Quero ir para Brasília? O que faço?
Nesta semana deve ocorrer a votação das propostas em favor da Rede, que estão em tramitação na
Câmara dos Deputados. Diante do dinamismo e do regimento interno da Casa os Sindicatos Estaduais
não têm capacidade de confirmar a data da votação dos projetos e, por isso, não estão coordenando
nenhuma mobilização da Rede. Uma situação inversa ao dia 03 de setembro, quando o deputado Nelson
Marquezelli (PTB/SP) confirmou a data da realização da Audiência Pública da categoria. O cenário é
diferente.
O empresário lotérico que tiver interesse em viajar para Brasília, sabendo das incertezas das datas, pode
aproveitar a ocasião para visitar os gabinetes dos deputados, pelo menos os dos seus estados, para
agradecer o apoio, conversar, pedir a participação dele no Plenário, quando as propostas das Lotéricas
entrarem em votação.

A autoconvocação é individual pois os sindicatos não vão preparar algo semelhante ao dia
da Audiência Pública. A votação dos projetos está sujeita à agenda de votação dos
deputados, ou regimento interno da casa. Todo apoio é bem-vindo, mas desta vez, a
atuação precisará ser diferente.

O empresário lotérico que tiver interesse em viajar para Brasília, sabendo das incertezas das datas, pode aproveitar a ocasião para
visitar os gabinetes dos deputados, pelo menos os dos seus estados, para agradecer o apoio, conversar, pedir a participação dele no
Plenário, quando as propostas das Lotéricas entrarem em votação.

Como apoiar a tramitação das propostas
À distância, através da internet, os empresários lotéricos conseguiram mobilizar os deputados federais,
de uma maneira simples e resultado prático, ao enviar os e-mails para os gabinetes dos parlamentares.
Nesta ocasião, além de agradecer aos autores das propostas que foram criadas, a situação pede que os
líderes partidários, aprovem a votação dos projetos e caráter de urgência, e ao incluí-los na pauta, que
as propostas sejam votadas em favor da Rede.
Como exemplo, segue abaixo os modelos de e-mail que podem ser enviados aos Deputados Federais,
aos Líderes, e ao Presidente da Câmara, Eduardo Cunha.

1) Modelo de E-mail para os Deputados - (E-mail 01)
Senhor Deputado,
Nós lotéricos brasileiros, neste momento de profunda angustia, rogamos a V.Exa.,
representar nosso interesse junto aos Senhores Lideres Partidários e ao Presidente
da Câmara dos Deputados, consubstanciado nos Projetos de Decreto Legislativo de
números 190/2015, 209/2015, 211/2015 e 215/2015 e os Projetos de Lei 2826/2015,
2994/2015 e 3034/2015. Aguardamos, ansiosamente, as providências de V.Exa e
contamos com a intervenção desta casa legislativa que há de encontrar a solução
definitiva que o caso exige. Esperamos um pronunciamento de V.Exa.
Nome Completo,
Nome da Lotérica,
Cidade/UF.
2) Modelo de E-mail para os Líderes - (E-mail 02)
Senhor Líder
Eu lotérico brasileiro, encontro-me abandonado pelas instituições brasileiras, tenho
contrato assinado com a Caixa Econômica Federal até o ano de 2018 e este órgão
social, ao arrepio da lei 12 869/2015 aprovada pelo Congresso Nacional, “quebra”,
este ano, o meu contrato e provoca angustia e desespero a minha família. Quero
confiar que vivo no “Estado de Direito” e convoco V.Exa. para marchar comigo e votar
e aprovar um dos Decretos Legislativos .......... e, simultaneamente, um dos projetos de
Lei ........ Conto com a força que V.Exa detém e, como um brasileiro de valor, recupere
a justiça e a tranquilidade de nossa família. Que Deus os abençoe e ilumine.
Nome Completo,
Nome da Lotérica,
Cidade/UF.
3) Modelo de E-mail para o Presidente da Câmara - (E-mail 03)
Senhor Presidente,
Tenho acompanhado o desempenho de V.Exa na condução da Câmara dos Deputados
e, por isto, o parabenizo e ao mesmo tempo, permito-me solicitar sua preciosa
interferência para a solução de problemas que tanto angustia minha vida. Sou
lotérico brasileiro que, hoje, tenho pouco tempo de vida empresarial, abreviada pela
interferência de burocratas que eximem-se em cumprir a lei 12 869/2015 aprovada
pelo Congresso Nacional que determina a prorrogação dos nossos contratos com a
Caixa Econômica Federal. Estes insensíveis e maquiavélicos economiários iniciaram,
já este ano, processo licitatório do meu contrato que só vencerá em 2018, abreviando
em 3 anos a sua duração, causando-me dor, sofrimento inclusive a minha família e
prejuízo iminente. V.Exa tem o poder de ajudar-me a resolver esta situação, para
tanto, bastaria utilizar dos instrumentos legislativos os PDCs de números 190, 209,

211 e 215 de 2015, todos sustam, de uma forma ou de outra, o processo licitatório
permitindo ter tempo para aprovar um dos Projetos de Lei de números 2826, 2994 e
3034 de 2015. Sei de alguns vícios na matéria, mas creio que serão superados pela
negociação política que V.Exa tão bem sabe utilizar. Creio, senhor Presidente, que
poderei contar com sua prestimosa ajuda e ouso querer usufruir da sua inteligência
e sabedoria para a solução definitiva desta deletéria intervenção da Caixa Econômica
Federal. Que Deus o ilumine e abençoe. Espero, ver pela TV Câmara, V.Exa conduzir o
meu destino com justiça.
Nome Completo,
Nome da Lotérica,
Cidade/UF.
RELAÇÃO COMPLETA DOS E-MAILS DOS DEPUTADOS
Para enviar as mensagens, basta copiar os endereços dos deputados do seu Estado (UF) e colar no campo “Com
Cópia Oculta” “CCO” da sua caixa de mensagens.
Relação dos E-mails dos Deputados Líderes Partidários
dep.mendoncafilho@camara.leg.br;
dep.joseguimaraes@camara.leg.br;
dep.brunoaraujo@camara.leg.br;
dep.jandirafeghali@camara.leg.br;
dep.afonsomotta@camara.leg.br;
dep.juniormarreca@camara.leg.br;
dep.marceloaro@camara.leg.br;
dep.leonardopicciani@camara.leg.br;
dep.hirangoncalves@camara.leg.br;
dep.esperidiaoamin@camara.leg.br; dep.rubensbueno@camara.leg.br; dep.mauricioquintellalessa@camara.leg.br;
dep.celsorussomanno@camara.leg.br;
dep.domingosneto@camara.leg.br;
dep.juscelinofilho@camara.leg.br;
dep.ciceroalmeida@camara.leg.br;
dep.fabiogarcia@camara.leg.br;
dep.andremoura@camara.leg.br;
dep.juliocesar@camara.leg.br;
dep.rogeriorosso@camara.leg.br;
dep.carlossampaio@camara.leg.br;
dep.aluisiomendes@camara.leg.br;
dep.macedo@camara.leg.br;
dep.chicoalencar@camara.leg.br;
dep.sibamachado@camara.leg.br;
dep.jovairarantes@camara.leg.br;
dep.ulduricojunior@camara.leg.br;
dep.luistibe@camara.leg.br;
dep.bacelar@camara.leg.br;
dep.sarneyfilho@camara.leg.br;
dep.arthuroliveiramaia@camara.leg.br
E-mail do Presidente da Câmara, Eduardo Cunha
dep.eduardocunha@camara.leg.br
Relação dos E-mails dos 70 Deputados Do Estado de São Paulo
dep.celsorussomanno@camara.leg.br;
dep.carlossampaio@camara.leg.br;
dep.alexmanente@camara.leg.br;
dep.alexandreleite@camara.leg.br;
dep.anaperugini@camara.leg.br;
dep.andressanchez@camara.leg.br;
dep.antoniobulhoes@camara.leg.br;
dep.antoniocarlosmendesthame@camara.leg.br;
dep.arlindochinaglia@camara.leg.br;
dep.arnaldofariadesa@camara.leg.br;
dep.baleiarossi@camara.leg.br;
dep.betomansur@camara.leg.br;
dep.brunafurlan@camara.leg.br;
dep.brunocovas@camara.leg.br;
dep.capitaoaugusto@camara.leg.br; dep.carloszarattini@camara.leg.br; dep.dr.sinvalmalheiros@camara.leg.br;
dep.eduardobolsonaro@camara.leg.br;
dep.eduardocury@camara.leg.br;
dep.elicorreafilho@camara.leg.br;
dep.evandrogussi@camara.leg.br;
dep.faustopinato@camara.leg.br;
dep.flavinho@camara.leg.br;
dep.gilbertonascimento@camara.leg.br;
dep.goulart@camara.leg.br;
dep.guilhermemussi@camara.leg.br;
dep.herculanopassos@camara.leg.br;
dep.ivanvalente@camara.leg.br;
dep.jeffersoncampos@camara.leg.br;
dep.joaopaulopapa@camara.leg.br;
dep.jorgetadeumudalen@camara.leg.br;
dep.josementor@camara.leg.br;
dep.keikoota@camara.leg.br;
dep.lobbeneto@camara.leg.br;
dep.luizlaurofilho@camara.leg.br;
dep.luizaerundina@camara.leg.br;
dep.majorolimpio@camara.leg.br;
dep.maragabrilli@camara.leg.br;

dep.marceloaguiar@camara.leg.br;
dep.marcelosquassoni@camara.leg.br;
dep.marcioalvino@camara.leg.br;
dep.miguelhaddad@camara.leg.br;
dep.miguellombardi@camara.leg.br;
dep.miltonmonti@camara.leg.br;
dep.missionariojoseolimpio@camara.leg.br; dep.nelsonmarquezelli@camara.leg.br; dep.niltotatto@camara.leg.br;
dep.orlandosilva@camara.leg.br;
dep.paulofreire@camara.leg.br;
dep.paulomaluf@camara.leg.br;
dep.paulopereiradasilva@camara.leg.br;
dep.pauloteixeira@camara.leg.br;
dep.penna@camara.leg.br;
dep.pr.marcofeliciano@camara.leg.br;
dep.renataabreu@camara.leg.br;
dep.ricardoizar@camara.leg.br;
dep.ricardotripoli@camara.leg.br;
dep.robertoalves@camara.leg.br;
dep.robertofreire@camara.leg.br;
dep.samuelmoreira@camara.leg.br;
dep.sergioreis@camara.leg.br;
dep.silviotorres@camara.leg.br;
dep.tiririca@camara.leg.br;
dep.valmirprascidelli@camara.leg.br;
dep.vanderleimacris@camara.leg.br;
dep.vicentecandido@camara.leg.br;
dep.vicentinho@camara.leg.br;
dep.viniciuscarvalho@camara.leg.br;
dep.vitorlippi@camara.leg.br; dep.walterihoshi@camara.leg.br
Deputados do Acre
dep.alanrick@camara.leg.br;
dep.angelim@camara.leg.br;
dep.flavianomelo@camara.leg.br;
dep.jessicasales@camara.leg.br;
dep.rocha@camara.leg.br; dep.sibamachado@camara.leg.br

dep.cesarmessias@camara.leg.br;
dep.leodebrito@camara.leg.br;

Deputados de Alagoas
dep.arthurlira@camara.leg.br;
dep.ciceroalmeida@camara.leg.br;
dep.givaldocarimbao@camara.leg.br;
dep.jhc@camara.leg.br;
dep.marxbeltrao@camara.leg.br;
dep.mauricioquintellalessa@camara.leg.br;
dep.paulao@camara.leg.br; dep.pedrovilela@camara.leg.br; dep.ronaldolessa@camara.leg.br
Deputados do Amazonas
dep.alfredonascimento@camara.leg.br; dep.arthurvirgiliobisneto@camara.leg.br; dep.atilalins@camara.leg.br;
dep.conceicaosampaio@camara.leg.br;
dep.hissaabrahao@camara.leg.br;
dep.marcosrotta@camara.leg.br;
dep.pauderneyavelino@camara.leg.br; dep.silascamara@camara.leg.br
Deputados do Amapá
dep.andreabdon@camara.leg.br;
dep.cabucuborges@camara.leg.br;
dep.janetecapiberibe@camara.leg.br;
dep.jozirocha@camara.leg.br;
dep.marcosreategui@camara.leg.br;
dep.professoramarcivania@camara.leg.br;
dep.robertogoes@camara.leg.br; dep.viniciusgurgel@camara.leg.br;
Deputados da Bahia
dep.afonsoflorence@camara.leg.br;
dep.aliceportugal@camara.leg.br;
dep.antoniobrito@camara.leg.br;
dep.antonioimbassahy@camara.leg.br;
dep.arthuroliveiramaia@camara.leg.br;
dep.bacelar@camara.leg.br;
dep.bebeto@camara.leg.br;
dep.benitogama@camara.leg.br;
dep.cacaleao@camara.leg.br;
dep.caetano@camara.leg.br;
dep.claudiocajado@camara.leg.br;
dep.danielalmeida@camara.leg.br;
dep.davidsonmagalhaes@camara.leg.br;
dep.elmarnascimento@camara.leg.br;
dep.eriveltonsantana@camara.leg.br; dep.felixmendoncajunior@camara.leg.br; dep.fernandotorres@camara.leg.br;
dep.irmaolazaro@camara.leg.br;
dep.joaocarlosbacelar@camara.leg.br;
dep.joaogualberto@camara.leg.br;
dep.jorgesolla@camara.leg.br;
dep.josecarlosaleluia@camara.leg.br;
dep.josecarlosaraujo@camara.leg.br;
dep.josenunes@camara.leg.br;
dep.joserocha@camara.leg.br;
dep.jutahyjunior@camara.leg.br;
dep.luciovieiralima@camara.leg.br; dep.marciomarinho@camara.leg.br; dep.marionegromontejr@camara.leg.br;
dep.moemagramacho@camara.leg.br;
dep.pauloazi@camara.leg.br;
dep.paulomagalhaes@camara.leg.br;
dep.robertobritto@camara.leg.br;
dep.ronaldocarletto@camara.leg.br;
dep.sergiobrito@camara.leg.br;
dep.tiaeron@camara.leg.br;
dep.ulduricojunior@camara.leg.br;
dep.valmirassuncao@camara.leg.br;
dep.waldenorpereira@camara.leg.br
Deputados do Ceará
dep.adailcarneiro@camara.leg.br;
dep.arnonbezerra@camara.leg.br;
dep.daniloforte@camara.leg.br;

dep.andrefigueiredo@camara.leg.br;
dep.anibalgomes@camara.leg.br;
dep.cabosabino@camara.leg.br;
dep.chicolopes@camara.leg.br;
dep.domingosneto@camara.leg.br;
dep.geneciasnoronha@camara.leg.br;

dep.goretepereira@camara.leg.br;
dep.joseairtoncirilo@camara.leg.br;
dep.joseguimaraes@camara.leg.br;
dep.leonidascristino@camara.leg.br;
dep.luiziannelins@camara.leg.br;
dep.macedo@camara.leg.br;
dep.moronitorgan@camara.leg.br;
dep.mosesrodrigues@camara.leg.br;
dep.odoricomonteiro@camara.leg.br;
dep.raimundogomesdematos@camara.leg.br;
dep.ronaldomartins@camara.leg.br;
dep.vicentearruda@camara.leg.br; dep.vitorvalim@camara.leg.br
Deputados do Distrito Federal
dep.albertofraga@camara.leg.br;
dep.augustocarvalho@camara.leg.br;
dep.izalci@camara.leg.br;
dep.laertebessa@camara.leg.br;
dep.ronaldofonseca@camara.leg.br; dep.roneynemer@camara.leg.br

dep.erikakokay@camara.leg.br;
dep.rogeriorosso@camara.leg.br;

Deputados do Espírito Santo
dep.carlosmanato@camara.leg.br;
dep.givaldovieira@camara.leg.br;
dep.marcusvicente@camara.leg.br;
dep.sergiovidigal@camara.leg.br

dep.dr.jorgesilva@camara.leg.br;
dep.heldersalomao@camara.leg.br;
dep.maxfilho@camara.leg.br;

dep.evairdemelo@camara.leg.br;
dep.lelocoimbra@camara.leg.br;
dep.paulofoletto@camara.leg.br;

Deputado de Goiás
dep.alexandrebaldy@camara.leg.br;
dep.celiosilveira@camara.leg.br;
dep.delegadowaldir@camara.leg.br;
dep.fabiosousa@camara.leg.br;
dep.giuseppevecci@camara.leg.br;
dep.heulercruvinel@camara.leg.br;
dep.jovairarantes@camara.leg.br;
dep.lucasvergilio@camara.leg.br;
dep.marcosabrao@camara.leg.br;
dep.pedrochaves@camara.leg.br;
dep.rubensotoni@camara.leg.br; dep.sandesjunior@camara.leg.br

dep.danielvilela@camara.leg.br;
dep.flaviamorais@camara.leg.br;
dep.joaocampos@camara.leg.br;
dep.magdamofatto@camara.leg.br;
dep.robertobalestra@camara.leg.br;

Deputado do Maranhão
dep.albertofilho@camara.leg.br;
dep.aluisiomendes@camara.leg.br;
dep.andrefufuca@camara.leg.br;
dep.cleberverde@camara.leg.br;
dep.elizianegama@camara.leg.br;
dep.hildorocha@camara.leg.br;
dep.joaocastelo@camara.leg.br;
dep.joaomarcelosouza@camara.leg.br;
dep.josereinaldo@camara.leg.br;
dep.juniormarreca@camara.leg.br;
dep.juscelinofilho@camara.leg.br;
dep.pedrofernandes@camara.leg.br;
dep.rubenspereirajunior@camara.leg.br;
dep.sarneyfilho@camara.leg.br;
dep.victormendes@camara.leg.br;
dep.waldirmaranhao@camara.leg.br; dep.wevertonrocha@camara.leg.br; dep.zecarlos@camara.leg.br
Deputado de Minas Gerais
dep.adelmocarneiroleao@camara.leg.br;
dep.ademircamilo@camara.leg.br;
dep.aeltonfreitas@camara.leg.br;
dep.bilacpinto@camara.leg.br;
dep.bonifaciodeandrada@camara.leg.br;
dep.brunny@camara.leg.br;
dep.caionarcio@camara.leg.br;
dep.carlosmelles@camara.leg.br;
dep.daminapereira@camara.leg.br;
dep.delegadoedsonmoreira@camara.leg.br; dep.diegoandrade@camara.leg.br; dep.dimasfabiano@camara.leg.br;
dep.domingossavio@camara.leg.br;
dep.eduardobarbosa@camara.leg.br;
dep.erosbiondini@camara.leg.br;
dep.fabioramalho@camara.leg.br;
dep.gabrielguimaraes@camara.leg.br;
dep.jaimemartins@camara.leg.br;
dep.jomoraes@camara.leg.br;
dep.juliodelgado@camara.leg.br;
dep.laudiviocarvalho@camara.leg.br;
dep.leonardomonteiro@camara.leg.br; dep.leonardoquintao@camara.leg.br; dep.lincolnportela@camara.leg.br;
dep.luistibe@camara.leg.br;
dep.luizfernandofaria@camara.leg.br;
dep.marceloalvaroantonio@camara.leg.br;
dep.marceloaro@camara.leg.br;
dep.marcosmontes@camara.leg.br;
dep.marcuspestana@camara.leg.br;
dep.margaridasalomao@camara.leg.br; dep.marioheringer@camara.leg.br; dep.maurolopes@camara.leg.br;
dep.misaelvarella@camara.leg.br;
dep.newtoncardosojr@camara.leg.br;
dep.odelmoleao@camara.leg.br;
dep.padrejoao@camara.leg.br;
dep.pastorfranklin@camara.leg.br;
dep.pauloabiackel@camara.leg.br;
dep.raquelmuniz@camara.leg.br;
dep.reginaldolopes@camara.leg.br;
dep.renzobraz@camara.leg.br;
dep.rodrigodecastro@camara.leg.br;
dep.rodrigopacheco@camara.leg.br;
dep.saraivafelipe@camara.leg.br;
dep.silasbrasileiro@camara.leg.br; dep.stefanoaguiar@camara.leg.br; dep.subtenentegonzaga@camara.leg.br;

dep.tenentelucio@camara.leg.br;
dep.toninhopinheiro@camara.leg.br;
dep.welitonprado@camara.leg.br; dep.zesilva@camara.leg.br
Deputado do Mato Grosso do Sul
dep.carlosmarun@camara.leg.br;
dep.dagoberto@camara.leg.br;
dep.geraldoresende@camara.leg.br;
dep.mandetta@camara.leg.br;
dep.vanderloubet@camara.leg.br; dep.zecadopt@camara.leg.br;

dep.wadsonribeiro@camara.leg.br;

dep.elizeudionizio@camara.leg.br;
dep.terezacristina@camara.leg.br;

Deputados do Mato Grosso
dep.adiltonsachetti@camara.leg.br;
dep.carlosbezerra@camara.leg.br;
dep.ezequielfonseca@camara.leg.br;
dep.fabiogarcia@camara.leg.br;
dep.nilsonleitao@camara.leg.br;
dep.professorvictoriogalli@camara.leg.br;
dep.saguasmoraes@camara.leg.br; dep.valtenirpereira@camara.leg.br
Deputados do Pará
dep.arnaldojordy@camara.leg.br;
dep.betofaro@camara.leg.br;
dep.betosalame@camara.leg.br;
dep.delegadoedermauro@camara.leg.br;
dep.edmilsonrodrigues@camara.leg.br;
dep.elcionebarbalho@camara.leg.br;
dep.franciscochapadinha@camara.leg.br;
dep.helioleite@camara.leg.br;
dep.joaquimpassarinho@camara.leg.br;
dep.josepriante@camara.leg.br;
dep.josuebengtson@camara.leg.br;
dep.juliamarinho@camara.leg.br;
dep.luciovale@camara.leg.br;
dep.nilsonpinto@camara.leg.br;
dep.simonemorgado@camara.leg.br; dep.wladimircosta@camara.leg.br; dep.zegeraldo@camara.leg.br
Deputados da Paraíba
dep.aguinaldoribeiro@camara.leg.br; dep.benjaminmaranhao@camara.leg.br; dep.damiaofeliciano@camara.leg.br;
dep.efraimfilho@camara.leg.br;
dep.hugomotta@camara.leg.br;
dep.luizcouto@camara.leg.br;
dep.manoeljunior@camara.leg.br;
dep.pedrocunhalima@camara.leg.br;
dep.romulogouveia@camara.leg.br;
dep.venezianovitaldorego@camara.leg.br; dep.wellingtonroberto@camara.leg.br; dep.wilsonfilho@camara.leg.br;
Deputados de Pernambuco
dep.adalbertocavalcanti@camara.leg.br;
dep.andersonferreira@camara.leg.br;
dep.augustocoutinho@camara.leg.br;
dep.betinhogomes@camara.leg.br;
dep.brunoaraujo@camara.leg.br;
dep.carloseduardocadoca@camara.leg.br; dep.danielcoelho@camara.leg.br; dep.eduardodafonte@camara.leg.br;
dep.fernandocoelhofilho@camara.leg.br;
dep.fernandomonteiro@camara.leg.br;
dep.gonzagapatriota@camara.leg.br;
dep.jarbasvasconcelos@camara.leg.br;
dep.joaofernandocoutinho@camara.leg.br; dep.jorgecortereal@camara.leg.br; dep.kaiomanicoba@camara.leg.br;
dep.lucianasantos@camara.leg.br; dep.marinaldorosendo@camara.leg.br; dep.mendoncafilho@camara.leg.br;
dep.pastoreurico@camara.leg.br;
dep.rauljungmann@camara.leg.br;
dep.ricardoteobaldo@camara.leg.br;
dep.silviocosta@camara.leg.br;
dep.tadeualencar@camara.leg.br;
dep.wolneyqueiroz@camara.leg.br;
dep.zecacavalcanti@camara.leg.br
Deputados do Piauí
dep.assiscarvalho@camara.leg.br;
dep.iracemaportella@camara.leg.br;
dep.marcelocastro@camara.leg.br;
dep.silasfreire@camara.leg.br

dep.atilalira@camara.leg.br;
dep.juliocesar@camara.leg.br;
dep.paeslandim@camara.leg.br;

dep.heraclitofortes@camara.leg.br;
dep.mainha@camara.leg.br;
dep.rodrigomartins@camara.leg.br;

Deputados do Paraná
dep.alexcanziani@camara.leg.br;
dep.alfredokaefer@camara.leg.br;
dep.alielmachado@camara.leg.br;
dep.assisdocouto@camara.leg.br; dep.christianedesouzayared@camara.leg.br; dep.diegogarcia@camara.leg.br;
dep.dilceusperafico@camara.leg.br;
dep.edmararruda@camara.leg.br;
dep.enioverri@camara.leg.br;
dep.evandroroman@camara.leg.br;
dep.fernandofrancischini@camara.leg.br;
dep.giacobo@camara.leg.br;
dep.hermesparcianello@camara.leg.br;
dep.joaoarruda@camara.leg.br;
dep.leandre@camara.leg.br;
dep.leopoldomeyer@camara.leg.br;
dep.lucianoducci@camara.leg.br;
dep.luizcarloshauly@camara.leg.br;

dep.luiznishimori@camara.leg.br;
dep.marcelobelinati@camara.leg.br;
dep.nelsonmeurer@camara.leg.br;
dep.osmarserraglio@camara.leg.br;
dep.ricardobarros@camara.leg.br;
dep.rossoni@camara.leg.br;
dep.rubensbueno@camara.leg.br; dep.sandroalex@camara.leg.br; dep.sergiosouza@camara.leg.br;
dep.takayama@camara.leg.br; dep.toninhowandscheer@camara.leg.br; dep.zecadirceu@camara.leg.br
Deputados do Rio de Janeiro
dep.alessandromolon@camara.leg.br; dep.alexandreserfiotis@camara.leg.br; dep.alexandrevalle@camara.leg.br;
dep.altineucortes@camara.leg.br;
dep.aureo@camara.leg.br;
dep.beneditadasilva@camara.leg.br;
dep.cabodaciolo@camara.leg.br;
dep.celsojacob@camara.leg.br;
dep.celsopansera@camara.leg.br;
dep.chicoalencar@camara.leg.br;
dep.chicodangelo@camara.leg.br;
dep.clarissagarotinho@camara.leg.br;
dep.cristianebrasil@camara.leg.br;
dep.deley@camara.leg.br;
dep.dr.joao@camara.leg.br;
dep.eduardocunha@camara.leg.br;
dep.ezequielteixeira@camara.leg.br;
dep.felipebornier@camara.leg.br;
dep.fernandojordao@camara.leg.br;
dep.franciscofloriano@camara.leg.br;
dep.glauberbraga@camara.leg.br;
dep.hugoleal@camara.leg.br;
dep.indiodacosta@camara.leg.br;
dep.jairbolsonaro@camara.leg.br;
dep.jandirafeghali@camara.leg.br;
dep.jeanwyllys@camara.leg.br;
dep.juliolopes@camara.leg.br;
dep.leonardopicciani@camara.leg.br;
dep.luizcarlosramos@camara.leg.br;
dep.luizsergio@camara.leg.br;
dep.marcelomatos@camara.leg.br; dep.marcossoares@camara.leg.br; dep.marquinhomendes@camara.leg.br;
dep.miroteixeira@camara.leg.br;
dep.otavioleite@camara.leg.br;
dep.paulofeijo@camara.leg.br;
dep.robertosales@camara.leg.br;
dep.rodrigomaia@camara.leg.br;
dep.rosangelagomes@camara.leg.br;
dep.sergiozveiter@camara.leg.br;
dep.simaosessim@camara.leg.br;
dep.sorayasantos@camara.leg.br;
dep.sostenescavalcante@camara.leg.br;
dep.wadihdamous@camara.leg.br;
dep.walneyrocha@camara.leg.br;
dep.washingtonreis@camara.leg.br
Deputados do Rio Grande do Norte
dep.antoniojacome@camara.leg.br;
dep.betorosado@camara.leg.br;
dep.felipemaia@camara.leg.br;
dep.rafaelmotta@camara.leg.br;
dep.walteralves@camara.leg.br; dep.zenaidemaia@camara.leg.br

dep.fabiofaria@camara.leg.br;
dep.rogeriomarinho@camara.leg.br;

Deputados de Rondônia
dep.expeditonetto@camara.leg.br;
dep.lindomargarcon@camara.leg.br;
dep.luciomosquini@camara.leg.br;
dep.luizclaudio@camara.leg.br;
dep.marcosrogerio@camara.leg.br;
dep.marianacarvalho@camara.leg.br;
dep.marinharaupp@camara.leg.br; dep.niltoncapixaba@camara.leg.br
Deputados de Roraima
dep.abelmesquitajr@camara.leg.br;
dep.carlosandrade@camara.leg.br;
dep.hirangoncalves@camara.leg.br;
dep.jhonatandejesus@camara.leg.br;
dep.remidiomonai@camara.leg.br; dep.sheridan@camara.leg.br

dep.ediolopes@camara.leg.br;
dep.mariahelena@camara.leg.br;

Deputados do Rio Grande do Sul
dep.afonsohamm@camara.leg.br;
dep.afonsomotta@camara.leg.br;
dep.alceumoreira@camara.leg.br;
dep.bohngass@camara.leg.br; dep.carlosgomes@camara.leg.br; dep.covattifilho@camara.leg.br;
dep.danrleidedeushinterholz@camara.leg.br;
dep.darcisioperondi@camara.leg.br;
dep.fernandomarroni@camara.leg.br;
dep.giovanicherini@camara.leg.br;
dep.heitorschuch@camara.leg.br;
dep.henriquefontana@camara.leg.br;
dep.jeronimogoergen@camara.leg.br;
dep.joaoderly@camara.leg.br;
dep.josefogaca@camara.leg.br;
dep.joseotaviogermano@camara.leg.br;
dep.josestedile@camara.leg.br;
dep.luiscarlosheinze@camara.leg.br;
dep.luizcarlosbusato@camara.leg.br;
dep.marcomaia@camara.leg.br;
dep.marcon@camara.leg.br;
dep.mariadorosario@camara.leg.br;
dep.mauropereira@camara.leg.br;
dep.nelsonmarchezanjunior@camara.leg.br; dep.onyxlorenzoni@camara.leg.br; dep.osmarterra@camara.leg.br;
dep.paulopimenta@camara.leg.br;
dep.pompeodemattos@camara.leg.br;
dep.renatomolling@camara.leg.br;
dep.ronaldonogueira@camara.leg.br; dep.sergiomoraes@camara.leg.br

Deputados de Santa Catarina
dep.carmenzanotto@camara.leg.br;
dep.celsomaldaner@camara.leg.br;
dep.cesarsouza@camara.leg.br;
dep.deciolima@camara.leg.br;
dep.edinhobez@camara.leg.br;
dep.esperidiaoamin@camara.leg.br;
dep.fabriciooliveira@camara.leg.br;
dep.geovaniadesa@camara.leg.br;
dep.joaorodrigues@camara.leg.br;
dep.jorginhomello@camara.leg.br;
dep.marcotebaldi@camara.leg.br;
dep.mauromariani@camara.leg.br;
dep.pedrouczai@camara.leg.br; dep.rogeriopeninhamendonca@camara.leg.br; dep.ronaldobenedet@camara.leg.br;
dep.valdircolatto@camara.leg.br
Deputados de Sergipe
dep.adelsonbarreto@camara.leg.br;
dep.andremoura@camara.leg.br;
dep.fabioreis@camara.leg.br;
dep.joaodaniel@camara.leg.br;
dep.laerciooliveira@camara.leg.br; dep.valadaresfilho@camara.leg.br

dep.fabiomitidieri@camara.leg.br;
dep.jonymarcos@camara.leg.br;

Deputados de Tocantins
dep.carloshenriquegaguim@camara.leg.br; dep.cesarhalum@camara.leg.br; dep.dulcemiranda@camara.leg.br;
dep.irajaabreu@camara.leg.br;
dep.josinunes@camara.leg.br;
dep.lazarobotelho@camara.leg.br;
dep.professoradorinhaseabrarezende@camara.leg.br; dep.vicentinhojunior@camara.leg.br
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