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Nesta Edição:



Plenário da Câmara aprova urgência para votação do substitutivo da Lei Geral da Copa;
Comissões da Câmara elegem seus presidentes e vice-presidentes para o ano legislativo de 2012.

Plenário da Câmara aprova urgência para votação do
substitutivo da Lei Geral da Copa
Plenário da Câmara votou, por acordo de líderes, e aprovou hoje, por 350 votos a 8, o
regime de urgência para o projeto de Lei Geral da Copa (PL 2330/11). O
substitutivo, aprovado na terça-feira (6/03/2012), em comissão especial (CESP), será
apreciado na próxima semana.
O substitutivo, em relação ao projeto original, manteve os seguintes aspectos
relevantes para o setor produtivo:






Proteção especial aos direitos de propriedade industrial relacionados aos
eventos - determina que o INPI promoverá a anotação, em seus cadastros,
do alto renome das marcas que consistam nos símbolos oficiais de
titularidade da FIFA (emblemas da FIFA e da Copa, mascotes oficiais, entre
outros), bem como das marcas notoriamente conhecidas de titularidade da
FIFA, para os fins da proteção especial prevista na Lei de Propriedade
Industrial (Lei 9.279/96). Fixa regime especial para os procedimentos
relativos a pedidos de registro de marca apresentados pela FIFA ou a ela
relacionados. Para ambas situações os efeitos vigorarão até 31/12/2014.
Essas regras serão aplicáveis também aos pedidos de registro de marca
apresentados pela FIFA pendentes de exame no INPI e aqueles apresentados
por terceiros que possam causar confusão ou associação não autorizada com
a FIFA
Áreas de restrição comercial e vias de acesso - assegura à FIFA e às pessoas
por ela indicadas autorização para, com exclusividade, divulgar suas marcas,
distribuir, vender, dar publicidade ou realizar propaganda de produtos e
serviços, bem como outras atividades promocionais ou de comércio de rua,
nos locais oficiais de competição, nas suas imediações e principais vias de
acesso. Os limites dessas áreas de exclusividade serão tempestivamente
estabelecidos pela autoridade competente, considerados os requerimentos
da FIFA ou de terceiros por ela indicados.
Sanções civis – para atos ilícitos, previstos na própria Lei Geral da Copa,
estabelece o dever de indenização por danos, lucros cessantes e qualquer
proveito obtido, sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada.
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■ Aprovado o Projeto que
por
estabelece
multa
discriminação do trabalho da
mulher
A Comissão de Direitos
Humanos
e
Legislação
Participativa – CDH do Senado
Federal aprovou ontem o PLC
130/2011, de autoria do
deputado
Marçal
Filho
(PMDB/MS), que estabelece
multa específica para o
empregador que considerar o
sexo, a idade, a cor ou a
situação familiar da empregada,
para fins da remuneração,
formação
profissional
e
oportunidade de ascensão
profissional.
O empregador que descumprir
a lei será obrigado a pagar à
empregada
multa
correspondente a cinco vezes a
diferença verificada em todo o
período da contratação.
■ PLS
PLS 490/201
490/2011
/2011
O projeto que reduz as alíquotas
da contribuição previdenciária
patronal, de autoria do senador
Ataídes Oliveira, teve vista
coletiva concedida, após defesa
efusiva
do
empresariado
brasileiro feita pelos senadores
Cyro Miranda (PSDB/GO) e
Cássio Cunha Lima (PSDB/PB).
O senador Paulo Paim (PT/RS),
ao final da sessão, pediu para
que o projeto não retorne para a
pauta,
porque
solicitará
audiência pública.



Decretação de feriados - a União, os estados, o DF e os municípios que sediarão os eventos
poderão declarar feriados os dias de sua ocorrência em seu território.

Três inovações marcam o texto que será votado na próxima semana: (i) a realização de campanhas
sociais, durante as competições, pelo trabalho decente; (ii) a possibilidade de a União decretar feriado
nacional nos dias em que houver jogos da seleção brasileira; e (iii) concessão de Selo de Sustentabilidade
pelo Ministério do Meio Ambiente às empresas e entidades fornecedoras de eventos que apresentem
programa de sustentabilidade com ações de natureza econômica, social e ambiental.
Um dos itens polêmicos que deverá ser votado destacadamente é a permissão para o consumo de
bebidas alcoólicas nos estádios na Copa do Mundo e na Copa das Confederações (2013), atendendo ao
pedido do PSDB, que já anunciou no Plenário que vai votar contra essa regra, assim como o PSOL.
Após ser aprovada pelo Plenário da Câmara a proposta seguirá para o Senado.

Comissões Permanentes da Câmara elegem Presidentes e Vices
As 20 Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados iniciaram hoje seus trabalhos e elegeram seus
Presidentes e Vices para um ano de mandato. A distribuição das vagas obedece ao princípio da
proporcionalidade partidária, conforme o tamanho da bancada no início da legislatura (2011).
As maiores bancadas desta legislatura – PT e PMDB - ficaram com três comissões cada uma. Já o PP,
DEM, PSDB e PR com duas e os demais partidos com uma comissão.
O PSD, apesar de ser a quarta maior bancada da Câmara, não participou na distribuição da Presidência
das comissões. O partido reivindicava o direito de presidir duas comissões da Câmara em 2012, mas
decisão do Presidente Marco Maia considerou de que a distribuição das comissões é definida conforme o
desempenho dos partidos nas eleições e não se altera durante a legislatura. Como o PSD foi criado após
as últimas eleições, não participam da distribuição.
As Comissões Permanentes ficam assim distribuídas:
Comissão
Comissão
Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC
Educação e Cultura – CEC
Direitos Humanos e Minorias – CDHM

Finanças e Tributação – CFT

Presidente e 1º Vice
Ricardo Berzoini
1º Vice – Alessandro Molon
Newton Lima
1º Vice - *
Domingos Dutra
1º Vice – Erika Kokay

Antônio Andrade
1º Vice – Lúcio Vieira Lima
Viação e Transportes – CVT
Washington Reis
1º Vice – Alexandre Santos
Amazônia Integração Nacional e de Desenvolvimento
Wilson
Regi
Filho
CAINDR
1º Vice - *

Partido
PT/SP
PT
PT/RJ
PT
PT/SP
PT
PT/MA
PT
PT/DF
PT
PMDB/MG
PMDB
PMDB/BA
PMDB
PMDB/RJ
PMDB
PMDB/RJ
PMDB
PMDB/PB
PMDB
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Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Efraim Filho
1º Vice -*
Saúde e de Seguridade Social e Família
Mandetta
1º Vice – Fábio Souto

DEM/PB
DEM

Legislação Participativa

PR/RJ
PR
PSL/MG
PSL
PR/BA
PR
PP/RS
PP

Turismo e Desporto

Anthony Garotinho
1º Vice – Dr. Grillo
José Rocha
1º Vice - Afonso Hamm

DEM/MS
DEM
DEM/BA
DEM

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Raimundo
Rural
Gomes de Matos
1º Vice – Nilson Leitão
Ciência e Tecnologia, Comunicação e InformáticaEduardo Azeredo
1º Vice – Ruy Carneiro

PSDB/CE
PSDB
PSDB/MT
PSDB
PSDB/MG
PSDB
PSDB/PB
PSDB

Minas e Energia

Simão Sessim
1º Vice - *
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
Márcio Reinaldo Moreira
1º Vice - Renato Molling

PP/RJ
PP

Defesa do Consumidor

PTB/PE
PTB
PTB/MG
PTB
PSB/
PSB CE
PSB/PR
PSB
PSC/PR
PSC
PT/RJ
PT
PV/MA
PV
PV/SP
PV
PCdoB/AC
PCdoB
PCdoB/AC
PCdoB
PDT/AP
PDT
PDT/GO
PDT
PT/RS
PT

José Chaves
1º Vice – Eros Biondini
Desenvolvimento Urbano
Domingos Neto
1º Vice – Leopoldo Meyer
Fiscalização Financeira e Controle
Edmar Arruda
1º Vice – Edson Santos
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Sarney Filho
1º Vice – Penna
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Perpétua Almeida
1º Vice – Manuela D’ávila
Trabalho, de Administração e Serviço Público Sebastião Bala Rocha
1º Vice – Flávia Morais
Comissão Mista de Orçamento –
Paulo Pimenta

PP/MG
PP
PP/RS
PP

* Pendente de indicação.
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