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Esforço 
concentrado 
inclui mudança
na Voz do Brasil

O Plenário se reunirá na terça 
e na quarta-feira em esforço 
concentrado de votações. Na 
pauta estão a flexibilização 
de horário do programa Voz 
do Brasil e o cancelamento do 
decreto que regulamentou os 
conselhos populares. A jornada 
de enfermeiros é outro item. | 3

Liberação do uso da maconha: 
um tema sempre polêmico

Em cerimônia na terça-feira (2), o quadro Procissão de São Benedito, do artista Cícero Matos - que faz parte da 
exposição Sertão Forte - passará a integrar o acervo de obras culturais da Câmara. A doação, prevista em ato da 
Mesa Diretora, é feita por todos os artistas que expõem seus trabalhos nos espaços da Casa.

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Obra para o
acervo da Câmara

Enquanto um projeto estende ao produto mesmas normas
de fumo e álcool, outro prevê internação involuntária. 

| 2

| 4

Divulgaçõa

Pedro França / Agência Senado
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Em nome da Câmara, o deputado  
Amauri Teixeira (PT-BA) receberá na 
próxima terça-feira (2) o quadro Pro-
cissão de São Benedito, pintado em 
acrílica sobre tela pelo artista Cícero 
Matos, com 1,6 X 1 metro, que in-
tegrará o acervo cultural da Casa. 
Ato da Mesa Diretora prevê a doação 
de uma obra de artistas que expõem 
seus trabalhos nas dependências da 
Câmara. O quadro foi escolhido pela 
Comissão Curadora do Centro Cul-
tural.

O artista - Cícero Matos é pintor, 
escultor, estampador e desenhista 
autodidata. Já participou de várias 
exposições individuais e coletivas, e 
na mostra Sertão Forte traz 26 telas 
pintadas em acrílica sobre tela em 
tamanhos variados.

Baiano de Jacobina, Cícero veio 
para Brasília aos 17 anos e começou 
a pintar profissionalmente na Feira 
de Arte da Torre de TV. Mais tarde, 
mudou-se para Salvador, onde inte-
grou o grupo Baldeação, um dos pre-
cursores do grafite na cidade. 

Depois de morar na Suíça nos 

SEGUNDA-FEIRA
1º de setembro de 2014

AGENDA

LEIA AGENDA 
COMPLETA 
NO CELULAR

Missão Pedagógica
Abertura do programa Missão Peda-
gógica no Parlamento- edição 2014, 
destinada a professores. Auditório 
do Cefor, às 9h. O evento continua 
à tarde, com palestras, a partir das 
14h, também no auditório do Cefor.

A Câmara analisa o Projeto de Lei 
7068/14, do deputado Nilson Leitão 
(PSDB-MT), que aumenta o prazo de 
carência do Fundo de Financiamen-
to ao Estudante do Ensino Superior 
(Fies) para 36 meses. Atualmente, o 
período para o estudante começar a 
pagar o financiamento é de 18 me-
ses após o fim da graduação. O prazo 
previsto na proposta será contado a 
partir do mês seguinte ao da forma-
tura, mantido o pagamento dos juros 

De acordo com Leitão, o recém-
-formado necessita de prazo para se 
firmar no mercado de trabalho. “É 
comum que o ingresso no merca-

EDUCAÇÃO | Pelo texto, alunos terão até 36 meses para começar a pagar o fundo

Prazo para formado pagar o Fies poderá aumentar

do coincida com várias outras mu-
danças na vida do jovem. Todo esse 
movimento, pessoal e profissional, 

envolve gastos.” O deputado acredi-
ta que, após três anos de formado, o 
profissional terá mais condições de 
arcar com o pagamento de seu dé-
bito. 

O Fies concede financiamento a 
estudantes matriculados em faculda-
des privadas, com avaliação positiva 
do Ministério da Educação. O saldo é 
parcelado em até três vezes o tempo 
do curso, acrescido de um ano.

 Tramitação - O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será anali-
sado pelas comissões de Educação; 
de Finanças e Tributação; e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

CULTURA | Quadro integrará o acervo cultural da Casa 

Câmara recebe obra da 
exposição Sertão Forte

anos 90, montou em Salvador um 
ateliê/galeria no Pelourinho, onde 
organizou exposições, recitais e 
musicais. Dessa experiência nas-
ceu o movimento Papagaísmo, que 
ironizava a necessidade de classifi-
cação da arte pelos “ismos” das es-
colas vanguardistas de pintura. Atu-
almente, Cícero dedica-se à pintura 
em escultura em Jacobina.  

A exposição Sertão Forte conti-
nua aberta ao público até o dia 12 
de setembro, e pode ser vista de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 
na Galeria de Arte do 10º andar do 
Anexo IV da Câmara.

SERVIÇO
Cerimônia de doação do quadro 
Procissão de São Benedito 
Data: 02/09 
Horário: 17 h
Local: Galeria de Arte do 10º andar 
do Anexo IV da Câmara

Alexandra Martins

Leitão: tempo para se firmar no trabalho

Na mostra  Sertão Forte podem ser vistos 26 quadros do artista Cícero Matos



JORNAL DA CÂMARA | 3

ESFORÇO CONCENTRADO | Mudança de horário da Voz do Brasil é um dos projetos

1º de setembro de 2014

Oposição quer 
barrar decreto 
de conselhos

TV RÁDIO 
DeSTaqueS DO POrTaL CâMara NOTíCiaS

AGÊNCIA

Crimes da ditadura 
podem integrar 
conteúdo curricular

Acesse a 
campanha Voto 
Consciente

O impacto da 
renúncia do ISS 
em municípios

Um dos temas mais polêmicos 
que pode ir à votação com pauta 
trancada  é o projeto que pretende 
sustar o decreto presidencial que 
criou a Política Nacional de Parti-
cipação Social (PDC 1491/14), que 
regulamenta várias esferas para 
que as entidades civis influenciem 
as ações do governo. A votação do 
projeto é reivindicação da oposi-
ção desde junho e tem compro-
metido a votação de outros temas.

O decreto é criticado por par-
lamentares de oposição e do go-
verno (PMDB e PSD), que conde-
nam o fato de as instâncias serem 
vinculadas à Secretaria Geral da 
Presidência da República e a falta 
de diálogo com o Congresso Na-
cional sobre o tema. O presidente 
da Câmara, Henrique Eduardo Al-
ves, chegou a dizer que a edição de 
uma política de participação por 
decreto é ilegal e que o tema deve-
ria ser discutido por meio de pro-
jeto de lei.

Jornada - Estão incluídos na 
pauta, mas dependem da votação 
ou retirada de urgência da pro-
posta sobre patrimônio genético, 
a conclusão do projeto que estabe-
lece nova jornada para caminho-
neiros (PL 4246/12), a jornada de 
30 horas semanais para enferma-
gem (PL 2295/00), o direito de res-
posta (PLs 6446/13 e 3232/92), a 
proposta para endurecer a pena de 
menores infratores (PL 7197/02) e 
a Lei de Responsabilidade Fiscal 
do Esporte, também chamada de 
Proforte (PL 5201/13).

No último esforço concentrado, em 
agosto, não houve acordo para votar 

a maioria das propostas

Gustavo Lima

Plenário terá homenagem
a Campos e pauta polêmica

O Plenário da Câmara dos Deputa-
dos volta a se reunir nesta terça-feira 
(2) para a última semana de esforço 
concentrado antes das eleições de ou-
tubro. Os deputados terão que lidar 
com temas polêmicos, como a pro-
posta para mudar o horário de trans-
missão da Voz do Brasil (MP 648/14), 
o cancelamento da Política Nacional 
de Participação Social (PDC 1491/14) 
e um projeto sobre o acesso ao patri-
mônio genético (PL 7735/14).

O primeiro compromisso é uma 
sessão solene, às 15h de terça-feira, 
para homenagear os ex-deputados 
Eduardo Campos e Pedro Valadares 
Neto, mortos em um acidente aéreo 
no dia 13 de agosto. Campos era can-
didato à presidência pelo PSB e Va-
ladares, assessor da campanha. Ou-
tras cinco pessoas também morreram 
na queda do avião: o assessor de im-
prensa de Campos, Carlos Percol; o 
fotógrafo da campanha, Alexandre 
Severo; o cinegrafista Marcelo Lyra; 
e os pilotos Marcos Martins e Geral-
do Cunha.

A morte de Campos, aos 49 anos, 
tomou o mundo político de surpresa e 
mudou o jogo eleitoral na campanha. 

Ex-governador de Pernambuco e se-
cretário de Estado, Eduardo Campos 
foi eleito deputado federal três vezes, 
entre 1995 e 2007, e ocupou a lideran-
ça do PSB em três ocasiões. Desta-
cou-se como um dos articuladores da 
base do governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva na Câmara.

Votações - As votações em Plená-
rio ocorrem a partir das 19h de terça-
-feira. Na quarta-feira, a sessão está 
prevista para as 9h. Ainda não está 
marcada a reunião de líderes parti-
dários, mas o presidente da Câmara, 
Henrique Eduardo Alves, deve con-
vocar as lideranças na tarde de terça 
para tentar negociar as votações.

O primeiro item da pauta é a me-
dida provisória que flexibilizou o ho-
rário de transmissão da Voz do Brasil 
durante os jogos da Copa do Mundo 
(MP 648/14), quando as rádios pu-
deram transmitir o programa entre 
as 19h e 22h. O texto aprovado pela 
comissão mista que analisou a MP 
tornou regra para as emissoras co-
merciais esse horário diferenciado, 
motivo pelo qual a proposta enfren-
ta resistência de diversos deputados. 
Em agosto, o PV obstruiu a votação da 

matéria, que não foi analisada.
Patrimônio genético - O projeto 

que cria regras nacionais de acesso 
e repartição de benefícios dos recur-
sos genéticos da biodiversidade, com 
a previsão de pagamento de royalties 
(PL 7735/14), é outro tema que pode-
rá ser votado. O projeto, que tramita 
em regime de urgência constitucional, 
tranca a pauta de votações e impede 
a análise de outros projetos de lei pe-
los deputados até que seja aprovado.

O texto já recebeu mais de 100 
emendas, mas ainda não tem relator 
definido e tampouco foi discutido 
pela comissão especial, o que pode 
inviabilizar a votação nesta semana. 
Com a pauta trancada por esse proje-
to, restaria aos deputados votar MPs, 
propostas de emenda à Constituição 
(PECs), projetos de decreto legislativo 
(PDCs), projetos de resolução (PRCs) 
ou projetos de lei de iniciativa de tri-
bunais ou outras esferas.

PeCs - A pauta do Plenário tam-
bém inclui cinco propostas de emen-
da à Constituição. Entre elas, a PEC 
358/13, que obriga o governo a exe-
cutar as emendas parlamentares (or-
çamento impositivo).Jornada dos caminhoneiros na pauta

Acervo / Cãmara dos Deputados
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A descriminalização da maconha 
no Brasil é um dos assuntos mais po-
lêmicos discutidos na Câmara dos 
Deputados. Segundo o Instituto Na-
cional de Ciência e Tecnologia para 
Políticas Públicas do Álcool e outras 
Drogas (Inpad), o Brasil tem 3,5 mi-
lhões de usuários de maconha. Ape-
sar do grande número de usuários, 
um levantamento da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), pa-
trocinado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), mostra que 75% da 
população é contrária à legalização.

A maconha é uma substância psi-
cotrópica psicoativa, ou seja, é capaz 
de causar alucinações e alteração no 
comportamento do usuário. Os par-
lamentares divergem não só sobre a 
liberação ou não da venda da droga, 
mas também sobre o uso que será 
feito dela: se recreativo ou apenas 
medicinal.

“A maconha causa dependência 
química em torno de 15% dos seus 
usuários, um pouco mais do que o ál-
cool”, adverte o psiquiatra Leonardo 
Moreira. Quando um jovem se envol-
ve com maconha, afirma o médico, o 
cérebro dele ainda está amadurecen-
do e os danos são irreversíveis. Le-
onardo Moreira esclarece ainda que 
o que é usado medicinalmente é um 
composto da maconha: o canabidiol.

Atualmente, o canabidiol consta 
de uma lista de psicotrópicos elabo-
rada pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). Por isso, 
quem quer fazer uso terapêutico 
do composto depende de autoriza-
ção especial (da própria Anvisa ou 
da Justiça) ou da importação à mar-
gem da lei. A substância é usada por 
quem sofre de epilepsia grave, escle-
rose múltipla, esquizofrenia e mal de 
Parkinson.

A Anvisa discute a mudança da 
classificação do canabidiol da lista 
de substâncias psicotrópicas para a 
de substâncias sujeitas a controle es-
pecial. O assunto, porém, foi tratado 
pela última vez em reunião no dia 29 
de maio.

a favor - O deputado Jean Wyllys 
(Psol-RJ) é um dos parlamentares 
que defendem regras para a produ-
ção, a industrialização e a comercia-
lização da maconha e seus derivados. 
O Projeto de Lei 7270/14, de autoria 
de Wyllys, tem 40 páginas e, além de 
definir regras para plantação, esten-

de a esses produtos normas já vigen-
tes para tabaco e álcool, como proi-
bição de propaganda e do fumo em 
recintos fechados.

A proposta de Jean Wyllys tramita 
apensada ao Projeto de Lei 7187/14, do 
deputado Eurico Júnior (PV-RJ), que li-
bera a plantação da maconha em resi-
dências, além do cultivo para uso me-
dicinal e recreativo. Os textos serão 
analisados por uma comissão especial 
que será criada unicamente para dis-
cutir o mérito dessas propostas.

Contra - O assunto é polêmico e 
divide opiniões na Câmara dos De-
putados. Na contramão da regula-

mentação, está o deputado Osmar 
Terra (PMDB-RS), autor de um pro-
jeto que prevê o aumento das penas 
para os traficantes de drogas, como 
uma forma de inibir o comércio ilegal 
(PL 7663/10). A pena mínima passa-
ria de cinco para oito anos de reclu-
são. A pena máxima permaneceria 
em 15 anos.

Para Osmar Terra, propostas que 
busquem permitir o uso de drogas 
só aumentariam o número de pes-
soas dependentes, que ele considera 
doentes.

O projeto, que também permite a 
internação involuntária do usuário 

Defensores da regulamentação desenharam folha da cannabis no gramado do Congresso, durante ato realizado em junho

de drogas, já foi aprovada na Câmara 
e seguiu para a análise do Senado.

No Senado, o assunto também 
provoca controvérsias. Participan-
tes de recente debate sobre o tema 
chegaram a pedir a prisão de um dos 
presentes sob a alegação de que ele 
estaria oferecendo canabidiol.

COMPORTAMENTO | Levantamento de entidade aponta a existência de 3,5 milhões de usuários da substância no País

Liberação da maconha divide parlamentares

Projeto do deputado Jean 
Wyllys define regras para 
plantação de maconha e 
estende ao produto normas 
relativas a tabaco e álcool

Proposta do deputado 
Osmar Terra, aprovada na 
Câmara, aumenta as penas 
para traficantes e prevê 
internação involuntária

Pedro França / Agência Senado


