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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

PI 168 /2019
PROJETODELEl]

(Do Sr. Deputado Agaciel Maia)
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Altera a Lei n' . 3.520, de 03 de janeiro de

2.ç)QS, que Ittstitui a meia-eittracla pat'a os

estudalttes das escolas públicas e particular'es

(to Distrito Federal.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta

Art. 1" A ementa da Lei n' 3.520, de 03 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a R

seguinte vedação:

Institui meia-enteada para os estudantes dasgl

escolas públicas e particulares do Distritos nq
Federal, bem como, as pessoas doadoras deg Q

í.t? /"-T-.

l (um) quilo de alimento não-perecível,g .ê)
Z .D'

em casas de diversão, boatos, casas dq

espetáculos, praças esportivas, camavaís:

camavais fora de época, bailes e outras

festas de cunho popular.

a

a

8=>

Art. 2' o caput do ait. I' da Lei n' 3.520, de 03 de janeiro de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

Art. ll' Fica assegurado o pagamento da metade do

valor efetivamente cobrado, aindct que praticado cl título

promocional, ou de e-ventual desconto para ingresso em casas de

diversão, boates, casas de espetácutos, praças esportivas, carnavais,

carnavais fora de épocct, bailes e outras lestas de

estudante devidamente matriculado e .sequente
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ensino público ou particular" do Distrito Federal ou da União, bem

como, as pessoas doadoras de l(um) quilo de alimento não

perecível, na conformidade da preseYtte Lei.

ParágrcÚo úttico. O quilo de alimento não

perecível, deverá ser enh'egue na entrada do estabelecimento, antes

do inicio da apresentação ou dajesta.

Art. 3' O art. 9' da Lei Lei n' 3.520, de 03 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a

seguinte vedação:

Art. 9' Ficam obrigados os promotores e

organizadores de eventos, a destinarem os alimentos perecíveis

arrecadados a Instituições beneficentes e ou ONGs qtle prestam

quatqtler sewiço qtle provo'pa a dignidade htlmana e o resgate da

cidadania, devidamente inscritos na Secretaria ÀdjtLntcl de

Desenvolvimento Social, da Secretaria de Estado de Trabalho,

Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos

Humanos (SEDESTMIDH).

Art. 4' Esta Lei será regulamentada no prazo de trinta dias após a sua publicação

Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário, cm especial a Lei n' 2.768, de 31 de

agosto de 2002.

.JI ISTIFlí'' A í' A n

Trata-se de Prometo de Lei que visa acrescentar a possibilidade das pessoa

de lkg de alimento não perecível serem incluídas nos pagantes de meia-entrada.

;pagan

Sela i;ql#aa)b
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A proposta é realizar maior ação voluntária as pessoas carentes e assim possibilitar

uma maior inclusão social, diante do grande número de pessoas na linha da pobreza.

Acreditamos que através dessa oportunidade maior serão o número de ajuda as

pessoas carentes e as pessoas que de alguma forma precisam da oportunidade de pagar a

meia entrada para facilitar no orçamento familiar.

Ademais, a prática já é adotada por grande parte dos eventos hoje em dia, o que

apenas incluiria uma obrigatoriedade diante da já aceitação global dessa atividade.

A importância da meia entrada nos eventos, é o benefício já incluído em legislação

específica, o que dá a garantia de acesso a até 40% do total de pagantes com a possibilidade

de pagar a metade do valor da entrada no local.

Portanto, a possibilidade de inclusão da meia entrada para os pagantes de alimentos

não perecíveis, é de suma importância para todos os lados, pois possibilita o pagamento da

meia entrada, possibilita a ação de solidariedade das empresas, e possibilita aqueles que

estão na pobreza de ter um alimento digno para o seu sustento.

Face à enorme relevância do tema, conto com o apoio dos nobres pares para

analisar, aperfeiçoar e aprovar este prometo de lei com a maior brevidade

Sala das Sessões

eputado'Agaciel Maia
Deputado Distrital

Presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças

Süi.X Pnüxl.H. l..üÓWWW'
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Texto atualizado apenas para consulta

LEI NO 3.520, DE 3 DE JANEIRO DE 2005
(Autoria do Projeto: Deputado Gim Argello)

Institui a meia-entrada para
estudantes das escolas públicas
particulares do Distrito Federal.

os
e

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos
do $ 6o do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de
projeto de lei aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal:

Art. lo Fica assegurado o pagamento da metade do valor efetivamente
cobrado, ainda que praticado a título promocional, ou de eventual desconto para
ingresso em casas de diversão, boates, casas de espetáculos, praças esportivas,
carnavais, carnavais fora de época, bailes e outras festas de cunho popular, ao
estudante devidamente matriculado e freqüente em instituição de ensino público ou
particular do Distrito Federal ou da União, na conformidade da presente Lei. l

Art. 2o Para usufruto do benefício referido no art. lo, é obrigatória a
apresentação de carteira de identidade estudantil emitida pelas entidades estudantis
e autenticada pelos respectivos estabelecimentos de ensino público ou privado, por
meio de ficha cadastral emitida para a obtenção da mesma, que contenha os dados
do aluno, tais como, nome, série, turma e turno.

Pa/lignaáo (;n/co. A carteira que se refere o capuz terá modelo elaborado
pelas entidades emissoras, devendo ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
até o inkio de cada ano letivo.

Ait. 3o A Carteira de Identidade
preferencialmente, pelas seguintes entidades:

Estudantil será expedida,

1 - Federação dos Estudantes Universitários de Brasília e Entorno
no caso de ensino público e privado de nível superior;

FEUBE,

11 - União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Brasília - UMESB,
no caso de ensino público e privado fundamental, médio e de cursos
profissionalizantes inseridos no currículo oficial do Ministério da Educação - MEC e de
cursos de idiomas e preparatórios para vestibular.

Pa/:áynaÁo t;DJlco. Fica permitida a cobrança para a emissão das carteiras de
identidade estudantil por parte das entidades citadas no art. 3o, incisos l e ll.

Art. 4o Os estabelecimentos de ensino fundamental, ensino médio ou
superior público ou particular fornecerão às respectivas entidades estudantis citadas
no art. 3o as listagens dos estudantes devidamente matriculados em suas unidades
oe ensino

Art. 5o Caberá às Administrações Regionais e aos órgãos responsáveis pela
cultura, esporte, lazer e defesa do consumidor (PROCON/DF) a fiscalização do

l Ver também Lei no 5.104. de 2013. ã9x' flua:k) tlêd$:C+,

11.+ i.b8: .i..!20/9
F.l+.e 1''-- 0z4 - ,IÉ.
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cumprimento da presente Lei, autuando os estabelecimentos que descumprirem,
cominando-lhes sanções administrativas cabíVeis, inclusive multa, suspensão e
cassação do alvará de funcionamento do evento ou do estabelecimento.

Pa/láynaÁo t;nüo. Os estabelecimentos de diversões, esporte e cultura
deverão afixar cartazes em local visível da bilheteria e portaria, informando aos
interessados sobre as condições estabelecidas no art. lo, para o gozo do benefício
da meia-entrada, com os telefones dos órgãos de fiscalização.

Art. 6o Para a emissão das carteiras de identidade estudantil. o
estabelecimento de ensino público ou particular deverá facilitar o acesso e
disponibilizar espaço para a confecção dentro do mesmo.

Art. 7o Fica permitida a veiculação de propaganda no verso das carteiras de
identidade estudantil, exceto de bebidas alcoólicas, cigarros e de partidos políticos,
devendo sempre conter expressões de cunho social, tais como: "Diga não às
drogas

Art. 8o As instituições de ensino público e particular do Distrito Federal
fornecerão declaração gratuita e específica para fins de emissão de carteira de
identidade estudantil no prazo de quarenta e oito horas após a solicitação do aluno.

Art. 9o Ficam obrigados os promotores e organizadores de eventos a
estabelecer meia-entrada somente nos termos de toda a legislação vigente.

Art. 10. Esta Lei será regulamentada no prazo de trinta dias após a sua
publicação.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n'
2.768, de 31 de agosto de 2002

Brasília, 7 dejaneiro de 2005
117o da República e 45o de Brasília

JOAQuiM DOMINGOSRORIZ
Este texto não substitui o publicado no DÓ/ü) O/?k:7b/ do Z)&Z/l&o nedena4 de 14/1/2005

Sela Praz(}cob L
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'l r Unidade responsável: Secretaria Legislativa

CÂMARA
LEGISLATIVA
DiST RITO FCD{PAt

< : CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

a

Assunto: Distribuição do Projeto de Lei ne 168/19 que "Altera a Lei nQ
3.520, de 03 de janeiro de 2005, que qnst/tu/ a me/a-entrada para os
estudantes das escolas públicas e particulares do Distrito Federal".

Autoria: Deputado(a) Agaciel Maia (PR)

Ao SPL para indexações, em seguida ao SACP, para conhecimento e

providências protocolares, informando que a matéria tramitará, em análise

de mérito, na CDC(RICA art. 66, 1, "a"), e, em análise de admissibilidade na

CEOF(RICA art. 64, 11, "a") , e CCJ(RICA art. 63, 1).

Em 27/02/19

MA'RCELO FREDERICO M. BASTOS

' Matrícula 13.821

Assessor Especial

7Z
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Gabinete do Deputado Agaciel Maia

L.l D O.

Em. J,é2 ./ '€17cl- /122\ÓÍ

Secretaria Legtsbtiva

PROMETO DE LEI NO , de 2019
(Do Senhor Deputado Agaciel Maia)

PI
175 /201g Institui o Dia do Auditor deControle Ext

dá óutras providências.
erno;e

A CÂMERA LEGISLAnVA DO DISTRnO FEDERAL DECRETA

Art. lo Fica instituído no calendário oficial do Distrito Federal o Dia do Auditor
de Controle Externo, a ser celebrado no dia 27 de abril.

Pa/iidnaáo .C/nÁ:o. Para .fins do disposto nesta 'Lei, é considerado Auditor de
Controle Externo o ocupante de 'cargo efetivo de Tribunal de 'Contas,, concursado
original e esbeéificamente para o exercício de atividade exclusiva de Estado, de
natureza finalística de controle externo, de complexidade e responsabilidade de nível
superior, : relativas à titularidade dàs atividades indissociáveis e privativas do
planejamento, coordenação- e execução :de auditorias, . inspeções, instruções
processuais e demais procedimentos de fiscalização de competência do Tribunal ,de
Contas

Art. 2o O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) promoverá, na semana
da data comemorativa de que trata esta Lei, sessão extraordinária ou outro evento de
repercussão social destinado adar conhecimento à sociedade ê ao Poder Público em
geral sobre a atuação dos Auditores de Controle Externo, para o controle e a melhoria
da gestão e do desempenho da Administração Pública e parao Estado Democrático de
Direitor

Art. 3o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 4o Revógam-se as disposições em contrário. SECREl\RIA LEGISLATl\n

Sda PrdoMo bgislatNo
...ÊÉ;..N': I'+ E: : /: .90/g
FoM ;;N'' 0.[ ;E''

JUSnnCAçÃO

O presente Projeto de Lei visa declarar o Dia Estadual do Auditor de Controle
Externo, a ser celebrado no dia 27 de abril.

O Auditor de Controle Externo é o agente público ocupante de cargo efetivo
para o qual se exija nível superior como requisito mínimo. de investidura) concursado
para o exerckio. da titularidade das atividades exclusivas -de Estado relativas .à
auditoria, ~à inspeção, à instrução e às demais atribuições típicas de controle externo
do órgão de fiscalização e instrução dos Tribunais de Contas do Brasil.

De acordo com o art. 71 da Constituição Federal, o controle externo a cargo do
Co.ngresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União= E, o
controle externo, a cargo ;.das demais.*Casas Legislati.vas, por força do art. 75, seFá}
conforme o caso, exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados.efdo
Distrito Federal, beh como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Piãêã Muiiiéipal -= Quadra 2;- Lote 5 - CEP
www.cl.df.gov..br .' ''
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Gabinete do Deputado Agaciel Maia

Como ocorre nas principais democracias do mundo, essa outorga constitucional insere
os Tribunais de Contas do Brasil, órgãos de controle externo, com poder judicante
sobrecontas, em processos que lhes são próprios, e com autonomia administrativa e
financeira, na função de controle externo a cargo das Casas Legislativas.

Os Tribunais de Contas são órgãos constitucionais de controle externo
necessários e indispensáveis para a consolidação e aperfeiçoamento do Estado
Democrático de Direito, mediante fiscalização independente da aplicação dos recursos
públicos levadas a efeito pelos administradores dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário da República.

Deve-se estabelecem uma data comemorativa para valorização desses Auditores,
essenciais para que os Tribunais de Contas promovam a manutenção da governança
dos Poderes da República. Essa celebração oportunizará também fomento de reflexão
aos administradores desses Poderes republicanos sobre a ossatura do Estado brasileiro
na qual se instituiu mecanismo independente de permanente vigilância, com a devida
neutralidade político-partidária e independência daqueles que serão fiscalizados, que,
ao tempo em que se exigegestão em conformidade com a legalidade, legitimidade e
economicidade,. lhes mantêm alerta contra o perigo dos desvios, da ineficiência, da
ineficácia e da. falta de efetividade e de equidade na aplicação dos recursos da Nação.
Não custa lembrar que Epitácio Pessoa, no seu livro "A Nação",.de 1922, justificou a
valorização do quadro técnico do Tribunal de Contas, para o desempenho efetivo das
funções republicanas do Orgão.

A data escolhida, dia 27 de abril, para "Dia Nacional do Auditor de
Controle Externo", remete ao ano 1893, momento memorável em que um membro
do Poder Executivo, Serzedello Corrêa,. então Ministro da Fazenda do governo..do
Presidente Floriano Peixoto, deu exemplo de espírito público na defesa de direitos
humanos na gestão pública por.meio de sua coragem de enfretamento à tentativa de
detentor de poderes da República contra a atuação do Tribunal de Contas em prol da
moralidade da administração.

O então Presidente Floriano Peixoto, inconforntado com decisão do Tribunal de
Contas que considerou ilegal ãi nomeação feita por ele - de um parente, do ex-
Presidente Deodoro da Fonseca ' determinou que fossem redigidos decretos que
retiravam do Tribunal de Contas a competência para impugnar despesas eivadas de
ilegalidade. O Ministro da Fazenda Serzedello Correa, não concordando com a posição
do Presidente, demitiu-se do cargo, expressando-lhe sua posiçãoem carta de 27 de
abril de 1893, cujo trecho básico é o seguinte:

/

'Esses.decretos anulam o Tribunal, o\reduzem a simples
Ministério. da Fazenda, tiram-lhe toda a independência e
autonomia, deturpam os fins da instituição, e permitirão ao
Governo a F)rática de todos os abusos e vós.o sabeis - épreciso
antes de tudo legislar para o futuro. Se a função do Tribunalnó
espírito da Constituição é apenas.a de liquidar as contas..-e
.verificar a sua legalidade depois de feitas, o que eu contestoJL eü*.
.ros declaro que esse Tribunal é mais um meio de aumentar o
funcionalismo, de avolumar a despesa, sem vantagens pah a
moralidade da administração. . \.

Praça Municif)al Quadra 2 -- Lote 5 -- CEP 70094;902 :

www.cl.df.gov.br
Brasília-DF -- Tel: (61 ) 3348-8000
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Gabinete do Deputado Agaciel Maia

Se, porém. ele é um Tribunal de exação comojá o queria Alves
Branco e como têm a ltália e a.França. precisamos resignarmo-
rios a não gastar senão Q que for autorizado em lei e gastar
sempre bem, pois para os casos urgentes a lei estabelece o
recurso.

Os governos nobilitam-se, Marechal, obedecendo a essa
soberania suprema da lei e só dentro dela mantêm-se e são
verdadeiramente independentes.
Pelo que venho de expor. não posso. .pois Marechal, concordar e
menos referendar bs decretos a que acima me refiro e por isso
rogo vos digneis de conceder-me a exoneração do cargo de
Ministro da Fazenda, indicando-me sucessor."

T'enente- Coronellnnocêncio Serzedello Corrêa

Ao se celebrar o Auditor de Controle Externo e promover a valorização desse
agente público se dará passo indispensável ao resgate do órgão de fiscalização e
instrução dos Tribunais. de Contas, preterido pelo constituinte originário ao .formular
os ans. 73 e 75, que tratou das vedações, prerrogativas e garantias dos integrantes
do órgão de,deliberação.

Tais Tribunais. desempenham duas funções públicas distintas, uma
jurisdicíonada da outra.. Aquela para a qual foram instituídos, a função de controle
externo, e aquela necessária a sua autonomia administrativa e financeira, a função de
administração pública, garantidora de sua independênc:ia institucional.

Em que pese o referencial, o órgão de fiscalização e instrução dos Tribunais de
Contas do Brasil foi lançado à sorte infraconstitucional da autonomia federativa. Isso
resulta em falta de padronização, com risco de prejuízo à independência funcional, à
isenção político-partidária,l à qualidade, à eficácia, à eficiência, à efetividade e à
profissionalização da atuação desse órgão e dos correspondentes agentes de
fiscalização .e de instrução dos Tribunais de Contas,'regidos, em geral, por. princípios
típicos de secretaria, órgão de administração pública de Tribunal.

Neste contexto, os agentes de fiscalização e instrução dos Tribunais de Contas
do Brasil, sob a identidade "Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do
Brasil", reuniram-se, no dia 10 de agosto de 2012, no auditório do edifkio sede do. n....ÜM
Tribunal de Contas da União, em Assembleia Geral, para, em prol do fortalecimento!<nll:fjêl
da governança .e democratização no âmbito dessas Cortes Contas, fundar alg nn:l H
"Associação Nacional dos.Auditores de Controle Externo dos- Tribunais de Contas do? -qf:i-l
Brasil - ANTC", tendo como fundamento (1) a identidade nacional do Auditor de l Llqi:#
Controle Externo, (11) a independência funciona] dos Auditores de Controle i 11] Ê
Externo, (111) a dignidade do cargo de Auditor de Controle Externo, que decorre das~i . y el
atribuições legais que Ihe;são conferidas para o exercício de fiscalizações, auditorias, jl: 'zl Z
inspeções e demai.s ações típicas de controle externo inseridas na competência dos i ....{1 .8
Tribunais de Contas, (lv) a indispensabilidade do Auditor de Controle Externo como l o'l #
agente legítimo para o exercício das fiscalizações, das auditorias e de outras açõgs..

típicas na unidade de controle externo dos "Tribunais de Contas, ÚV)

a inviolabilidade do Auditor de Controle Externo por seus atou e manifestações bo..2

www.cl.df.gov.br
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Gabinete do Deputado Agaciel Maia

exercício das atribuições do cargo, hos limites da lei, (VI)-o padrão nacional de
organização e funcionamento do órgão de fiscalização e instrução dos Tribunais de
Contas, e(Vll) a imprescindibilidade do Tribunal de Contas independente, imparcial
e apartidário, como instância julgadora e garantidora do devido processo legal na
esfera do controle externo.

A importante iniciativa de criação da ANTC, com o objetivo de consolidar a
identidade nacional dos auditores de controle externo, mostra-se alinhada com a
exitosa experiência de fundação da Federação Brasileira de Associações de
Fiscais .de Tributos Estaduais (Febrafite), entidade que, após 20 anos} congrega
associações exclusivas dos fiscais de tributos de 26 Unidades Federadas, o que
certamente contribui para consolidar a identidade nacional desses fiscais estaduais.
Isto posto, propõe-se o estabelecimento do Dia Estadual do Auditor de Controle
Externo com o objetivo de despertar e renovar nesses agentes o espírito público que
marcou a postura exemplar. de Seaedello Corrêa.em defesa da moralidade da
administração pública e da :independência e autonomia do órgão constitucional de
controle externo, bem como de promover-lhes o devido reconhecimento e valorização.

Sala das sessões, em 20 de fevereiro de ?oíP;

.(JaW.
eputado AGACIEL bIAiA

rirá

Selar Protocolo Leglsleti

Praça Municipal Quadra2 = Lote 5 -- CEP 70094-902
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: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Unidade responsável: Secretaria Legislativa

CÂMARA
LEGISLATIVA

â
Assunto: Distribuição do Projeto de Lei ne 175/19 que "Institui o dia do

auditor de controle externo e dá outras providencías"

Autoria: Deputado (a) Agaciel Maia (PR)

Ao SPL para indexações, em seguida ao SACP, para conhecimento e

providências protocolares, informando que a matéria tramitará, e em
análise de mérito, na CESC (RICL, art. 69, 1, "c"), e, em análise de

admissibilidade na CCJ(RICA art. 63, 1).

Em 27/02/19

M/!FtéELO FREDERICO M. BASTOU
Matrícula 13.821

Assessor Especial

Büt f P atocülo Le9islat
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO AGACIEL MAIA

L l D 0
PROJET0 DE LEI N' pi 257 /2019 gm..Jllll!.{4..(1).:3.G{,11)

(Do Sr Deputado AGACIEL MAIA) ......--alia;i:;ãlativa

Disciplina o horário de ligações por

empresas de cobrattça, telemarketing,

bancos ou afins, através de sms,

whatsapp, ligação telelfotticu oü

qualquer outro meio etetrõnico.

g

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA
Ê

!t.

ã
g

[

L

Artigo I' - Esta lei institui normas de proteção e defesa do consumidor e

disciplina o horário de cobrança, nos termos do artigo 42 da Lei Federal n'

8.078, de 1 1 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor.

Artigo 2' - Fica estabelecido que os telefonemas para oferta de produtos e

serviços, ou cobrança de débitos por empresas de telemarketing, de cobrança,

bancos ou afins, deverão ser realizados somente de segunda a sexta-feira, das

08hs00 (oito) horas às 18hs00 (dezoito) horas, excetuando-se sábados,

domingos e feriados, casos em que tais ligações são vedadas.

Parágrafo único - Em qualquer caso, a oferta de produtos, serviços ou

cobrança, somente poderá ser efetuada mediante a utilização, pela empresa

Selar Protocolo Legislativo
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contatante, de número telefónico que possa ser identificado pelo consumidor,

sendo vedada a utilização de número privado, devendo ainda a empresa se

identificar logo no início da chamada.

Artigo 3' - O não cumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores às

sanções previstas no artigo 7 1 e aos demais preceitos constantes dos artigos

57 a 60 do Código de Defesa do Consumidor.

À

Parágrafo único - As penalidades decorrentes de inftações às disposições

desta lei serão impostas, nos respectivos âmbitos de atribuições, pelos órgãos

competentes referente ao direito do consumidor.

Artigo 4' - Posterior regulamentação definirá diretrizes para o cumprimento

da presente lei.

Artigo 5' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA

O prometo de lei ora apresentado coaduna-se com a Lei 8.078/90 --

Código de Defesa do Consumidor, especificamente em seu artigo 42,

regulamentando os horários de cobrança realizados por bancos}.êdpresas de

telemarketing ou afins.

Setor Protocolo Legislativo

Folha
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O artigo 42 da Código de Defesa do Consumidor preconiza que

na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou

ameaça''

Convenhamos que o consumidor receber ligações ou mensagens

de cobrança em seu horário de descanso notumo ou em seu lazer de final de

semana configura o constrangimento vedado pela legislação consumerista

O texto legal ora proposto delega aos órgãos de defesa do

consumidor a aplicação das sanções/penalidades decorrentes do não

cumprimento desta norma.

Firme nessas razões é que apresentamos o presente prometo de lei

que regulamenta os horários de cobrança através de sms, whatsapp, ligações

telefónicas ou outro meio eletrânico no âmbito do Distrito Federal, e

aguardamos o beneplácito dos nobres pares na aprovação da propositura, que

reputamos como de grande utilidade pública.

Sala das Sessões, em 2019

/

AdACIELMAIA

DEPUTADO DISTRITAL

Setor Protocolo Legislativo
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LEGISLATIVA

< CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Unidade responsável: Secretaria Legislativa

Assunto: Consulta ao Gabinete sobre o Projeto de Lei ne 257/19, que
"Disciplina o horário de ligações por empresas de cobrança, telemarketing,

bancos ou afins, através de sms, whatshapp, ligação telefónica ou qualquer
outro meio eletrânico"

Autoria: Deputado (a) Agaciel Maia (PR)

Ao SPL para indexações, em seguida à Secretaria Legislativa, para

devolução ao Gabinete do Autor para manifestação sobre a existência de

proposição correlata/análoga em tramitação, Projeto de Lei nQ 209/19, que

"Institui regras e disciplina o horário e a quantidade de ligações para
oferta de produtos e serviços por mensagens e ligações telefónicas". (Art.

154/ 175 do RI).

Em 21/03/19

MARCELO FREDERICO M. BASTOS

Matrícula 13.821

Assessor especial

Setor Protocolo Legislativo
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PROJETO DE LEI NO PI 258 /2019

(Do S.r. Deputado AGACIEL MAIA)

"Institui a Delegada de Proteção

Animal no âmbito do Distrito Federal -

DPADF"
Setor Protocolo i.eç;islativo

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA

Artigo I' - Fica instituía a Delegada de Proteção Animal no Âmbito do Distrito

Federal - DPADF. g

Parágrafo Unico -- A DPADF será vinculada a Secretaria de Segurança Pública do ê "K
Distrito Federal. :t *N

Artigo 2' - A DPADF compete registrar boletim de ocorrência, instaurar inquérito, q -xi!
bem como adotar procedimentos necessários a defesa animal, especialmente, contra g '

abusos, violências, maus tratos, crimes, venda ilegal, exposição indevida e outras E:

condutas cruéis em quaisquer espécies de animais, seja, selvagens-silvestres

doméstico ou exóticos, objetivando sua efetiva proteção

Í

b€Ü

Parágrafo União - A tipificação prevista no cal)uf deste artigo não é taxativa ao campo

de atuação especifico da DPADF

Artigo. 3' - A Delegada de Proteção Animal do Distrito Federal

disponibilizará Clínicos Veterinários á prestação dos primeiros
animais vitimados.

DPADF

atendi .ntne anc
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Parágrafo Unico - A efetividade do disposto no caput deste artigo, o Poder Público

poderá firmar convênios com pessoas jurídicas, nos termos da Lei 8.666-93.

Art. 4' - As despesas decorrentes d execução desta Lei serão por conta de dotação

orçamentadas próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5' - O Poder Executivo regulamentara a presente Lei no prazo de 180(cento e

oitenta) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA Setor Protocolo l.e3islativo
..PÉ::....K}'.:25Ê../.&X:3
Folha iq'..(21. \gh..=.

Nos termos da propositura, a DPADF atuará em casos de violência contra

animais, tais como abandonos. espancamento, mutilações, envenenamento,

acorrentamento, transporte indevido, maus tratos, como: manter animais com fome, ou

sede, negar assistência veterinária ao animal que esteja doente ou ferido, obriga-lo a

trabalhos excessivos ou superiores a sua força, exposições ao público ou situações

que passam causar pânico ou estresse aos animais.

É incontroversa a necessidade de se criar instrumentos públicos a proteção dos

animais, vez que é público e notório que os mesmos são comumente submetidos a
tratamentos cruéis.

Nesse sentido, a presente proposição institui a Delegada de Proteção Animal

do Distrito Federal - DPADF. visando a disponibilização de mecanismos para

realização de denúncias e outros meios necessários

cometidos contra animais.

para coibirá abusos e crimes
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Não obstante, a DPADF contará com toda estrutura necessária para que o

usuário tenha acesso aos seus respectivos serviços.

Diante da importância de todo o contexto mencionado, esperamos poder

estimular as denúncias contra maus tratos e crimes contra animais, e por fim, solicito

dos meus pares a aprovação da presente matéria.

Sala das Sessões, em 2019

]

ÀGACIELMAIA
DEPUTADO DISTRITAL

Selar Protocolo Legislativo
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6 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Unidade responsável: Assessoria de Plenário e Distribuição

Assunto: Distribuição do Projeto de Lei n9 258/19 que ""Institui a Delegada

de Proteção Animal no âmbito do Distrito Federal-DPADF"

Autoria: Deputado(a) Agaciel Maia (PR)

Ao SACP, para conhecimento e providências protocolares,

informando que a matéria tramitará, em análise de mérito, na CDESCTMAT

IRICL, art. 69-B, "j"l, em análise de mérito e admissibilidade na CEOF(RICA

art. 64, 11, "a") e, em análise de admissibilidade na CCJ(RICA art. 63, 11.

Em 21/03/19

MARCELO FREDERICO M. BASTOS

Matrícula 13.821

Assessor Legislativo

$etor f)rotocoto LeC:islativa:
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L l D O

-«*.*"Jg
PROJETO DE LEI NO PI 259 /2019

(Do Sr Deputado AGACIEL MAIA)

Dispõe sobre a obrigação das
operadoras de telefonia fixa ou móvel

de garantirem a identificação das
chamadas telefónicas, e dá outras

providencial."
Setor Protocolo Legislativo

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA:
]

Art. I' - A presente Lei estabelece a obrigatoriedade da identificação dos

códigos originadores de chamadas telefónicas.

Art. 2' - As operadoras de serviços de telefonia fixa ou móvel com atuação no

Distrito Federal oferecerão aos usuários, sem custo adicional, o serviço de identificação

do código de acesso originador da chamada.

Parágrafo Unico. Ficam desobrigadas as operadoras de telefonia fixa ou móvel

de cumprir o disposto no presente artigo nas situações nas quais os clientes estiverem

em atraso no cumprimento de suas obrigações financeiras perante a operadora

contratada.

Art. 3' - As operadoras de telefonia fixa e móvel com atuação no Distrito Federal

deverão garantir, em todas as ligações telefónicas realizadas entre os consumidores.

bem como nas ligações de empresas destinadas ao público em geral. qxiq seja

informado o código de acesso telefónico que permitia o imediato retorno da criançada,

T
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vedado o uso de numeração aleatórias que dificultam a identificação do originador da

chamada.

Parágrafo Unico - Nos casos em que o consumidor esteja utilizando algum

tipo de aparelho que bloqueio o envio do código de acesso originador na fonte, a

operadora terá a obrigação de bloquear as chamadas telefónicas realizadas através de

talaparelho.

Art. 4' - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá sujeitar o infrator ao

pagamento de multa, no valor de 1 .000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções

constantes de regulamentos específicos.

Art. 5o O poder Executivo do Distrito Federal regulamentará a presente Lei

Art. 6o Esta Lei entra em vigor 90 (90) dias após a data de sua publicação

Setor Protocolo Legislativo

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa atender um dos direitos dos consumidores do

Distrito Federal que possuem contrato com as operadoras de telefonia fica e móvel.

E importante mencionar, que o prometo não há relação na área de
telecomunicação, pois visa proteger os consumidores contratantes de um determinado

serviço, não atingindo a atividade fim das operadoras.

De acordo com o artigo 24 da Constituição Federal Brasileira, em seus incisos

V e Vlll, atribuiu ao legislador estadual a competência de legislar sobre produção de

consumo e responsabilidade por danos causado ao consumidor. Como previamente

relatado as medidas trazidas na presente proposição visam proteger a privacidade e a

segurança da coletividade dos indivíduos que contratam serviços de telefç)qia fixa e
móvel.

,\
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Ademais, assevera-se que a demanda não interfere na livre iniciativa económica

dos estabelecimentos, tendo em vista que criaria apenas obrigações acessórias, as

quais, como previamente afirmado não interfeririam na atividade fim das operadoras

de telefonia.

Diante da importância de todo o contexto mencionado, esperamos poder

estimular o Distrito Federal a implementação de projetos, serviços e espaços para o

público idoso, motivo pelo qual, solicito dos meus pares a célere tramitação e aprovação

da presente matéria.

Sala das Sessões, em 2019

'\

'AGACIELMAIA
DEPUTADO DISTRITAL

N

odor Protocolo Legislativo



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Unidade responsável: Secretaria Legislativa

CÂMARA

ê
LEGISLATIVA
DIST RITO F[D{QAt

Assunto: Distribuição do Projeto de Lei n9 259/19 que "Dispõe sobre a
obrigação das operadoras de telefonia fixa ou móvel de garantirem a
identificação das chamadas telefónicas, e dá outras provídencias"

Autoria: Deputado(a) Agaciel Maia (PR)

Ao SPL para indexações, em seguida ao SACP, para conhecimento e

providências protocolares, informando que a matéria tramitará, em análise

de mérito, na CDC(RICA art. 66, 1, "a"), e, em análise de admissibilidade na

CCJ (RICA art. 63, 1).

Em 21/03/19

M'ARCELO FREDERICO M. BASTOS

Matrícula 13.821

Assessor Especial

R
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PROJETO DE LEI NO

(Do Sr Deputado AGACIEL MAIA)

"Institui o Programa Cidade Amiga do
Idoso."

actor Protocolo l.CSislativo

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA:

Artigo I' - Fica instituído o Programa Cidade Amiga do Idoso com a finalidade

de incentivar e adotarem medidas para o envelhecimento saudável e aumentar a

qualidade de vida das pessoas idosas no âmbito do Distrito Federal. ã

Artigo 2' - Para aderir ao Programa, o Distrito Federal deve dispor de Conselhos Éli

do Idoso em funcionamento nas Regiões Administrativas, além de apresentar planos $

de ação que comtemplem melhores condições para as pessoas idosas nos seguintes :l

aspectos:

a

R
R' .

[

F

Ê
#

1 - Moradia

11- Esporte e Lazer

111 -- Participação Social

IV -- Transporte

V- Respeito e Inclusão Social

VI - Apoio comunitário e serviços de saúde

Vll - Segurança

Parágrafo Unico. O Plano de

com a Lei n' l0.741 . de 10 de

ação devera pautar-se n# qul

outubro de 2003

couber. em consonância
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Art. 3o - A criação de cada Conselho nas Regiões Administrativas será de competência

do Governo do Distrito Federal.

Art. 4' - Os Conselhos das Regiões Administrativas ficarão responsável pelo

acompanhamento e inclusão do programa Cidade Amiga do Idoso.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA
Setc>r Protocolo Legislativo

As expectativas de vida dos brasileiros aumentam a cada ano. Segundo os

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano passado. essa

média chegou a 75,8 anos, ou seja, a expectativa de vida do brasileiro aumentou 30

anos

As pessoas idosas em nosso País enfrentam inúmeras barreiras para ter

qualidade de vida. De um lado, identificam-se barreiras de acessibilidade a espaços

abertos. prédios, transporte e moradia, em face de saúde mais fragilizada pelo avançar

dos anos. De outro. tem-se a dificuldade de participação social, decorrente da falta de

opções de lazer, trabalho. atividades esportivas oferecidas pelo Governo e pela

sociedade.

Dessa forma, é oportuno que o Distrito Federal assuma relevante papel de

indutor na construção de políticas públicas que estimulem e promovam a melhoria da

qualidade de vida dosidosos.

Uma cidade amiga do idoso

oportunidade para saúde, participação

à medida que as pessoas envelhecem

estimulo o\envelhecimento

e segurarlça./para aumentar a

ativo ao otimizar

qualidade de vida
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Diante da importância de todo o contexto mencionado, esperamos poder

estimular o Distrito Federal a implementação de projetos, serviços e espaços para o

público idoso, motivo pelo qual, solicito dos meus pares a célere tramitação e aprovação

da presente matéria.

Sala das Sessões, em 2019

GACIELMAIA
DEPUTADO DISTRITAL

SetOr

Fc- IFt a

Protocolo Legislativo
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< CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Unidade responsável: Secretaria Legislativa

LEGISLATIVA
DtST RITO FeDrpAt

Assunto: Distribuição do Projeto de Lei ne 260/19 que "Institui o Programa

Cidade Amiga do Idoso"

Autoria: Deputado (a) Agaciel Maia (PR)

Ao SPL para índexações, em seguida ao SACP, para conhecimento e

providências protocolares, informando que a matéria tramitará, em análise

de mérito, na CAS(RICA art. art. 65, 1, "c") e, em análise de admissibilidade,

na CEOF(RICA art. 64, 11, "a") e CCJ(RICA art. 63, 1).

Em 21/03/19

MARMELO FREDERICO M. BASTOS

Matrícula ].3.821

Assessor Especial
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Desobriga os passageiros considerados
obesos de utilizarem as catracas dos
ânibus que integram o sistema de
transporte coletivo urbano no âmbito do
Distrito Federal e dá outras providências. ''

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRnO FEDERAL
GABINETE DEPUTADO AGACIELMAIA

Projeto de Lei n'
(Do Senhor Deputado AGACIEL MAIA)

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA
Q

Art.I' - Ficam os passageiros obesos, usuários do transporte coletivo g

urbano, no âmbito do Distrito Federal, dispensados da obrigação de utilizar as 3

catracas dos õnibus para fins de utilização dos mesmos, na forma estabelecida. ã

8

Parágrafo único: A dispensa a que se refere o capot deste artigo, não P
desobriga os passageiros obesos do correspondente pagamento da tarifa de

õnibus

Art. 2' - Para os efeitos desta Lei, considera-se obeso o passageiro que

apresentar, em função do peso, dificuldade para transpor as catracas dos

õnibus.

Art. 3' - Para serem dispensados da obrigação de utilizar as catracas dos

õnibus, os passageiros obesos interessados deverão adotar os seguÚtês

procedimentos após embarcarem no ânibus.

Praça Municipal, Quadra 2. Lote 5, Setor de Indústrias Gráficas

Fone: 3348-8680 Setor Pt'ctocolo Legislativo
....gl..K1'..2G.L.i..,ZQuS
l:olha N"./}l (lãÜ)
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1 -- Comunicar ao motorista ou cobrador que não deseja, em função de

sua condição obesa. passar pela catracal

11 - Efetuar o pagamento correspondente ao valor da passagem, ou

passar o cartão eletrânico no validador da catraca, na modalidade

cartão, e, pessoalmente, efetuar o giro da catraia sem passageiro.

Parágrafo único: O pagamento da passagem, na forma de que trata o inciso

11, deve ser autorizado pelo motorista e supervisionado pelo cobrador, podendo,

caso necessário, o cobrador auxiliar o passageiro quanto ao giro da catraca,

para efeito do cômputo do número efetivo de usuários pagantes.

Art. 4' - Não haverá restrições nos õnibus quanto ao número de

passageiros obesos beneficiados por esta Lei, salvo em relação ao número

máximo de lotação permitida.

Art. 5' - As empresas concessionárias de transporte coletivo do Distrito

Federal, após a publicação desta Lei. promoverão a divulgação do direito

assegurado por esta, na parte interna dos õnibus e aos seus funcionários.

Art. 6o
Executivo.

Esta Lei será regulamentada. no que couber, pelo Poder

Art. 7' - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Setor Protocolo Legislativo
=4L

Folha N'..Qg....l$b.=JUSTIFICATIVA

O presente prometo de lei tem por objetivo reduzir o constrangimento a

que são expostas as pessoas obesas que utilizam o transporte/6qblicos. A

Praça Municipal. Quadra 2, Lote 5, Setor de Indústrias Gráficas
Fine: 3348-8680 t*
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mobilidade de tais pessoas fica reduzida devido ao seu estado físico, deixando-

as, por vezes, constrangidas e tornando-as motivo de "chacota" dentro dos
õnibus.

Cabe salientar que, normalmente os motoristas de õnibus tendem a

liberar que pessoas com dificuldade de passar a catraca possam adentrar o

transporte coletivo pela porta traseira, porém, com a aprovação da presente

proposição, tais passageiros terão mais tranquilidade, vez que terão tal

situação regulamentada por Lei.

Diante de seu nítido caráter social e interesse público, espera-se que o

presente projeto seja aprovado pelos nobres integrantes desta Casa.

Sala das Sessões, em 2019.

]

\

AGACI

Deputado Distrital

Folha i\J

Setor Protocolo Legislativo
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. 0,3 él@)

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Setor de Indústrias Gráficas
Fine:3348-8680
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LEGISLATIVA

< ; CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Unidade responsável: Secretaria Legislativa

Assunto: Consulta ao Gabinete sobre Projeto de Lei ne 261/19, que

"Desobríga os passageiros considerados obesos de utilizarem as catracas

dos ânibus que íntegra m o sistema de transporte coletivo urbano no âmbito

do Distrito Federal e dá outras providências"

Autoria Deputado (a) Agaciel Maia (PR)

Ao SPL para indexações, em seguida à Secretaria Legislativa, para

devolução ao Gabinete do Autor para manifestação sobre a existência de

Legislação pertinente a matéria -- Lei ne 1.723/97, que "Desobriga os

passageiros considerados obesos de utilizarem as catraias dos ânibus que

integram o sistema de transporte coletivo urbano no âmbito do Distrito

Federal e dá outras providências"(parágrafo único do Art.3Q). (Art. 154/

175 do RI).

Em 21/03/19

MARCELO FREDERICO M. BASTOU

Matrícula 13.821

Assessor Especial

/

Selar Protocolo Legislativo
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Texto atualizado apenas para consulta.

LEI NO 1.723, DE 15 DE OUTUBRO DE 1997
(Autoria do Projeto: Deputado Miquéias Paz)

Dispõe sobre a reserva de assentos para
pessoas obesas em espaços culturais,
salas de projeção e veículos de transporte
coletivo no Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRnO FEDERAL,

Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. lo As salas de projeção, espaços culturais, ginásios esportivos, casas
noturnas, bares e restaurantes, auditórios, salas de conferências ou de convenções e
similares no Distrito Federal reservarão assentos especiais ou adaptados a pessoas
)bebas.(Artigo com a redação da Leino 4.336, de 17/6/2009.)\

$ 1o A quantidade de assentos de que trata este artigo deve corresponder a
3% (três por cento) e, no mínimo, dois lugares do total de assentos do local.

g 2o Considera-se obesa, para fins desta Lei, qualquer pessoa que, pela sua
compleição física avantajada ou pelo seu peso e gordura acima do esperado para sua
constituição músculo-esquelética, tenha dificuldade de mobilidade e acomodação em
assentos com tamanho padrão, disponibilizados ao público em geral.

Art. 2o Os lugares reservados na forma do art. lo serão dotados de
assentos especiais, de forma a garantir conforto físico compatível com as pessoas
beneficiárias desta Lei.

Art. 3o As empresas concessionárias de transporte público coletivo do
Distrito Federal reservarão, no mínimo, dois assentos especiais ou adaptados, por
veículo, para atendimento ao disposto nesta Lei. ÓH/z©o aom a negação da Ze/ /7o 4.336, de
t7/õ/zo09.yt

Pa/;ágnaÁo z;n/co. Fica assegurado aos portadores de obesidade e às
gestantes que não conseguirem passar pelas roletas dos ânibus o direito de utilizar
os serviços de transporte público coletivo de passageiros, independentemente de as
transporem, desde que efetuem o pagamento da tarifa correspondente e promovam,
por si sós ou com ajuda do cobrador, o giro da catraca para computar a respectiva
viagem no número daquelas realizadas por passageiros pagantes. rPa/z©naáo com a
redação da Lei no 5.919, de 13/7/2017.yS

'Texto or\gna\t Art. lo As salas de proleção e os espaços culturais do Distrito Federal que
oferecerem assentos para platéia reservarão três por cento dos lugares para pessoas obesas.
l 'tex\o or\qX.naA.\ Art. 3o As empresas concessionárias de transportes públicos coletivos do Distrito
Federal reservarão, no mínimo, um lugar por vekulo para atendimento do disposto nesta Lei.
3 Texto original: Parágrafo único. /Ua asseyanacdo aos po/dadores de odes/dada e .âs gesta/7/es que
não conseguirem passar pela roleta dos ânibus o direito de utilizar o transporte público coletivo de
passageiros, independentemente do acesso à roleta, desde que efetuem o pagamento da tarifa
correspondente.

Selar Protocolo Legislativo
t4(, N'..2.âl/,lg0.1S
Folha N'..05...iSWà..=..



2

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Art. 4o Os responsáveis pelos empreendimentos abrangidos por esta Lei
terão prazo de noventa dias, a partir da publicação, para proceder à adequação dos
locais e vekulos aos preceitos nela contidos. ÓH/z©o com a relação da Z.e/ /7o 4.iBÓ, de
17/6/2009.)q

Art. 4o-A A desobediência ao estabelecido nesta Lei sujeitará os infratores a
multas de quinhentos reais a vinte mil reais, de acordo com o porte de cada
estabelecimento, sem prejuízo da responsabilização por perdas e danos. ÓH/t©o
acrescido pela Lei Ro 4.336. de 17/6/2009.)

Art. 5o O Poder Executivo do Distrito Federal regulamentará esta Lei no
prazo de sessenta dias. ÓH/t©o com a negação da z /7o 4.33ó, de .z;;/aH200p.J 5

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário

Brasília, 15 de outubro de 1997
109o da República e 38o de Brasília

CKiSTOVAMBUAKQUE
Este texto não substitui o publicado no D/ã/k) OázZ:Za/ do Z)&&;âfo Ãedera4 de 16/10/1997. e republicado
em 17/10/1997.

$etor Protocolo t.egislativo

N'.,2âJ.J .20ó.
l-'oilxa

; 'Texto ot\gnaX.l Art. 4o Os responsáveis pelos empreendimentos abrangidos por esta Lei terão o
prazo de cento e vinte dias para procederem à adequação dos locais e veículos aos preceitos nela

i Texto or\qxnaX\ Art. 5o O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias.
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GABINETEDODEPUTADOAGACIELMAIA

PROJETO DE LEI NO PI 263 /2019

(Do Sr Deputado AGACIEL MAIA)

t:

L / D 0

"Cria o Plano Distrital de Desburocratização

com o objetivo de simplificar e acelerar os

processos de abertura, licenciamento e

fechamento de empresas, e melhorar o

ambiente empreendedor do Distrito Federal"

Setor Protocolo Legislativo
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A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA:

Artigo I' - Fica criado o Plano Distrital de Desburocratização, vinculado à

Secretaria de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do
Distrito Federal

Artigo 2o - O Plano disposto no artigo lo reduzirá o tempo para a abertura e
fechamento de empresas.

$l' -- O tempo para regularização das empresas que desenvolvem atividades de
baixo risco será de 5 dias úteis.

$ 2' - As atividades de baixo risco serão definidas pelo Poder Executivo

Artigo 3' - Os empreendedores deverão realizar o processo de abertura e

encerramento de empresas em plataformas online, que conectam os diíerented

órgãos necessários para obtenção dos licenciamentos e autorizações. \



GABINETE DO DEPUTADO AGACIEL MAIA

Artigo 4' - O sistema integrará órgãos Federais, Estaduais e Municipais, tais

como Receita Federal, Junta Comercial do Distrito Federal e Secretaria da
Fazenda do Distrito Federal.

Artigo 5o A Secretaria de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e

Tecnologia do Distrito Federal realizará convênios com o Governo Federal para
a implantação do Plano Distrital de Desburocratização

Artigo 6' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATlyA $etor Protocolo Legislativa

.S:PC.. N'-26,3.:C.s2Qt.S
Folha N':29::..ÊãÃl=

O Sebrae afirma que, ao final de dois anos, a taxa de sobrevivência

desses das micros e pequenas empresas é de 76,3%. Isso significa que

aproximadamente l em cada 4 empresas registradas no CNPJ fecha antes de

completar 2 anos no mercado. Isso além de frustrar o empreendedor, gera
prejuízos para toda a sociedade.

Portanto, fortalecer os pequenos negócios, com a criação de políticas

públicas voltadas para o setor, é fundamental para o desenvolvimento económico
do Estado.

O objetivo deste Projeto é oferecer a mesma oportunidade a novos

empreendedores em todo o Distrito Federal, sempre em parceria com os órgãos
competentes do Distrito Federal.

O objetivo é reduzir o prazo de abertura de empresas. Em uma primeira
etapa, voltado a empresas de baixo risco.

Este Prometo de Lei vai ao encontro dos esforços para a integração e

desenvolvimento de novos sistemas e tecnologias para a implantação da Rede

Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas

Negócios - REDESIM, de que trata a Lei Federal n' 1 1.598, de 3 de dezembro
de 2007

\
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O Plano Distrital de Desburocratização - segue a diretriz prevista na Lei

Complementar Federal no 123, de 14 de dezembro de 2006, para a simplificação

e a compatibilização do processo de abertura, registro. alteração e baixa de
empresas, bem como a adoção de trâmite eletrõnico

Diante do exposto, rogo aos nobres pares o apoio para a tramitação e
aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 2019

AGACIELMAIA

DEPUTADO DISTRITAL

Selar Prato Cç0l0
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Unidade responsável: Secretaria Legislativa

CÂMARA
LEGISLATIVA
DlsT RITO FEDínAt

6
Assunto: Consulta ao Gabinete sobre o Projeto de Lei ne 263/19, que "Cria

o Plano Distrital de Desburocratização com objetivo de simplíficare acelerar

os processos de abertura, e melhorar o ambiente empreendedor do Distrito
Federal"

Autoria: Deputado (a) Agaciel Maia (PR)

Ao SPL para indexações, em seguida à Secretaria Legislativa, para

devolução ao Gabinete do Autor para manifestação sobre a existência de

proposição correlata/análoga em tramitação, Projeto de Lei ne 1.202/16,

que "Institui diretrizes para a Política da Desburocratização no âmbito do

Distrito Federal, e dá outras providências". (Art. 154/ 175 do RI).

Em 21/03/].9

MARCÊLO FREDERICO M. BASTOS

Matrícula 13.821

Assessor especial

Setor Protocolo Leçlíslatíva
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.À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO AGACIEL bHAIA

PROJETO DE LEI N( PI 313 /2019

(Do Sr Deputado AGACIEL MAIA)

L l D O

Secretaria Lcqi+;+dtiv8

ESTABELECE A POLITICA DISTRITAL

DE FOMENTO AO FUTEBOL FEMININO

NO AMBITODO DISTRITOFEDERAL.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA
!'1

Í'".

('

(

{

-::

!'

(

Art.I' - Estabelece a Política Distrital de Fomento ao Futebol Feminino no

âmbito do Distrito Federal.

'L0

T

1.
Parágrafo Unico. Entende-se por futebol feminino as diversas formas de

prática deste esporte, tais como futebol de campo, futebol de salão (futsal).

futebol society, futebol de áreas , dentre outras formas de futebol.

Art. 2' - A elaboração, implementação e supervisão da Política Distrital de

Fomento ao Futebol Feminino será de responsabilidade do Comitê de

Fomento ao Futebol Feminino criado especificamente para esse fim.

$ 1' - O Comitê de Fomento ao Futebol Fe

Secretaria de Estado de Esporões, Turismo e

ninho esta

=erdo D!

B
i?}(iüst:l:;=. =:{.': i:

H

buboídinado à

IritÊ Federal que

<:?gllt" el:e ( l/



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETEDO DEPUTADOAGACIELMAIA

deverá definir, por edital público, os critérios de sua composição, atribuições

e regras de funcionamento.

$ 2' - O Comitê de Fomento ao Futebol Feminino será constituído com a

participação da Sociedade. através de representantes da Federação.

Organizações de ex-Atletas, Conselho Regional de Educação Física (CREF-

DF), das Secretarias de Estado de Educação e Assistência Social e Direitos

Humanos em conformidade com a legislação nacional sobre o tema.

Art. 3o O Comitê de Fomento deverá observar a oferta do Futebol Feminino

1- nos projetos ligados ao esporte educacional que inclui todas as atividades

físicas, esportivas, lúdicas e de lazer oferecidas às estudantes das redes de

ensino, sem obrigações com regras rígidas, ou obrigações de alto

rendimento .

11 - em torneios, eventos, campeonatos regionais e de campeonato Distrital

com recursos públicos de modo a estimular a participação, a divulgação e o

desenvolvimento do Futebol Feminino de forma a criar espaços voltados à

sua prática e definição dos critérios de recrutamento e seleção de times e

revelar talentos para, se for o caso, futura profissionalização.

Art. 4o - A Política Distrital de Fomento ao Futebol Feminino do Distrito

Federal deverá estimular as mulheres de todas as idades que gostarem do

futebol a pratica-lo regularmente e ser regida pelos seguintes princípios:

l.esforço deinclusão sociall $etOr PíotQr,olo Legislativo

.e.C.. rq '.3. .Z.ã.c.L4.
Folk! rU'.0.]]. ..!ãz.&..11 - busca da construção coletiva de

(arriar í.eylslatlva <jc
l)r :ç.} f/Itiní(epal Q iaclra l?. l.otf: $ - $ettlr ae ll
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GABINETEDO DEPUTADOAGACIELMAIA

lll-respeito à diversidade:

IV - combate à dependência química e ociosidade marginalizante.

V - estímulo à autonomia da pessoa humana

Art. 5'- Será de responsabilidade do Executivo, em conjunto com os

conselhos de controle social das secretarias envolvidas, avaliar a execução

dos programas propostos pela Política Distrital de Fomento ao Futebol
Feminino do Distrito Federal.

Art. 6o - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta

das verbas orçamentárias próprias, suplementadas quando necessário.

Parágrafo Unico: O Executivo poderá celebrar convênios e demais ajustes

permitidos pela legislação, inclusive a transferência de numerário e materiais,

com entidades privadas, ligas e entidade de administração do deporte de
forma a fomentar o Futebol Feminino.

Art. 7o Esta lei entrará e vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA

O futebol feminino estar por toda parte do País, e isso não é diferente no

Distrito Federal. É necessário em todos os cantos onde meninas e adolescentes

se entregam de corpo e alma sem qualquer apoio e finapl=íã»ento, que exista

apoio. Sabemos que, sem investimento nenKuU projelXil) vai,Â frente de forma

profissional e permanente.

P:'élÇà3 F-!.,-i iclpdi (2(lüaí 2 i.çte $ - $ct:{ í de: [ndústi !as Gráficas - Gnt)]nete {)7
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Exatamente por essas razões, há importância desse projeto de lei, para

análise dos nobres colegas de modo a dar um tratamento digno ao futebol

feminino no âmbito do Distrito Federal. Acreditamos que ao propormos

a elaboração, implementação e supervisão da Política Distrital de Fomento ao

Futebol Feminino, envolvendo todos os atores que atuam nesse campo, iremos

de fato propiciar o desenvolvimento orgânico dessa modalidade esportiva.

Sem estímulo, o que assistimos são frágeis equipes de futebol feminino

brigando por financiamento, o mesmo que as equipes masculinas já usufruem

há anos. Esse quadro condena nossas atletas à eterna condição de amadoras e

representa uma atitude de "discriminação"

Mesmo entre as poucas profissionais ainda é gritante o tratamento

desigual e a busca da paridade nas remunerações e treinamento.

Mesmo assim, apesar das conquistas, o futebol feminino ainda precisa

superar muito preconceito para ser praticado. A sociedade discrimina muitas

atletas e. por questões cultural, a menina ainda ganha uma boneca ao invés de

ganhar uma bola. Neste caso, somente as conquistas e os ídolos poderão levar

a modalidade ainda mais longe, fugindo deste "destino" discriminatório.

Diante da importância de todo o contexto mencionado. esperamos

poder estimular o futebol feminino no nosso Distrito Federal.

Diante do exposto, rogo aos nobres pares o apoio para a tramitação e

aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões

AGACIELMAIA

DEPUTADO DISTRITAL

Carreira 1,. :: islatÍv,l da ê:;títtü Pede:rai
Prãlça Murtlclpai Quadra 2 [ at ices - Gabinete 0?
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ê CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Unidade responsável: Secretaria Legislativa

LEGISLATIVA
DiST RITO F CO[RAt

Assunto: Distribuição do Projeto de Lei ne 313/19 que "Estabelece a
Política Distrital de fomento ao Futebol Feminino no âmbito do Distrito
Federal"

Autoria: Deputado(a) Agaciel Maia (PR)

Ao SPL para indexações, em seguida ao SACP, para conhecimento e

providências protocolares, informando que a matéria tramitará, em análise
de mérito, na CAS(RICA art. 65, 1, "a") e, em análise de admissibilidade na

CCJ (RICA art. 63, 1).

Em l0/04/].9

MARÇÉLO FREDERICO M. BASTOS

Matrícula 13.821

Assessor Especial

,4

motor Protocolo Legislativo
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PROJETO DE LE] 2019 E 201g Em.'::13../!0.111L:,c4:1S-

(Do Sr. Deputado AGACIEL MAIA) ----õ=::=i:=:::='i .:.:,}-=$#' becretarl.a i..cclisidiiva

"Dispõe sobre a substituição de plásticos

por materiais biodegradáveis no âmbito

do Distrito Federal, e dá outras

providências.''

Art. I' Esta lei institui,a obrigatoriedade de substituir os materiais compostos e

embalados de plásticos por materiais biodegradáveis no âmbito do Distrito Federal.

Art. 2' É obrigatório a utilização de materiais biodegradáveis na composição de

pratos, copos, talheres, canudos, bandejas, embalagens e demais utensílios

descartáveis no Distrito Federal.

Parágrafo União. O percentual mínimo exigido de materiais

biodegradáveis na composição dos utensílios mencionados no caput

aumentará progressivamente, da seguinte forma:

1 - Vinte e cinco por cento, a partir da data do início da vigência desta Lei;

11 - Cinquenta por cento após decorridos dois anos da data do início da

vigência desta Lei;

111- Setenta e cinco por

da vigência desta Lei;

IV - Cem por cento após

desta Lei.

cento após decorridos cinco anos da data do inícioe l a

da data do início da vigência

Selar Protocolo Legislativo
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Art. 3' O poder executivo por meio dos órgãos competentes determinará as

penalidades pelo descumprimento desta lei.

Art. 4' As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações

orçamentárias próprias e suplementadas se necessárias.

Art. 5' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Sala das Sessões

JUSTIFICAÇÃO

Práticos e baratos, os descartáveis conseguiram um espaço na rotina que

muitas vezes passa despercebido. Seja no cafezinho rápido durante o trabalho ou o

canudo do refrigerante do almoço, os materiais estão sempre presentes. O resultado

disso são mais de 400 toneladas de plástico retiradas por dia das ruas do DF

pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). O tempo de uso é, em média, 60 segundos

mas o prazo que eles ficam no planeta até se decompor supera 400 anos.

O maior problema é a dificuldade de dar um destino coiTeto aos materiais.

No DF, só 1 5% de todo o plástico recolhido pelo SLU é reciclado, devido ao baixo

preço de mercado. Enquanto a tonelada de alumínio custa R$ 2,5 mil e o de garrafas

PETS, R$ 1 ,2 mil, o mesmo peso de descartáveis sai por cerca de R$ 350.

Hoje, o plástico representa de 60% a 80% de todo o lixo oceânico, de acordo

com a Organização das Nações Unidas (ONU). Estudo divulgado durante o Fórum

Económico Mundial de Davos mostra y(íõià até 2050, existirá mais plásticos nos

oceanos do que peixes. Jd.J,'4,..''Í.--'''/ ' Selar Protoc;olo Legislativo
g:lz..N'.35fi../.4aXg
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O problema pode parecer distante do Planalto Central, mas, desde 201 1

programas de limpeza do Lago Paranoá realizados pelo governo e pela iniciativa

privada retiraram mais de 38 toneladas de lixo do principal corpo d'água do DF

Cerca da metade são plásticos.

Além disso, rodovias acumulam lixos jogados por motoristas. Muitas dessas

estão localizadas próximas a córregos e nascentes que comecem água não só para

reservatórios de Brasília, mas de todo o país. O cenário atual e o ativismo de

ambientalistas vêm fazendo com que o comércio passe por reestruturação, para um

formato em que os descartáveis não terão mais vez

Os primeiros plásticos surgiram no início do século 20, e a explosão do uso,

principalmente dos descartáveis, veio na segunda metade da década de 1950,

provocada principalmente pelo baixo custo do produto. Hoje, um copo descartável

custa, em média, R$ 0,02. Além dos problemas de decomposição, grande parte dos

materiais são compostos de polipropileno e poliestireno, feitos a partir do

refinamento do petróleo, recurso finito, que libera carbono durante a execução.

Um estudo de 2015 do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia

(IFSP) ltapetininga mostrou que, para cada copo descartável produzido, são usados

500ml de água, mais do que seria gasto para lavar um copo de vidro na pia. Além

disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) levantou alerta de que o

poliestireno, existente nos copos e canudos, ao serem submetidos ao calor, liberatn

o estireno, monâmero tóxico apontado como cancerígeno.

No debate local sobre recicláveis, as promotorias de Meio Ambiente lutam

pela implementação de políticas públicas que incentivem a diminuição de uso ou

reúno. O promotor titular da I' Promotoria de Meio Ambiente do DF, Roberto

Carlos Batista, conta que, no caso dos plásticos, o trabalho é focado

principalmente, na implementação da roleta seletiva. "com isso, o plástico deixará ii ãl

de ser misturado ao lixo orgânico, o que diminui o valor de venda. Precisamos de .3'(;lçàHI

uma campanha a nível
Ld r í idí
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trata de um problema apenas ambiental, mas de saúde pública", completa Roberto

Batista

Hoje, a roleta seletlva atende em tomo de 54u%o do DF', segundo o SLIJ. São

captadas cerca de 200 toneladas de lixo, das quais a metade é aproveitada pata

reciclagem. Segundo o órgão, 85% do plástico do DF vai para os aterros sanitários

e são produtos não biodegradáveis, ou seja, vão ficar séculos lá, decompondo. Se

ele for colorido, a água da chuva 'lava' esse resíduo e a tinta vai para o meio
ambiente.

A Câmara Legislativa do DF aprovou prometo de lei que prevê a substituição

copos e canudos descartáveis por produtos biodegradáveis. O objetivo da presente

proposição é estender para os demais produtos como: pratos, sacolas, embalagens

bandejas e demais utensílios descartáveis.

A Lei Federal n' 12.305/2010, conhecida como Política Nacional de

Resíduos Sólidos, institui instrumentos para o enfrentamento dos principais

problemas sociais, ambientais e económicos relacionados ao manejo inadequado

dos resíduos sólidos. No Artigo 9 é determinada a ordem de prioridade na gestão e

gerenciamento de resíduos sólidos. A primeira é não gerar produtos que se tomem

lixo. Se não for possível, reduzir a produção. Depois disso, é indicada a reutilização

de um produto o máximo possível, depois, a reciclagem, o tratamento dos resíduos

sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rdeitos. A lei institui

também a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos de uma linha

produtiva que vai do fabricante ao consumidor. E uma logística que segue exemplo

da instaurada em países europeus, que coloca todos como responsáveis pelo lixo

que produzem. Cabe ressaltar que, países desenvolvidos não produzem produtos

recicláveis de plástico há muito tempo.

A luta contra os plásticos descartáveis ganhou os holofotes no último ano. A IB B

comoção teve início pela intemet com campal1lhas como a #ReftisePlasticStraws 8' .'1

(Recuse canudos de plástico, em irBlês), foÓadaá em mostrar o impacto do uso dos g lã
L,d l l Idf d LegBêlíz@)Éd...«IS:2..Ê.#5t.í f LU reUeí d l .l! .
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GABINETE DO DEPUTADO AGACIEL MAIA
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objetos na vida marinha. Em um dos vídeos da iniciativa, uma equipe de pesquisa

retira um canudo preso no nariz de uma tartaruga. Incentivadas pela comoção on-

line, diversas marcas e empresas se juntaram à ação e estão substituindo os

descartáveis das lojas.

Os desafios são muitos, segundo os empresários, alguns materiais

biodegradáveis chegam a ser três vezes mais caros do que o mesmo produto

em versão descartável. Um dos pioneiros no DF é o Na Praia. No último ano

após três meses de evento, menos de 5% dos resíduos produzidos foram

levados para o aterro sanitário.

O principal responsável pela marca foi um trabalho que reduziu em quase

100o%o o uso de descartáveis. Intemamente, foram adotados "copos ecológicos"

entregues no formato de caução. "Avisámos que as pessoas podem trazer um copo

de casa, mas, para aqueles que não puderem, oferecemos os nossos. O objetivo não

é saturar, tanto que, se o cliente não quiser leva-lo, pode devolver e é reembolsado''

ressalta Eduardo Azambuja, diretor de Sustentabilidade do Na Praia.

Em junho do ano passado, o Na Praia promoveu o Clean Up Day, no qual

80 mergulhadores retiraram lixo do Lago Paranoá. Nas duas primeiras edições,

mais de uma tonelada de resíduos foram retirados do espelho d'água. A iniciativa

é semelhante a uma ação da Agência Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento

Básico do Distrito Federal (Adasa), a Semana do Lago Limpo, que ocorre,

anualmente, em setembro. Desde 201 1, foram recolhidas mais de 35 toneladas de

lixo do Lago Paranoá cerca de metade era plástico.

Uma empresa do interior de São Paulo é pioneira na criação e venda de

produtos biodegradáveis no Brasil. A partir de uma pequena movimentação fora do

país, ainda na década passada, a Fulpel Group decidiu apostar em uma linha ê g

chamada BioCopo, que vem sendo adaptado. O copo que substitui o descartável se R) -...

decompõe em 180 dias. o gerente de Marketing e Vendas, Wellington De Paula, € 1%l ll
conta que, por ser um mercado no'yo, o grup6lria e adapta propostas para alcançar -g .'4 0

cdíítdíd LeÉalbiãLivóÁic} Ü:stítie} re(}eíai ll l
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GABINETEDO DEPUTADOAGACIELMAIA

o produto ideal para cada tipo de público. ''O principal desafio é relacionado ao

custo. As vezes, temos ideias revolucionárias, mas não são viáveis

financeiramente", conta.

Desde 2009, quando a empresa começou a vender os produtos, a quantidade

de copos descartáveis de plástico que custavam R$ 20, por exemplo, eram

negociados por R$ 36 em uma versão sustentável feita de papel diferença de

80% no preço. Hoje, esse valor caiu para 40%, e a expectativa é de que, com a

popularização do serviço, os valores caiam ainda mais nos próximos anos

A Constituição Federal, em seu artigo 7', dispõe:

Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,

além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

ly salário mínimo, $xado em lei, naciortalmente

uni$cado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas

e às de sua família com moradia, alimentação, educação,

saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, e previdência
social.

Por tudo isto, encareço a especial atenção e consequentemente, a aprovação dos

ilustres Senhores Deputados, a esta proposta.

Sala das Sessões,...

Presidente da Comissão de Ecottomia, Orçamento e Fittanças

Selar Protocolo Legislativo
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

LEI NO 6.266, DE 29 DE JANEIRO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputado Cristiano Araújo)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os
estabelecimentos comerciais utilizarem
canudo e copo fabricados com produtos
biodegradáveis na forma que menciona.

O GOVERNADOR DO DISTRnO FEDERAL FAÇO SABER QUE A CÂMARA
LEG[SLA'TAVA DO D]STRTTO FEDERAL DECRETA E EU SANC]ONO A SEGUINTE LE]:

Art. lo As organizações públicas e privadas, incluindo microempreendedores
individuais, bem como as entidades da administração direta, autárquica e
fundacional do Distrito Federal, ficam obrigadas a substituir as embalagens
descartáveis para consumo de alimentos, incluindo copos e canudos de plástico
fornecidos a título oneroso ou gratuito, por produtos elaborados a partir de materiais
biodegradáveis.

$ 1o Para aplicação desta Lei, entendem-se por materiais biodegradáveis
aqueles não oriundos de polímeros sintéticos fabricados à base de petróleo,
elaborados a partir de matérias orgânicas como fibras naturais celulósicas, amidos de
milho e mandioca, bagaço de cana, óleo de mamona, cana-de-açúcar, beterraba,
ácido lático, milho e proteína de soja e outras fibras e materiais orgânicos.

g 2o Fica o governo do Distrito Federal obrigado, a partir da vigência desta
Lei, a exigir, em seus novos editais de contratação de acordo com o disposto no art.
lo da Lei no 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, e no art. 8o da Lei no 4.797, de 6 de
março de 2012, que seus fornecedores cumpram o disposto nesta Lei.

Art. 2o A inobservância do disposto nesta Lei implica ao infrator as
seguintes penalidades:

1 - multa no valor de R$1.000,00 a R$5.000,00, de acordo com o porte do
estabelecimento, conforme critérios a serem definidos em regulamento próprio;

11 - em caso de reincidência, cumula-se a multa com suspensão das
atividades.

g lo Em caso de nova reincidência, a multa é aplicada em dobro

$ 2o Os valores previstos no inciso l são atualizados anualmente pelo índice
oficial do Poder Executivo.

Art. 3o O Poder Executivo regulamentará esta Lei em 90 dias. ÓH/t o uefado
pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa. Promulgação publicada no Diário Oficial do
DistritoFederal,deO1/03/2019)

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

Brasília, 29 de janeiro de 2019.
131o da República e 59o de Brasília

IBANEIS ROCHA

Este texto não substitui o pub]icado no Z)/Hrzb O/}Z:7b/ (]o D/k//zto nedena4 de 31/1/2019. Suplemento B
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

LEI NO 4.765, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2012
(Autoria do Projeto: Deputado Cristiano Araújo)

Dispõe sobre a substituição de
embalagens do tipo sacola plástica e
sacos plásticos para o acondicionamento
de lixo no Distrito Federal e dá outras
providências.

O VICE-GOVERNADOR DO DISTRnO FEDERAL NO EXERCÍCIO DO CARGO
DE GOVERNADOR DO DISTRnO FEDERAL,

Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. lo A substituição de embalagens do tipo sacola plástica e sacos
plásticos para o acondicionamento de lixo no Distrito Federal ocorrerá conforme as
disposições contidas nesta Lei, respeitando o disposto na legislação acerca de
resíduos sólidos em vigor.

Art. 2o Para efeitos desta Lei, devem ser observados os seguintes conceitos

1 - sacola plástica e saco plástico: os confeccionados à base de polietileno,
propileno, polipropileno ou matérias-primas equivalentes;

11 - material reciclado: aquele decorrente de processo de transformação dos
resíduos sólidos que envolva a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas
ou biológicas.

$ 1o Para efeitos desta Lei, entendem-se por sacolas e sacos de lixo
reciclados aqueles que sejam confeccionados a partir da reciclagem de resíduos
plásticos.

$ 2o Para efeitos desta Lei, excetuam-se da substituição proposta as
embalagens originais das mercadorias.

Art. 3o A onerosidade ou não da distribuição e da disponibilização das
sacolas recicladas ou reutilizáveis para o consumidor final ficará a critério de cada
estabelecimento comercial ou industrial, sendo essa iniciativa um diferencial de
mercado e concorrência.

Art. 4o A substituição das embalagens de que trata esta Lei se dará no
prazo de um ano, período em que os estabelecimentos comerciais e industriais e a
administração pública direta e indireta deverão tomar medidas para adaptação.

Art. 5o As comissões de licitação dos entes da administração pública
deverão fazer constar em seus editais para aquisição de sacos para
acondicionamento de lixo a especificação contida nesta Lei.

Art. 6o Transcorrido o prazo estabelecido para adequação ao disposto nesta
Lei, os estabelecimentos comerciais e industriais e as entidades e órgãos da
administração pública direta e indireta que deixarem de cumprir as metas ficarão
sujeitos às seguintes penalidades:

Rotor Protocolo L.eglslatixlo
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

1 - advertência e notificação para regularização no prazo de trinta dias não
prorrogavels;

11 - em caso de descumprimento da advertência no prazo estipulado no
inciso 1, será aplicada multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) e serão
apreendidos os sacos e sacolas em desacordo com o disposto nesta Lei;

111 -- em caso de reincidência, a multa referida no inciso 11, será aplicada em
dobro, sem prejuko da apreensão;

IV - no decorrer de um ano, caso ocorra a hipótese prevista no inciso 111, o
infrator estará sujeito à pena de interdição, sem prejuízo da aplicação da multa
pertinente e da apreensão referida no inciso ll.

Pa/láynaÁo (;nÃ:o. O Poder Executivo encaminhará os materiais apreendidos
para usinas de reciclagem próprias ou terceirizadas.

Art. 7o O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias

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

Art. 9o Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei no 4.218,
de 8 de outubro de 2008.

Brasília, 22 de fevereiro de 2012
124o da República e 52o de Brasília

TADEU FILIPPELLI

Este texto não substituí o publicado no DÜ/zb O/?t:zb/ do Z)/bf/;Efo Aedena4 de 24/2/2012
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Unidade responsável: Secretaria Legislativa

CÂMARA
LEGISLATIVA

6
Assunto: Consulta ao Gabinete sobre Projeto de Lei ng 359/19, que "Dispõe

sobre a substituição de plásticos por materiais biodegradáveis no âmbito

do Distrito Federal, e dá outras providências"

Autoria: Deputado (a)

Ao SPL para indexações, em seguida à Secretaria Legislativa, para
devolução ao Gabinete do Autor para manifestação sobre a existência de

Legislação pertinente a matéria -- Lei nQ 4.765/12, que "Dispõe sobre a
substituição de embalagens do tipo sacola plástica e sacos plásticos para

o acondicionamento de lixo no Distrito Federal e dá outras providências"
e Lei ng 6.266/19, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de os
estabelecimentos comerciais utilizarem canudo e copo fabricados com

produtos biodegradáveis na forma que menciona" (Art. 154/ 175 do RI).

Em 24/04/19

MÀRCELO FREDERICO M. BASTOS

6' Matrícula 13.821

Assessor Especial

/

Setor Protocolo Legislativo
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO DISTRnAL AGACIEL MAIA

pl 408 /2019 L l
Projeto de Lei Em, {€1?5

(Do Senhor Deputado AGACIEL MAIA)
;leitaria Leç;islativa

"Estabelece o Dia Distrital de Combate

ao Feminicídio."

Art. lo- Fica instituído o Dia Distrital de Combate ao Feminicídio, a

ser celebrado, anualmente na data de 10 de março no âmbito do Distrito Federal. H

Art. 2o - Na data a que se refere o art. lo desta lei, o poder público lg 'q'
promoverá políticas públicas de combate ao femicídio como debates, seminários e g *.:]

outros eventos relacionados ao tema, especialmente nas escolas públicas do Distrito ?

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ê;.

8

n=

r\

motor Protocolo Legislativo

JUSTIFICATIVA N

N

...#óZ./ .W.Lg.
Folha

Trata-se o feminicídio de crime previsto no art. 121 do Código Penal

de 1940, tendo o referido tipo sido incluído neste diploma em 2015, através da Lei

Federal no 13.104, acrescentando o inciso VI ao $ 2o do art. 121 que cria a

qualificadora para homicídios praticados "contra a mulher por razões da condição de

sexo feminino", onde, para esses casos, será aplicada a pena em abstrato de doze a

trinta anos.

Porém, o que se enxerga na realidade é que, apesar da criação de

uma qualificadora penal para os crimes de homicídio praticados contra mulheres, o

que vemos não é uma diminuição de crimes desta espécie. mas o inversor-'pão raras

Praça Municipal - Quadra 2 = Lote 5,
www.cl.df.gov.br

3348-8000
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as vezes em que são noticiados casos de homicídios brutais cometido contra mulheres

por seus companheiros ou em razão de discriminação à condição de mulher.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO DISTRnAL AGACIEL MAIAÀ

Assim, observa-se que a mera criação de um tipo penal para combate

à uma conduta criminosa se mostra ineficiente quando sozinha, sendo necessário a

implementação de medidas acessórias e auxiliares no combate de crimes, sendo a

presente propositura uma espécie dessas medidas auxiliares.

Quanto à data escolhida para a criação do dia do combate do

feminicídio, restou escolhido, como forma de homenagem à memória da vítima, o dia

de 10 de março, data em que ocorreu a morte de uma estudante da Universidade de

Brasília chamada Louise Ribeiro, assassinada pelo seu ex-namorado, em um caso que

chocou a população do Distrito Federal, oportunidade em que o autor do crime fora

condenado a 23 anos de prisão em em primeira instância em razão da prática de

feminicídio, sendo o caso um marco no combate ao aludido crime

Portanto, a presente propositura nada mais é do que uma tentativa de

conscientizar a população do Distrito Federal, especialmente nossas crianças, da

igualdade entre os sexos, coibindo a discriminação e evitando a prática de futuros

crimes atentatórios à vida de mulheres nos moldes do art. 121, $2o, VI do Código
Penal

Desta forma, justifica-se a apresentação da presente propositura,

para a qual conto com o apoio dos meus nobres pares em sua aprovação.

Sala das Sessões em

F
Presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças

Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5, 4o andar, Gab. 24 - CEP 70094-902
www.cl.df.gov.br



}iÇ CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
'q f" Unidade responsável: Secretaria Legislativa

CÂMARA
LEGISLATIVA
Q}STPITO rEQtRA

Assunto: Distribuição do Projeto de Lei nQ 468/19 que "Estabelece o Dia
Distrital de Combate ao Feminicídio"

Autoria: Deputado (a) Agaciel Maia (PR)

Ao SPL para indexações, em seguida ao SACP, para conhecimento e

providências protocolares, informando que a matéria tramitará, em análise

de mérito, na CDDHCEDP IRICL, art. 67, V, "c"), e, em análise de
admissibilidade na CCJ(RICL, art. 63, 1).

Em 05/06/19

RCELO FREDERICO M . BASTOU

Matrícula 13.821

Assessor Especial

Setor Protocolo Legislativo
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À CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DEPUTADO AGACIEL MAIA

L l D Q
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PROJETO DE LEI N' 49c)#S 2(' .
+ + Un +n++ ÜÜ+

(Do Sr Deputado AGACIEL MAIA) $euatorla Legislativa

''Declara a Cidade Administrativa da

Ceilândia/DF como a ''Capital da Cultura

Nordestina '' no âmbito do Distrito Federal"

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA

Artigo lo - Fica declarado a cidade Administrativa da Ceilândia como a

Capital da Cultura Nordestina no âmbito do Distrito Federal

3
'q
F

Artigo 2o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
i

JUSTIFICATIVA

Brasília-DF foi construída por vários imigrantes de todos os estados

brasileiros, mas na sua extrema maioria prevaleceu o trabalho, a força e

determinação dos nordestinos que sonhavam em construir um futuro

melhor. Em 27 de marco de 1971, nascia uma das cidades satélites mais

importantes e conhecidas do DF batizada de Ceilândia. A origem do nome

Ceilândia vem da sigla CEI, Campanha de erradicação de

na época foi com objetivo de resolver os

Invasões. A ação

problemas sociais /oi ocupaçoes

r Protocolo Legislativo

H
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A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DEPUTADO AGACIEL MAIA

irregulares da Capital. Atualmente, é a cidade satélite no Distrito Federal

que tem o maior número de habitantes nordestinos.

Porém, só em 1989 Ceilândia passou a ser considera uma Região

Administrativa. É a cidade mais populosa do Distrito Federal, com 489.351

habitantes de acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios do

DF (PDAD) 2016/2017, da Companhia de Planejamento do Distrito Federal

(Codeplan).

A cidade de Ceilândia mante toda a tradição e cultura nordestina,

como o comércio das feiras onde encontra-se artigos, vestimentas e

diversas comidas típicas como; buchada de bode, mocotó, rabada,

sarapatel e outro pratos típicos, há ainda os festejos de São Jogo com

desfile e campeonatos de danças de quadrilhas nas festas juninas. Citamos

a casa do cantador que é um privilégio monumento arquitetõnico de Oscar

Niemeyer um grande orgulho para os artistas, turistas enfim para toda a

comunidade nordestina da Capital do País. ÊI extremamente ressaltar que o

local é considerado o Palácio da Poesia, com as apresentações culturais de

repentistas e da Literatura de Cordel. Recentemente o evento sucesso total

é o " Forro do Cerrado".

Neste corrente ano, no mês de maio, na sua 122 edição, a festa

atraiu mais de 100mil pessoas. O evento teve entrada gratuita, o tema

central foi: (as rendeiras do Brasil). As festividades representam as

tradições nordestinas e uma forma de preservação da cultura Regional.

Apresentou uma intensa agenda de shows com muito forró, destaque a

algumas participações de artistas

Chambinho do Arcodeon; as Cantoras

nordestinos

Lucy AI'

idos como

Almeida, as

Selar Protocolo Legislativo
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DEPUTADO AGACIEL MAIA

bandas de Forró Anjo Azul, Pé de Cerrado, Rala Bucho, Xamego Bom, Rabo

de Saia e muitas outras atrações.

A cidade é dividida originalmente em quatro áreas: Centro, Norte,

Sul e Guariroba. Mas, com o tempo, novos bairros vieram, como P Sul, P

Norte, Setor O, a Expansão do Setor O, QNQ e QNR, Setor de Indústria,

Setor de Materiais de Construção e Área de Desenvolvimento Económico

Centro-Norte, Pâr do Sol, Sol Nascente, Condomínio Prevê e Incra. O

transporte até o Plano Piloto é facilitado pelo metro e a cidade é servida

pelas estações Ceilândia Sul, Guariroba, Ceilândia Centro, Ceilândia Norte

e Ceilândia. Mas nem sempre o cidadão precisa sair de cidade, já que o

comércio é grande. A avenida Hélio Prates, batizada em homenagem ao

ex-governador, concentra vários estabelecimentos.

Ceilândia é considerado o maior reduto do Nordeste de todo o DF

já que 48,33% dos moradores são nordestinos, a maioria do Piauí, Bahia,

Maranhão e Ceará

Por flm, coloco a presente proposição para avaliação dos nobres pares,

reconhecendo do título de "Capital da Cultura Nordestina" no âmbito do

Distrito Federal.

Sala das Sessões, em 201 9

ÕEPUTADOAGACIÊLMAIA

Presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças

Sêtor Protocolo Legislativo
g.i, Z{30./x,C?.
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.{' '\ CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
l #" Unidade responsável: Secretaria Legislativa

CÂMARA
LEGISLATIVA
DISTRITO F EOCqAL

Assunto: Distribuição do Projeto de Lei ng 470/19 que "Declara a Cidade
Administrativa de Ceilândia/DF como a "Capital da Cultura Nordestina" no

âmbito do Distrito Federal"

Autoria: Deputado (a) Agaciel Maia (PR)

Ao SPL para indexações, em seguida ao SACP, para conhecimento e

providências protocolares, informando que a matéria tramitará, e em

análise de mérito, na CESC IRICL, art. 69, 1, "c"), e, em análise de

admissibílidade na CCJ IRICL art. 63, 1).

Em 05/06/19

MAikELO FREDERICO M. BASTOS

Matrícula 13.821

Assessor Especial

Setor Protocolo Leç:i::;t '' "o
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

PI 480 /2019
PROJETODELEIN'

(Do Sr. Deputado Agaciel Maia)

i D O

Dispõe sobre a obrigação dos

estabelecimentos comerciais a posicionar o

monitor das caixas registradoras de forma

visível ao consumidor, no âmbito do Distrito

Federal.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta

Art. I' Ficam os estabelecimentos comerciais situados no Distrito Federal, obrigados a p.:

posicionar o monitor das caixas registradoras de forma visível ao consumidor. :l

Parágrafo União. A obrigação prevista no caput, somente se aplica aos estabelecimentos g (:h

comerciais quc possuam sistema de máquina registradora de preços eletrânica, com : :bi

monitor de vídeo. :.:' .9.

Í

Art. 2' Fica vedada a colocação de qualquer produto, propaganda ou objeto que

obstrua o acesso visual do consumidor ao monitor

Art. 3' A identificação dos produtos e os valores mostrados no monitor deverão ser de

fácil compreensão.

Art. 4' Esta Lei será regulamentada no prazo de trinta dias após a sua publicação

Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

JUSTIFICAÇÃO

A propositura determina que os estabelecimentos comerciais que possuem caixa

registradora com monitor, deverão posicionar a tela de forma a facilitar a visualização

pelo consumidor e proíbe a colocação de qualquer produto, propaganda ou objeto que

obstrua o acesso visual do monitor.

Infelizmente tem sido comum ocorrer distorção do preço que está sendo

anunciado na prateleira ou no próprio produto com o efetivamente cobrado no momento

deste lançamento. Ao ter a visão da tela, o consumidor pode conferir o preço do

produto, mas infelizmente alguns estabelecimentos expõem mercadorias para venda na

caixa registradora, dificultando o acesso visual do consumidor. Outros estabelecimentos

simplesmente têm o monitor voltado somente para o funcionário.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que são direitos básicos do

consumidor, informações adequadas sobre o preço do produto.

Face à enorme relevância do tema, conto com o apoio dos nobres pares para

analisar, aperfeiçoar e aprovar este prometo de lei com a maior brevidade.

Sala das Sessões9

JDeputado Agaciel Maia

Presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças

Setot Protocolo Legislativo
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6 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Unidade responsável: Secretaria Legislativa

LEGISLATIVA
DI S T R l TO F CD[RAt

Assunto: Distribuição do Projeto de Lei ne 480/19 que "Dispõe sobre a

obrigação dos estabelecimentos comerciais a posicionar o monitor das

caixas registradoras de forma visível ao consumidor, no âmbito do Distrito
federal"

Autoria: Deputado(a) Agaciel Maia (PR)

Ao SPL para indexações, em seguida ao SACP, para conhecimento e
providências protocolares, informando que a matéria tramitará, em análise

de mérito, na CDC(RICA art. 66, 1, "a"), e, em análise de admissibilidade na

CCJ (RICA art. 63, 1).

Em 12/06/19

MARTELO FREDERICO M. BASTOS

Matrícula 13.821

Assessor Especial

r


