a ga-
binetes parlamentares e 
outras estruturas da Casa, 
como auditórios e plená-
rios de comissões.

O edital, que recebe o 
nome de Procedimento de 
Manifestação de Interesse 
(PMI), foi publicado no Di-
ário Oficial da União e em 
jornais de grande circula-
ção, e disponibilizado no 
site da Câmara.

O modelo da PPP será 
usado para construir três 
novos prédios (anexos IV-
B, IV-C e IV-D) e reformar 
outro já existente (anexo 
IV-A), num total de 332 
mil metros quadrados de 
área construída. Os inte-
ressados em participar do 
PMI devem apresentar pro-
postas no prazo de até dez 
dias, a contar desta segun-
da-feira (30).

As propostas que che-
garem serão avaliadas pela 
Mesa Diretora, com auxílio 
do corpo técnico da Casa. 
Os responsáveis pelos pro-
jetos que receberem o aval 
da Mesa, com base nos cri-
térios definidos no PMI, te-
rão 45 dias para apresen-
tação dos estudos técnicos 
que vão balizar o contrato 
de PPP que a Casa pretende 

Concepção artística do Bloco A (já existente) e dos três novos blocos do Anexo IV

fazer. A Mesa, então, esco-
lherá uma das propostas.

Licitação - Após essa 
fase, a Câmara estará apta 
a realizar uma licitação, 
na modalidade concorrên-
cia, para escolher a empre-
sa que vai construir e ex-
plorar os prédios por meio 
da parceria púbico-priva-
da, do tipo concessão ad-
ministrativa. O objetivo é 
transferir parte do custo 
do investimento para a ini-
ciativa privada, preservan-
do o orçamento público.

No caso da Câmara, a 
ideia é que a empresa que 
for construir os prédios 
possa explorar estaciona-
mentos e outros serviços.

Ideia antiga - A ideia de 
construção de novos espa-
ços na Câmara não é nova. 
O complexo que abriga a 
instituição não cresceu no 
mesmo ritmo das deman-
das políticas e administra-
tivas. Quando foi inaugu-

rado, em 1960, havia 326 
deputados federais. Hoje 
são 513, número definido 
pela Constituição. Além 
disso, após a redemocrati-
zação, a Casa passou a re-
ceber mais pessoas. O 1º 
secretário, deputado Beto 
Mansur (PRB-SP), explicou 
que a Câmara recebe dia-
riamente entre 20 e 30 mil 
pessoas, e nem sempre os 
espaços são adequados.

Segundo Mansur, o pro-
jeto idealizado pela Mesa 
pode interessar à iniciati-
va privada. Na região onde 
está localizado o Palácio do 

“É melhor usar 
PPP porque não 
se coloca dinheiro 
público. O Brasil 
está numa situação 
financeiramente 
difícil.” 
Deputado Beto Mansur

Congresso Nacional (Câ-
mara e Senado) existe uma 
demanda reprimida por es-
tacionamentos e serviços, 
que podem ser explorados 
pela empresa que ganhar o 
direito de explorar a PPP. 
“É um atrativo para Brasí-
lia”, afirmou Mansur.

O deputado disse que a 
vantagem de usar a parce-
ria com o setor privado é 
evitar que a Câmara tenha 
que usar recursos próprios 
para bancar todo o inves-
timento. “É melhor usar o 
mecanismo de PPP porque 
você não coloca dinheiro. 
O Brasil está hoje numa si-
tuação financeiramente di-
fícil”, disse.

Mansur explicou ain-
da que as obras para cons-
truir os novos edifícios só 
devem começar no próximo 
ano, em função de todos os 
prazos exigidos para esco-
lha do projeto e da empresa 
que vai administrar a PPP.

Maioridade penal
A Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania re-
úne-se para discutir a PEC 
171/93, sobre imputabilida-
de penal do maior de dezes-
seis anos. Plenário 1, 14h30

Jovens negros
A CPI Violência contra Jo-
vens Negros e Pobres reú-
ne-se para apresentação do 
plano de trabalho e delibe-
ração de requerimentos. Ple-
nário 11, 14h30

SEGUNDA-FEIRA
30 de março de 2015

AGENDA

Divulgação
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Presidente da Câmara disse, em São Paulo, que muitos estados e municípios não conseguem honrar compromissos

Cunha reafirma urgência do pacto federativo

30 de março de 2015

Como parte do programa Câmara Itinerante, Eduardo Cunha fez palestra na Assembleia Legislativa de São Paulo e visitou entidades

Dentro das atividades do 
programa Câmara Itineran-
te em São Paulo, Eduardo 
Cunha e outros deputados 
estiveram em três entidades 
de atendimento a pessoas 
com deficiência: o Instituto 
Chefs Especiais, que desen-
volve trabalho gastronômico 
inclusivo para pessoas com 
síndrome de Down; a ONG 
Cruz Verde, que presta assis-
tência a quem tem paralisia 
cerebral grave; e a Rede de 
Reabilitação Lucy Montoro, 
que atua na recuperação de 
cidadãos com limitações fí-
sicas incapacitantes.

As visitas a essas entida-
des foram organizadas pela 

Em visita à sede da União 
Internacional Protetora 
de Animais (Uipa), Eduar-
do Cunha informou que vai 
acelerar a tramitação do PL 
7947/14, que concede anis-
tia fiscal a sociedades pro-
tetoras. Cunha argumentou 
que entidades como a Uipa 
cumprem deveres atribuídos 
ao poder público, promoven-
do ações preventivas, aco-
lhendo e reabilitando para 
adoção animais vítimas de 
abandono e maus-tratos e 
prestando serviços veteri-
nários a preços populares.

O 2º secretário da Câma-
ra, Felipe Bornier (PSD-RJ), 
lembrou que, além da prio-

O presidente Eduardo 
Cunha reafirmou na sexta-
-feira (27), em São Paulo, que 
o debate sobre o pacto fede-
rativo é urgente, pois muitos 
estados e municípios já não 
conseguem mais arcar com 
suas responsabilidades. O 
alerta foi feito durante a 2ª 
edição do programa Câmara 
Itinerante, realizada na As-
sembleia Legislativa de São 
Paulo. Cunha lembrou que 
decisão do Supremo Tribu-
nal Federal obrigou estados 
e municípios a quitar todos 
os precatórios até 2020. “Sa-
bemos que muitos entes não 
terão condições de fazer isso 
em cinco anos”, destacou.

O pacto federativo, se-
gundo ele, vem “sendo agre-
dido todos os dias”. “Temos 
de definir as responsabilida-
des de cada ente federado e 
as respectivas receitas para 
financiar essas obrigações”, 
defendeu. Essa discussão, 
disse o presidente, precede 
até mesmo o debate sobre a 
reforma tributária. “As mu-
danças no sistema tributário 
devem ser uma consequência 
da reformulação do pacto fe-
derativo e não a causa.” 

O relator da comissão 
especial do pacto, deputa-
do Andre Moura (PSC-SE), 
concordou que não é possí-
vel pensar em reforma tri-
butária sem discutir as res-
ponsabilidades dos entes 
federados. Moura lembrou 
que, após a Constituição de 
1988, estados, municípios e 
Distrito Federal assumiram 
responsabilidades sem re-
cursos suficientes. 

Protestos - Quando co-
meçava a discursar sobre 
reforma política, o presi-
dente da Câmara foi alvo de 
manifestantes que vaiavam 
e gritavam palavras de or-
dem. A sessão chegou a ser 
interrompida para retirada 
dos manifestantes da ga-
leria. Em resposta aos que 
tentavam impedi-lo de falar, 
Eduardo Cunha disse que a 
intolerância não faz parte 
da democracia. “A educação 
manda que é preciso escu-
tar antes de se manifestar. 
Os intolerantes mostram que 
não estão à altura deste lu-
gar, que é o Parlamento”.

CÂMARA ITINERANTE

Câmara visita entidades que 
atendem pessoas com deficiência

Prioridade para a anistia de 
dívidas de protetores de animais

deputada Mara Gabrilli (PS-
DB-SP). O presidente da Câ-
mara destacou a importân-
cia de o Parlamento garantir 
condições permanentes de 
financiamento a instituições 
como essas. 

“O Câmara Itinerante 
tem permitido que os par-
lamentares conheçam uma 
realidade que dificilmente 
chega da forma que deveria 
chegar ao Congresso”, desta-
cou Eduardo Cunha. “Essas 
visitas são simbólicas, pois 
colocam holofotes sobre a 
situação dessas instituições 
e priorizam o debate e solu-
ções para seus problemas”, 
acrescentou. 

ridade ao projeto, os depu-
tados também poderão aju-
dar entidades como a Uipa, 
que tem representações em 
várias cidades, por meio de 
emendas parlamentares.

Dívidas - O projeto con-
cede à Sociedade União In-
ternacional Protetora dos 
Animais e à sede paulista da 
Uipa anistia de dívidas com 
o fisco federal. Para o autor 
da proposta, Ricardo Tripoli 
(PSDB-SP), a anistia de débi-
tos com a Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional e com 
a Receita Federal evitaria o 
fim das atividades de duas 
das mais antigas associações 
protetivas brasileiras. 

SP

Fotos Rodolfo Stuckert
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O deputado Luiz Carlos 
Busato (PTB-RS), cotado para 
ser relator da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
do Sistema Carcerário, disse 
que espera visitar os dez pio-
res presídios apontados no re-
latório da CPI anterior sobre 
o tema, que funcionou entre 
2007 e 2008. “No final do re-
latório da última CPI, foram 
elencados os dez piores presí-
dios do País. A minha inten-
ção, neste momento, é revi-
sitar esses dez presídios, pelo 
menos, para vermos a evolu-
ção que houve, daquela opor-
tunidade até hoje”, afirmou 
Busato, que também foi inte-
grante da CPI anterior.

Amanhã, a nova CPI vai 
eleger seu presidente e os 
três vice-presidentes e desig-
nar oficialmente o relator. A 
reunião ocorrerá às 9h30, no 
plenário 5. A proposta da CPI 
é levar os deputados a visitar 
presídios em todo o País, dis-
cutir a legislação atual e pro-
por soluções mais econômicas 
aos cofres públicos, visando à 
recuperação de presidiários.

“Eu espero que possamos, 
nesta CPI, elaborar algumas 
leis que venham a sanar pro-
blemas crônicos do sistema 
carcerário”, disse Busato. Ele 
declarou ainda que pretende 
convidar outros deputados 
para ajudá-lo em uma espécie 
de “relatoria conjunta”, com o 
objetivo de revisar o trabalho 
da CPI anterior.

Rebeliões - No ato de cria-
ção da comissão, o deputado 

O objetivo da CPI é verificar as condições do sistema prisional brasileiro e propor soluções eficazes

CPI do Sistema Carcerário poderá 
visitar os dez piores presídios do País
Amanhã, a comissão irá eleger seu presidente, vices e designar oficialmente o relator

Carlos Zarattini (PT-SP) jus-
tificou que as recentes rebe-
liões, amplamente noticiadas 
pela imprensa, e os conflitos 
registrados em cadeias públi-
cas deixaram nítido o caos no 
sistema carcerário brasileiro. 
Zarattini classificou a situ-
ação atual como sendo uma 
“latente desestruturação do 
sistema prisional”.

Segundo dados do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
em 2014, a população carce-
rária brasileira ultrapassava 
700 mil presos. Desse número, 
cerca de 150 mil estavam em 
prisão domiciliar. De acordo 
com a estatística, o Brasil pas-

sa a ter a terceira maior po-
pulação carcerária do mundo, 
segundo dados do ICPS (Cen-
tro Internacional de Estudos 
Prisionais, do King’s College, 
de Londres).

CPI anterior - Entre 2007 e 
2008, a CPI anterior do Siste-
ma Carcerário visitou 82 pre-
sídios, em 18 estados. O re-
lator na época, ex-deputado 
Domingos Dutra, concluiu 
que o sistema prisional es-
tava sustentado “na base de 
torturas física, moral e psico-
lógica”. 

Essa CPI aprovou relatório 
final com o diagnóstico da si-
tuação do sistema prisional e 

apresentou diversos projetos 
que passaram a tramitar na 
Câmara.

A comissão propôs, por 
exemplo, a adoção de penas 
alternativas, de caráter edu-
cativo; e da justiça restaura-
tiva, cuja característica está 
no fato de se reparar os da-
nos eventualmente causados 
a uma pessoa em lugar de pu-
nir o causador do dano.

A comissão também su-
geriu responsabilizar entes 
federativos, agentes públicos 
e autoridades por omissão no 
cumprimento da legislação 
e violação aos direitos hu-
manos.

ESTATUTO DA FAMÍLIA

Comissão define 
o cronograma 
de atividades

A comissão especial que 
discute o Estatuto da Família 
(PL 6583/13) definiu na se-
mana passada seu cronogra-
ma de atividades. O projeto de 
lei prevê diretrizes de políticas 
públicas voltadas para a enti-
dade familiar. O relator, depu-
tado Diego Garcia (PHS-PR), 
afirmou que as atividades se-
rão, basicamente, reuniões 
internas da comissão, audi-
ências públicas na Câmara e 
mesas redondas nos estados. 

Garcia explicou que foi 
estipulado prazo de cinco 
sessões para apresentação 
de requerimentos de audi-
ência pública com pessoas 
e organizações ligadas ao 
tema. O relator disse ainda 
que as mesas redondas serão 
realizadas nas assembleias 
legislativas, sempre com a 
presença do relator ou do 
presidente da CPI. Sobre as 
reuniões internas, o deputa-
do afirmou que elas serão re-
alizadas para discussão en-
tre os membros e os autores 
de eventuais emendas.

O relator já apresentou o 
primeiro requerimento, que 
pede a realização de audiên-
cia pública com a Confede-
ração Nacional das Entida-
des de Família (Cnef), uma 
associação civil, sem fins 
lucrativos, em que pesso-
as, instituições e empresas 
promovem ações integradas 
a fim de assegurar de modo 
eficaz a assistência à família 
e a seus integrantes.

A presença do professor 
e doutor em direito Antônio 
Jorge Pereira Junior também 
foi requerida pelo relator. O 
professor é o autor de uma 
tese, premiada nacional e in-
ternacionalmente, que tra-
tou dos direitos da criança 
e do adolescente em face da 
TV. O estudo aborda aspec-
tos da programação da TV 
comercial aberta no Brasil 
e expõe a dinâmica do dano 
moral infanto-juvenil, con-
siderado diferente do dano 
moral no adulto.

De acordo com o presi-
dente da comissão, deputado 
Sóstenes Carvalho (PSD-RJ), 
o colegiado vai se reunir no 
próximo dia 7 de abril, às 15 
horas. Segundo ele, a reu-
nião será destinada à vota-
ção de requerimentos.

Luis Alves

Laycer Tomaz

A matéria sobre a audiên-
cia conjunta das comissões 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável; e de 
Integração Nacional, De-
senvolvimento Regional e 
da Amazônia, que debateu o 
desmatamento na Amazô-
nia, foi publicada com uma 
foto incorreta na edição do 
Jornal da Câmara de sexta-
-feira. O deputado Arnaldo 
Jordy (PPS-PA), que pediu o 
debate, sugeriu à Comissão 
de Meio Ambiente a criação 
de uma subcomissão espe-
cial para o tema. 

Correção


