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Apresentação

a Comissão de Legislação participativa (CLp), considerada o fórum de debates da sociedade civil organi-
zada, comemorou, em 2011, dez anos de existência na Câmara dos deputados, os quais foram marcados 
por muitos debates de temas relevantes e esclarecedores para a sociedade brasileira.

idealizada pelo então presidente da Câmara, deputado aécio neves, que teve sensibilidade e visão, a CLp 
veio fortalecer a participação popular, dando oportunidade a todos os segmentos sociais, principalmente 
os menos favorecidos.

por tudo que a CLp representa na evolução do parlamento, sinto-me honrado por haver participado, como 
Presidente, da história desse importante órgão da Casa, onde figuras ilustres, a exemplo da Deputada 
Luiza erundina, já foram titulares.

ademais, fui contemplado com um ano especial e festivo, quando a participação da sociedade na elabo-
ração da legislação do país foi merecidamente enaltecida, demonstrando que esta Casa evolui para uma 
democracia plena e participativa.

A experiência de lutar por questões que afligem o povo brasileiro, abrindo espaço para discussão nesta 
Casa, com estudiosos e autoridades dos mais diversos setores, fortalece o espírito político e os princípios 
mais basilares da democracia.

Considero essa a melhor tradução do que é a CLp, conhecida como a porta de entrada da sociedade na 
Câmara, onde as entidades sociais encontram apoio para suas demandas. pode-se dizer, ainda, que a CLp 
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é o coração desta Casa, pulsando para proporcionar uma maior valorização da população na construção 
da legislação do país.

Assim, com convicção, afirmo que o espaço democrático criado por esta Comissão, que busca incessan-
temente a igualdade, a liberdade e a justiça social, por meio da apreciação de sugestões das entidades da 
sociedade civil organizada, deve ser valorizado e protegido obstinadamente por todos, principalmente 
pelos membros do parlamento brasileiro.

Deputado Vitor Paulo

Presidente da Comissão de Legislação Participativa em 2011
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Introdução

Com o intuito de preservar a memória de uma semana em que se comemorou os 10 anos da Comissão de 
Legislação participativa (CLp), entre 10 e 19 de agosto de 2011, elaboramos esta publicação que reúne os 
diversos eventos ocorridos durante esses dias.

as comemorações tiveram início em 10 de agosto com um coquetel e a inauguração da exposição “10 anos 
da Comissão de Legislação Participativa”, que teve lugar no corredor de acesso ao plenário desta Casa duran-
te todo o período das comemorações.

nesse mesmo dia ocorreu a audiência pública “A Sociedade Civil na Câmara dos Deputados”, em que estive-
ram presentes representantes de diversas entidades da sociedade civil para dar sua contribuição acerca 
da participação popular no processo legislativo.

em 16 de agosto, o auditório da tv Câmara sediou duas mesas redondas: a primeira com os ex-presidentes 
da CLp desta Câmara dos deputados, e a segunda com os presidentes das CLps do Brasil.

Por fim, no dia 17 desse mesmo mês, as comemorações foram encerradas com o seminário “10 anos da 
CLP – Democracia e Participação popular”, num rico debate sobre mecanismos, benefícios e desafios de par-
ticipação popular.
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Inauguração da Exposição 
10 anos da CLP

Parlamento e sociedade juntos por um Brasil melhor.



Crédito: Jessé vieira

e/d: sr. gabriel de Jesus tedesco Wedy, dep. dr. grilo, senador aécio neves, dep. Luiza erundina, dep. vitor 
paulo, dep. Fátima Bezerra, dep. paulo pimenta, dep. Leonardo monteiro e dep. glauber Braga.



Crédito: Jessé vieira

e/d: dep. Luiza erundina, sr. gabriel de Jesus tedesco Wedy, dep. Fátima Bezerra, dep. vitor paulo, 
senador aécio neves e dep. paulo pimenta.



Crédito: Jessé vieira

e/d: dep. Luiza erundina, sr. gabriel de Jesus tedesco Wedy, dep. vitor paulo, dep. Fátima Bezerra, 
senador aécio neves e dep. paulo pimenta.



Crédito: Jessé vieira

e/d: sra. eliana magalhães graça, dep. Luiza erundina, sr. José rodrigues de oliveira, dep. vitor paulo, 
sr. gabriel de Jesus tedesco Wedy e dep. Leonardo monteiro.
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Audiência Pública
A sociedade civil na Câmara dos Deputados

Audiência pública realizada pela Comissão de 
Legislação Participativa em 10 de agosto de 2011, 

no Plenário 3 da Câmara dos Deputados.Parlamento e sociedade juntos por um Brasil melhor.



Crédito: Leonardo prado

e/d: deputado Jânio natal e deputado vitor paulo.



Crédito: Leonardo prado

e/d: deputado dr. grilo e deputado Jânio natal.



Crédito: Leonardo prado

deputada Luiza erundina.
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PartiCipantes da audiênCia públiCa

1. ADEILDE MARQUES – Presidente da Federação Nacional dos Terapeutas (Fenat);

2. ELIANA MAGALHÃES GRAÇA – Representante do Instituto 
de Estudos Socioeconômicos (Inesc);

3. EMILIANO DIAS LINHARES (Gideon dos Lakotas) – Representante do 
Movimento Nacional contra a Liberação da Maconha... pela Vida!

4. GÉSIO PASSOS – Representante do Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social;

5. JOSAFÁ RAMOS DE OLIVEIRA – Representante da Federação Nacional 
dos Servidores do Poder Judiciário nos Estados (Fenajud);

6. JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA – Presidente da Associação dos Terapeutas 
Naturalistas Alternativos na Saúde e Cultura do Brasil (Atenab);

7. MARCELO H. R. BORGES – Presidente da Federação Goiana de Ayahuasca, Goiás;

8. MÁRIO ALBERTO AVELINO – Presidente do Instituto FGTS Fácil;

9. TATIANA MACHADO DUNSHEE DE ABRANCHES – Advogada da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo;

10. WAGNER RAIMUNDO GONÇALVES – Presidente do Grupo Sempre Ativa.
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AudiênCia públiCa

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – Boa tarde a todos.

inicialmente, quero agradecer aos senhores e às senhoras a presença nesta importante audiência pública.

declaro aberta a audiência pública “a sociedade civil na Câmara dos deputados”, promovida pela Comis-
são de Legislação participativa (CLp) da Câmara dos deputados, em atendimento ao requerimento no 5, 
de 2011, de autoria dos deputados vitor paulo, Luiza erundina, Henrique eduardo alves, Fátima Bezerra, 
geraldo thadeu, Waldir maranhão, roberto Britto e paulo pimenta.

senhoras e senhores, o tema ao redor do qual se articula a nossa reunião de hoje, “a sociedade civil na 
Câmara dos Deputados”, fornece um excelente enquadramento para a série de reflexões com que come-
moraremos, ao longo de vários dias, os dez anos de criação da Comissão de Legislação participativa. 

Afinal, nossa comissão não foi nunca um acontecimento isolado, mas uma das manifestações, e das mais 
felizes, da presença da sociedade civil na Câmara dos deputados. 

por isso mesmo, os dez anos da comissão são mais bem compreendidos e valorizados no contexto abran-
gente das relações entre sociedade e parlamento no Brasil. 

ora, as instituições que prestigiam esta reunião conhecem a fundo a intensidade do intercâmbio entre a 
Câmara dos deputados e as organizações e movimentos sociais. 

diria até que elas construíram esse intercâmbio. elas descobriram no Legislativo um espaço decisório 
importante. aprenderam a atuar dentro desse espaço e chegaram mesmo, em alguma medida, a ensinar 
ao Congresso nacional como desenvolver os seus trabalhos em comunhão com elas.
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A Câmara dos Deputados, por seu turno, não ficou parada frente à situação surgida nas últimas décadas. 
ela aprendeu a abrir-se para a participação social e buscou criar mecanismos institucionais destinados a 
absorver melhor a inspiração da sociedade em seus trabalhos. 

a Comissão de Legislação participativa é uma das expressões desse aprendizado conjunto da sociedade e 
do parlamento. 

a história de nossa Comissão mostra, ainda, que a tarefa de construir as pontes entre a sociedade e a Câmara 
não é tão simples. Foi só no desenrolar de dez anos de atuação que os parlamentares foram descobrindo os 
meios de tornar a Comissão um canal importante de participação popular, e, principalmente, que as organi-
zações e movimentos sociais foram aprendendo a se valer do canal institucionalmente aberto.

Como a reflexão sobre esse aprendizado vai marcar a nossa semana de comemorações? Não vou concen-
trar minhas palavras iniciais no processo de construção e desenvolvimento da Comissão. 

Todos conhecemos sua relevância, e ela estará sempre por trás de minhas palavras sobre o desafio da 
democratização das instituições políticas. mas, volto a dizer, pretendo chamar a atenção para o con-
texto que envolve sua criação. É exatamente o de um salto qualitativo da presença da sociedade na 
Câmara dos deputados.

Como se sabe, vivemos, nas décadas de 60 e 70, um período de fechamento das instituições estatais. o 
esforço para reabri-las ao diálogo amplo e fecundo com as forças vivas da sociedade passava, natural-
mente, pela retomada dos instrumentos tradicionais de participação política popular, como a liberdade 
de voto e de organização partidária. e essa retomada aconteceu efetivamente. o que se viu, no entanto, 
foi que a sociedade brasileira se tinha tornado mais complexa, mais organizada e com maior capacidade 
de atuação política do que em qualquer outro período de nossa história. os mecanismos tradicionais de 
participação não se mostravam suficientes, e as próprias forças sociais trataram de abrir novas portas de 
acesso aos centros decisórios do estado.

isso causou algum embaraço. mesmo pessoas plenamente comprometidas com a democracia resistiram 
à multiplicação dos canais de participação popular. Uma dúvida, em especial, andava pela cabeça de 
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muitos: se uma instituição que representa o conjunto da sociedade brasileira abrir canais para que se-
tores específicos se manifestem dentro dela, os setores mais poderosos e organizados não usarão esses 
canais para ganhar a maior vantagem na disputa parlamentar?

a evolução política posterior mostrou que essa preocupação errava o alvo. na verdade, uma casa política 
que não se abre à diversidade social é que corre o risco de tornar-se excessivamente ligada aos interesses 
e valores dos grupos mais poderosos, cujo acesso aos centros decisórios estatais, pelos mais variados ca-
minhos, está garantido, por assim dizer, pela própria natureza das coisas. 

o que se descobriu com a ampliação dos canais de participação foi que, no Brasil, os setores populares 
já se encontravam suficientemente maduros e organizados para também intervir nas grandes decisões 
nacionais. Ficou claro assim que a institucionalidade democrática não é favorecida pela obsessão de pro-
teger as instâncias estatais contra a influência de setores sociais particulares. 

o verdadeiro caminho da democratização é o de abrir portas para todos, de criar instituições capazes de 
dialogar com todos, com a diversidade de nossa sociedade, tendo sempre a preocupação especial de ga-
rantir o direito de participação das camadas com menos recursos.

por mais que seja lugar comum dizê-lo, não posso deixar de recordar que a assembleia nacional 
Constituinte de 1988 foi um marco no processo de abertura institucional das instâncias estatais à so-
ciedade. os movimentos e organizações populares surgidos no período da abertura já indicavam a ma-
turidade política da sociedade brasileira, mas a exuberância com que ela se expressou na Constituinte 
surpreendeu a quase todos.

se as grandes manifestações de massa da década de 80 mostravam o alto grau de mobilização social 
existente, a participação no processo constituinte revelou uma particularidade importantíssima do ama-
durecimento político de nossa população. os setores mais díspares foram capazes de se organizar para 
a participação ativa e qualificada no sofisticado mecanismo institucional de elaboração de leis que foi a 
assembleia nacional Constituinte. 



40 10 Anos da Comissão de Legislação Participativa

estão disponíveis, para que as novas gerações não os desconheçam, os registros das audiências públicas 
realizadas na assembleia nacional Constituinte e das chamadas emendas populares subscritas por pelo 
menos por trinta eleitores. são dois exemplos expressivos da qualidade da intervenção popular no pro-
cesso legislativo. Depois dessa demonstração de vitalidade, dificilmente esses setores perderiam a capa-
cidade de intervir no poder Legislativo. 

Como estamos em audiência pública, não perderei a oportunidade de realçar o quanto um procedimento 
parlamentar tradicional pode crescer, quando a população efetivamente o acolhe como instrumento de 
ação. as audiências são comuns em parlamentos há muitíssimos anos, mas, a partir da experiência da 
Constituinte, elas mudaram de dimensão no nosso Brasil. Quase não se pode imaginar hoje que o estado 
tome decisões de alguma magnitude, sem primeiro abrir canais para auscultar as posições presentes em 
nossa sociedade. Quem quer que seja, não deixará de admirar-se com a lista de audiências públicas rea-
lizadas na Câmara dos deputados em cada ano legislativo: toda a diversidade do país se expressa nelas, 
assim como o que de melhor possuímos em termos de conhecimento e cultura.

Mas a nova realidade não ficou restrita ao Congresso Nacional. O Poder Executivo e o próprio Poder 
Judiciário começaram a recorrer intensamente às audiências públicas para bem informar e sustentar 
suas decisões. em alguma medida, as próprias conferências – que se multiplicaram em áreas como saúde, 
educação, direitos humanos, comunicação e outras, realizadas cumulativamente, das instâncias locais 
até alcançarem conferência nacional – vêm na continuidade das novas formas de participação que foram 
experimentadas no Congresso nacional durante o processo Constituinte. 

em resumo, senhoras e senhores, o processo que temos vivido nos últimos anos tem dois lados: tanto o da 
Câmara dos deputados, que procura abrir-se à participação social de maneira institucional e organizada, 
quanto o dos setores sociais e organismos, para influenciar nas decisões da Câmara. 

nem sempre os avanços têm acontecido na velocidade e com a profundidade desejada, mas a tendência 
geral é inequívoca. Os resultados finais vão depender da competência e da determinação com que atuare-
mos, seja a partir de dentro, seja a partir de fora da Casa, para aperfeiçoar os mecanismos de participação 
popular existentes.
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Que esses dias de comemoração dos 10 anos da Comissão sejam também dias de conscientização do muito 
que ainda temos por avançar.

neste momento, convido todos a assistirem um vídeo sobre esta Comissão pelo período de apenas 6 minutos.

Convido o presidente desta Comissão, o companheiro e deputado vitor paulo, a fazer parte da mesa.

(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – parabéns também à nossa primeira presidente, Luiza 
erundina, nossa querida deputada. 

antes de passar a palavra aos nobres deputados, eu gostaria de passar a presidência ao nosso deputado 
vitor paulo, presidente desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – muito obrigado ao querido companheiro, deputado Jânio 
natal, 3o vice-presidente desta Comissão, que presidiu, até este momento, esta audiência.

Quero cumprimentar a Deputada Luiza Erundina, que foi a primeira Presidenta desta Comissão. Reafirmo 
que para mim a deputada continua sendo presidente desta Comissão, pela sua boa vontade e dedicação a 
tudo o que tem feito. naturalmente, sabemos da importância que têm e tiveram os meus antecessores, o 
deputado paulo pimenta e todos os outros presidentes nesses nove anos da Comissão.

Quero cumprimentar as associações, as organizações não governamentais (ongs), as instituições aqui 
representadas, senhoras, senhores, jornalistas, pessoas que vieram de tão longe para esta audiência, para 
esta data comemorativa, que para nós é um marco na história da Comissão de Legislação participativa. 
Nesses 10 anos da Comissão, naturalmente, enfrentamos todas as lutas e as dificuldades. Mas quero crer, 
deputada Luiza erundina, que os próximos 10 anos serão melhores do que os 10 anos que concluímos até 
agora. Quero aqui dizer que esse é o compromisso desta mesa diretora, desta presidência e de todas as 
pessoas que colaboraram e colaboram para que isso venha a acontecer.

tive o cuidado, colegas, senhoras e senhores presentes, de preparar um discurso, como disse na abertu-
ra de nossos trabalhos, ir à tribuna da Casa, usar o tempo regimental de Líder do meu partido para ler o 
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discurso e deixá-lo registrado nos anais da Casa. Com esse objetivo fui à tribuna e li o meu discurso, para 
ficar registrado o quanto é importante para a Casa e para o Brasil os 10 anos da Comissão de Legislação 
participativa. mas eu não poderia lê-lo, no momento da abertura do trabalho, quando tive oportunidade 
de falar depois da Deputada Luiza Erundina, porque fiz das minhas palavras as palavras da Deputada, que 
expressam, essencialmente, o que representa e simboliza esta Comissão para esta Casa.

eu quero dizer aos senhores o quanto me sinto honrado de estar presidindo esta sessão, esta Comissão. 
daqui a algum tempo, a alguns meses, será feita a eleição de uma nova mesa diretora, mas farei questão, 
se o meu partido me permitir, deputada Luiza erundina, de continuar membro da Comissão de Legislação 
Participativa, enquanto mandato eu tiver, enquanto o povo do meu Estado, o povo fluminense confiar a 
mim o mandato. sinto-me muito honrado de estar aqui, seguindo os passos de v.exa., que tem honrado 
a Comissão nesses dez anos.

sras. e srs. deputados, quero dar as boas-vindas a esta semana de comemorações, mas não poderia deixar 
de dar um presente aos senhores. vou entregá-lo à deputada Luiza erundina, porque ouvi, como sempre 
fiz, a sua preocupação ao falar na abertura daquilo que foi tirado desta Comissão, que era a prerrogativa 
de fazer emendas à Lei orgânica desta Casa. tiraram-nos isso. a Comissão hoje não tem mais o direito, 
regimentalmente, de propor emenda à Casa.

Como deus é justo e como dizem que a voz do povo é a voz de deus, o que foi muito bem dito por quem 
fez esta frase, eu quero, sras. e srs., deputada Luiza erundina, deixar registrado que, há 45 dias, quando 
nós começamos a nos preparar para este evento, reunimos os deputados, o ex-presidente, junto com a 
deputada Luiza erundina, para dizermos o que nós achávamos importante que esta Comissão pudesse 
votar no segundo semestre e propor a esta Casa em relação a isso. a deputada Luiza erundina registrou 
essa preocupação na nossa reunião. por que nos tiraram a prerrogativa de votar, de fazer emenda e de 
propor. esse é um direito do povo. É um direito que todos têm.

Eu propus que teríamos de fazer alguma coisa para modificar isso, para mudar isso, se é que seria pos-
sível. a partir dali, deputada Luiza erundina, senhoras e senhores, eu comecei uma peregrinação nesta 
Casa para dar um presente a esta Comissão de Legislação participativa nos seus 10 anos. Fui procurar 
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o Cláudio, a sonia e todos os assessores da Comissão para saber onde estava o projeto e o que estava 
acontecendo. nós descobrimos, deputada Luiza erundina, que a relatora é a deputada rose de Freitas, 
vice-presidente da Câmara dos deputados.

eu, pessoalmente, fui procurar a deputada rose de Freitas, para falar da nossa preocupação e da nossa an-
siedade em relação a isso. prontamente, ela disse que estava aguardando o parecer, que tinha sido votado 
no senado. aguardavam o parecer dela. ela dá o parecer, se favorável, votar na mesa diretora, submeter 
e voltar ao senado para ser aprovado. sensibilizada pelo nosso pedido e sabendo da importância que é 
essa prerrogativa para a Comissão, ela disse que era favorável também a essa prerrogativa e disse que iria 
relatar favoravelmente para que isso acontecesse, prontificando-se a fazê-lo.

saí da sua sala comovido, sensibilizado, porque ela faria isso. depois ela me ligou e disse: “Presidente, o 
senhor pode vir aqui que vou lhe mostrar o parecer.” deputada Luiza erundina, e ela fez exatamente este pa-
recer. depois de feito, ela o submeteu à mesa diretora. está aqui, deputada Luiza erundina, o parecer da 
deputada rose de Freitas, no 32.211. está aqui o parecer.

vou ler o voto:

“voto
Cabe à mesa diretora desta Casa se pronunciar sobre projeto de resolução do Congresso nacional no 1, 
de 2010, a teor do disposto no art. 128 do regimento interno do Congresso nacional. 
a matéria em apreço é da competência do Congresso nacional, sendo a espécie normativa (resolução) 
adequada. No tocante à iniciativa, o número de assinaturas é suficiente, havendo 96 Deputados e 23 
senadores, atendendo ao disposto no art. 128, b, do regimento Comum do Congresso nacional.
Em relação à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria, verifica-se que o proje-
to é plenamente constitucional sob os ângulos formal, material e jurídico, e de boa técnica legislativa. 
no que tange ao mérito, somos favoráveis à aprovação do projeto em exame, pois o mesmo nada mais 
faz do que corrigir uma injustiça, que é não permitir à Comissão de Legislação participativa apresentar 
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emendas ao projeto de lei orçamentária anual, ao contrário das demais Comissões, que podem apre-
sentar oito emendas cada uma.
Entendemos que o fato de não possuir um campo temático definido pelo Regimento Interno da Câmara 
dos deputados não impede que a CLp apresente emendas ao orçamento, pois caberá à mesma apreciar 
as sugestões recebidas da sociedade civil, em clara manifestação de orçamento participativo, instru-
mento democrático que dá à sociedade civil acesso a iniciativas legislativas, como a discussão de prio-
ridades para a locação de recursos orçamentários.
em face ao exposto, sugerimos a aprovação do projeto de resolução do Congresso nacional no 1, de 2010.
mesa diretora, 12 de julho de 2011.
deputada rose de Freitas, 1ª vice-presidente, relatora.” 

ela fez o relatório e apresentou o parecer à mesa diretora, que, em reunião realizada, opinou, por unani-
midade, pela aprovação do projeto de lei do Congresso nacional. 

participaram da votação os srs. deputados:

“presidente; rose de Freitas, 1ª vice-presidente; eduardo da Fonte, 2o vice-presidente; eduardo gomes, 
1o secretário; Jorge tadeu mudalen, 2o secretário; Júlio delgado, 4o secretário; e geraldo resende, pri-
meiro suplente de secretário.
sala de reuniões, 12 de julho de 2011.
presidente marco maia.”

aqui está, deputada Luiza erundina; aqui está, senhores! isto é um presente dos 10 anos da Comissão de 
Legislação participativa. se hoje terminasse o meu mandato de presidente desta Comissão, eu sentiria 
que valeram a pena esses 10 anos. 

muito obrigado, presidente erundina. entrego a v.exa. este presente. por favor.
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A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – presidente, eu quero agradecer a v.exa. o empenho. eu acom-
panhei toda a sua dedicação para se chegar a esta vitória. não é vitória minha, nem de nenhum de nós; é 
da sociedade civil organizada. 

daqui a pouco, nós estaremos apresentando emendas ao orçamento de 2012. então, eu sugiro às entida-
des aqui presentes – que, inclusive, em outros tempos, quando a Comissão tinha direito a essa prerroga-
tiva, já apresentaram emendas e tiveram até algum sucesso – que comecem a apresentar suas emendas. 
e nós vamos dar entrada na Comissão mista de orçamento, para que, na Lei orçamentária de 2012, as 
entidades da sociedade civil já possam ter garantida a aprovação de recursos públicos para, exatamente, 
dar sustentação, em alguma medida, em algum nível, à sua ação, no interesse da sociedade.

muito obrigada, presidente.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – eu queria pedir a v.exa., se me permitir, que venha até aqui 
porque eu quero entregar formalmente a v.exa., como presente, pois a senhora é mãe, é autora, é conse-
lheira. Isto aqui vai ficar no mural da CLP. 

eu queria chamar aqui uma das entidades que pudesse representar as demais. a deputada erundina con-
vide quem achar conveniente.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – o instituto de estudos socioeconômicos (inesc).

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – o inesc, segundo a deputada erundina, representará todos 
os senhores.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – a eliana, representando todas as entidades. o inesc.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – venha aqui conosco, eliana. isto é seu. a eliana, represen-
tando todas as entidades.

A SRA. ELIANA MAGALHÃES GRAÇA – Uma grande batalha! É uma grande vitória!

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – parabéns a todos!
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A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – sensacional! não poderia ser melhor! grande presente! muito 
obrigada, presidente.

A SRA. ELIANA MAGALHÃES GRAÇA – Foi ótimo!

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – eu iria reivindicar isso na minha fala, hoje. e já estava conquistado.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – Com isso, eu agradeço. encerro aqui a minha participação e 
passo a presidência ao nosso querido companheiro Jânio natal.

sinto-me honrado de estar aqui com os senhores. este projeto de lei nós vamos colocar no mural, querida 
amiga Deputada; obrigado por estar aqui. Está bem, Cláudio e demais assessores? Vamos colocar no mu-
ral, vamos colocar na CLP. Vamos mandar mensagens a todas as instituições, não é, Presidenta Erundina? 
vamos mandar mensagens a todos eles a respeito dessa vitória.

passo a presidência ao deputado Jânio natal. eu peço escusas aos senhores, mas, na condição de Líder de 
partido, temos agora reunião do Colégio de Líderes, com o presidente marco maia. Há uma pauta muito 
difícil hoje: a questão dos bombeiros e policiais – a proposta de emenda à Constituição (peC) no 300 –, que 
aqui está. em solidariedade a tantos companheiros de meu estado e de vários outros estados que aqui 
estão, eu fui convidado agora a ir à presidência discutir isso.

então, com licença. Queria eu permanecer aqui mais tempo. 

muito obrigado pelo carinho. obrigado a todos. 

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – o governo Federal tem a mãe do programa de aceleração do 
Crescimento (paC), e agora há a mãe da CLp. 

agradecemos, mais uma vez, ao presidente vitor paulo seu empenho, dedicação e compromisso com toda 
a sociedade brasileira. para nós não é nenhuma surpresa o que v.exa. acabou de anunciar neste plenário. 
parabéns e muito obrigado, em nome de todos.

dando continuidade aos trabalhos, gostaria de abrir a palavra a algum deputado que queira usá-la.
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A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – pela ordem, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – pois não.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – se v. exa. me permite, e também os outros colegas, acho que este 
é o momento das entidades da sociedade civil. É o nosso tempo de falar. Já falamos no ato, ainda há pouco; 
haverá seminários com mesas, onde também falaremos. se houver acordo com os meus colegas parlamen-
tares aqui presentes, que iniciemos as falas pelas entidades e, no final, se der tempo, nós falaremos. 

muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – o.k.

deputado Leonardo.

O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO – sr. presidente, eu queria só fazer uma saudação, rapidinho.

eu tenho que cumprir uma outra atividade agora, neste intervalo, mas quero aqui, se o senhor permitir, 
fazer uma saudação, primeiro, à direção da nossa Comissão de Legislação participativa. nós vimos a atuação 
firme e determinada do Presidente Vitor Paulo, para restabelecer, inclusive, um dos poderes da Comissão – 
nós ficamos também muito sentidos, naquela época, quando a Comissão perdeu a capacidade de receber 
emendas e encaminhá-las ao orçamento. Quero também cumprimentar v.exa., que está dirigindo, neste 
momento, a nossa reunião; saudar e cumprimentar todos os deputados e as deputadas presentes.

Quero também registrar a presença de várias entidades da sociedade civil que vieram comemorar conosco 
este momento importante em que celebramos os 10 anos da nossa Comissão de Legislação participativa. 
registro a presença do sr. milton reis, do sindicato nacional dos terapeutas naturistas – sinaten; do 
Josafá ramos, da Federação nacional dos servidores do Judiciário nos estados (Fenajud) e vereador na 
cidade de angical, na Bahia; do sr. Zé raizeiro, nosso amigo e companheiro de minas gerais, presidente 
da associação dos terapeutas naturalistas alternativos na saúde e Cultura do Brasil (atenab), entida-
de nacional que tem diretores em várias partes do país, uma boa parte no vale do rio doce e também 
no espírito santo. Há aqui uma grande comitiva, umas quarenta pessoas, homens e mulheres que aqui 
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vieram representar a associação naturalista e também serem solidários, participarem deste momento 
gostoso e alegre de comemoração do aniversário da nossa Comissão. 

além disso, nós sabemos, deputados e deputadas, que está tramitando, na Câmara dos deputados, um 
projeto de lei de autoria da Associação Naturalista, que propõe o reconhecimento da profissão dos te-
rapeutas naturalistas. É um projeto de lei importante, já passou por esta Comissão. eu fui relator aqui, 
no âmbito da Comissão de Legislação participativa; hoje ele está na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC) e na Comissão do trabalho. Já tivemos uma conversa com o presidente da CCJC, o 
deputado João paulo Cunha, e também com o deputado padre Luiz Couto, para poder assumir a relatoria 
do projeto na CCJC, erundina. e estamos também tentando um contrato hoje com o deputado vicentinho, 
vendo a possibilidade de s.exa. assumir a relatoria na Comissão do trabalho.

Quero também reforçar – é lógico que depois a comissão naturalista vai ter a oportunidade de se expres-
sar – o empenho, e quero contar com a ajuda da direção da Comissão de Legislação participativa. sabemos 
que quando o projeto sai daqui, como disse a deputada erundina há poucos minutos, ele vai para outras 
Comissões. então, é preciso fazermos um acompanhamento no âmbito das outras Comissões.

Quero pedir à assessoria técnica e à direção da Comissão que nos ajudem a acompanhar este projeto de lei 
que propõe reconhecer a profissão dos terapeutas naturalistas. Sabemos que isso não é fazer uma disputa 
com a medicina tradicional, mas um trabalho complementar à medicina natural. nós todos sabemos que 
a terapia naturalista é milenar, os nossos avós, nossos pais já nos davam chás, purgantes, enfim, todos 
passamos por isso e até hoje convivemos com isso. em muitas casas, as pessoas têm até vaso com uma 
planta medicinal no jardim ou no quintal. sabemos da importância do tratamento natural.

por isso, quero expressar meu sentimento a todos os deputados, membros desta Comissão, às outras enti-
dades do movimento social que nos ajudem para que possamos, se deus quiser, aprovar esse projeto, que 
é muito importante para a associação naturalista do Brasil.

muito obrigado, sr. presidente. Quero também expressar o meu sentimento, a minha alegria, parabenizar 
a deputada Luiza erundina, que de fato é a mãe desta Comissão, continua amadrinhando esta Comissão 



49Audiência Pública | A sociedade civil na Câmara dos Deputados

o tempo todo, e a minha alegria de podermos estar comemorando, celebrando os 10 anos da Comissão 
com um ato importante como este, que é resgatar a condição da Comissão de poder também apresentar 
emendas ao orçamento.

nos próximos meses, setembro e outubro, será época de discutirmos as emendas. portanto, é oportuno – 
como disse a deputada erundina – que todas as entidades possam encaminhar à Comissão sugestões de 
emenda ao Orçamento, o que significa estarmos de fato construindo um orçamento participativo.

Quero agradecer a todos a oportunidade e dizer à direção da Comissão que pode contar conosco, com o 
nosso mandato de deputado, para que possamos estar juntos cada vez mais, fortalecendo a Comissão de 
Legislação participativa.

muito obrigado, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – obrigado, deputado Leonardo. Quero dizer a v.exa. que o 
seu pedido será encaminhado pela Comissão participativa.

nobre deputada, na verdade, esta reunião não é nossa, não é dos deputados. nesta plenária, quem manda 
é a sociedade, são todos que aqui estão convidados. portanto, sem muito lenga-lenga, quero agradecer a 
todos os presentes, dizer que é um grande prazer para todos nós, deputados, para esta Casa, que, aliás, 
não é nossa, é de todos nós, e passar a palavra ao primeiro inscrito.

vou convocar marcelo Borges, da Federação goiana da ayahuasca.

antes de cada um se inscrever e usar a palavra, gostaria que assinasse um documento, autorizando o uso 
de imagem, porque toda a reunião é gravada.

sinta-se à vontade. Quem manda são vocês, que dispõem de 3 minutos, mas se acharem por bem usar 
mais, fiquem à vontade.

O SR. MARCELO BORGES – Boa tarde. agradeço à Comissão a oportunidade de estar aqui.
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a Federação goiana da ayahuasca é uma entidade civil do estado de goiás, de onde venho, representan-
te de institutos xamânicos que fazem uso espiritual da sagrada tradição indígena da ayahuasca, que é o 
vinho das almas, também conhecido no Brasil como o daime ou o santo daime. a tradição ayahuasca é 
de língua inca, Quechua.

Hoje estamos na Comissão. agradecemos aos deputados o convite feito, porque temos já uma parceria. 

Quero aproveitar a ocasião para manifestar a todos qual a nossa visão de democracia, já que a Comis-
são representa a legislação participativa, a legislação popular. Compreendemos, vindo do legado grego, 
ateniense de democracia, que não há democracia sem a efetiva participação popular. a participação em 
decisões, em debates, vinda das mãos do povo, é de fato a única democracia existente. não há um poder 
capaz de representar a vontade popular se não pela própria iniciativa dos cidadãos. 

por isso, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidente ou presidenta são eleitos pela von-
tade popular. É dessa forma que a sociedade se organiza e se mantém em instituições capazes de organi-
zar a vida social.

parabenizamos a deputada Luiza erundina pela iniciativa de há dez anos liderar esse movimento e de 
hoje, na Câmara dos deputados, receber diversas entidades, receber das organizações sociais do povo 
brasileiro orientações, solicitações, reivindicações. 

dessa forma, a Federação goiana ayahuasca, de que sou o presidente e também secretário geral da 
Federação nacional da ayahuasca, junto a outras entidades, recebeu desta Casa a solicitação de criar uma 
frente parlamentar para o projeto de lei da ayahuasca. 

É necessário que essa tradição indígena, muito já discriminada na sociedade, seja reconhecida perante a 
Casa de Leis e que se elabore uma legislação capaz de regulamentar o uso dessa bebida sagrada, estabele-
cendo limites para a ação das entidades, das organizações, coibindo o uso equivocado, como já existiu na 
história brasileira e ainda existe. 

temos, nesta Casa, a solicitação de uma audiência pública, desde o ano passado, com o deputado Federal 
pedro Wilson, do estado de goiás, que até então era o nosso representante no Congresso nacional, para 
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a abertura desse debate com a sociedade e, a partir daí, a criação de uma lei federal. essa é a nossa inicia-
tiva. Hoje, por graça do destino, a deputada Federal marina santanna é a relatora do pedido para reali-
zação desta audiência pública. 

a deputada marina santanna é uma pessoa por quem tenho um carinho muito grande, desde a minha in-
fância. se posso dizer que alguém é minha madrinha política, é a deputada. Um dia, já na minha juventude, 
s.exa. me convidou para participar de alguns eventos, de uma reunião ainda como vereadora, em goiânia, 
e esse convite mudou a minha vida. se estou aqui hoje, junto com a tradição ayahuasqueira no Brasil, po-
dendo trazer o movimento, é porque um dia a senhora me convidou para conhecer o que era a democracia. 

agradeço a v.exa. o convite lá atrás, se não me engano em 1991 ou 1992, e quis o destino que a senhora 
fosse a relatora da nossa solicitação de audiência pública. 

apresentamos à Casa novamente essa solicitação. na época em que ocorreu a solicitação, participamos 
de audiência pública na Câmara dos deputados, na Comissão de Combate ao Crime organizado, porque 
apresentamos uma denúncia séria da existência de uma quadrilha narcotraficante infiltrada no Santo 
daime, denúncia essa que o próprio presidente Lula recebeu em mãos. Hoje, o ministério público Federal 
investiga, junto com a interpol (International Criminal Police Organization), em vários estados do Brasil, o 
caso do narcotráfico na tríplice fronteira amazônica, caso que nós começamos a investigar e a apresentar 
às autoridades federais.

então, é com muita responsabilidade que agimos hoje em nome da nossa tradição, da tradição espiritual 
da Ayahuasca. 

aqui, na Casa de Leis, no dia 10 de agosto de 2011, novamente, reiteramos o chamado para que essa 
lei seja elaborada e aprovada. também chamamos a atenção daquelas entidades que fazem o uso de 
Ayahuasca e ainda se mantêm omissas perante este debate. a história será implacável com essa omis-
são. Lembrem-se disso.

parabenizamos a todos.
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agradecemos ao deputado Jânio natal pela oportunidade, e à deputada Luiza erundina, histórica guer-
reira combativa.

Um abraço ao prof. pedro Wilson por ter aberto esta oportunidade para nós na Câmara dos deputados, e 
um abraço especial à marina santanna, minha madrinha política.

muito obrigado.

Que a paz de deus esteja conosco. 

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – obrigado, marcelo.

a mesa da Comissão Legislação participativa solicita ao senhor que procure a nossa assessora Áurea, por-
que a sua reivindicação, com certeza, será atendida.

Convido agora o sr. emiliano dias Linhares, gideon dos Lakotas, do movimento nacional contra a Libe-
ração da maconha... pela vida! 

por favor, emiliano, sinta-se à vontade pelo tempo de 3 minutos.

O SR. EMILIANO DIAS LINHARES – Boa tarde.

meu nome é emiliano, sou mais conhecido como escritor gideon dos Lakotas. Há sete anos, iniciei uma 
campanha de recuperação de dependência química. Hoje me encontro com mais de 120 institutos espa-
lhados pelo Brasil, num total superior a 13 mil dependentes químicos totalmente recuperados pelo siste-
ma de trabalho que implantei.

recentemente, tendo em vista a polêmica – e eu a considero também trágica – oportunidade de liberar as 
drogas no Brasil, de transformar o Brasil numa nação de drogados, ergui uma bandeira contra a liberação 
da maconha.

dia 30 de julho passado, demos apenas um aviso do que iremos fazer dia 17 de dezembro deste ano, reu-
nindo, em são paulo, 8 mil pessoas para uma pequena caminhada. 
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venho sentindo uma verdadeira sabotagem da imprensa, da mídia. eles simplesmente elevam, chegam 
a falsificar mesmo, e dão muito destaque às campanhas pró-maconha, as campanhas para a liberação da 
maconha. Chegam a sabotar os nossos movimentos quando contrários a isso. 

por exemplo, eu tenho aqui um vídeo de 2 minutos. e se mais tarde for-me permitido exibi-lo, mostrarei 
uma caminhada com mais de 8 mil pessoas, sendo que os jornais anunciaram ter sido uma caminhada 
com 800 pessoas. depois do início de nossa caminhada, chegaram 17 ônibus e 8 vans. só esse público já 
ultrapassa os 800 participantes que a Folha de S.Paulo e outras fontes de mídias anunciaram. 

eu me uni a um movimento grande, anunciado em apenas 25 mil, somando 8 mil pessoas, apenas para 
anunciar a Caminhada nacional contra a Liberação da maconha... pela vida! dia 17 de dezembro. 

após essa caminhada, tenho recebido apoio de diversos deputados, dentre eles o próprio deputado Federal 
Lucena, que daqui a pouco vai estar aqui para juntos apresentarmos algumas novidades; o deputado 
Ferrarini, e mais de oito deputados. graças a deus, agora, em são paulo, uma frente parlamentar, com 
quarenta deputados, está nos apoiando. parece que ouviram o grito de desespero que dei quando enxer-
guei o que estão querendo fazer com esta nação. 

Como tenho mais de 13 mil dependentes químicos recuperados na obra em que eu e minha falecida 
esposa iniciamos, posso afirmar que 80% das famílias brasileiras são contra as drogas. Gente, eu ainda 
não achei um pai ou uma mãe que fica feliz por seu filho fumar maconha; eu ainda não vi um estudante 
melhorar as suas notas por se tornar um maconheiro. não temos nada contra o drogado, mas contra as 
drogas, sim. eu sei muito bem o malefício que é uma droga numa família. 

À pessoa que, de repente, pode me achar um pouco radical, faço a mesma pergunta que eu fiz para o 
Brasil, e todos ficaram engasgados: você daria maconha ao seu filho? Porque se você não é capaz de 
emaconhar o seu filho, como pensa em dar maconha para os filhos dos outros? Isso é antipatriota, isso é 
antibom senso.

Comecei uma luta. e dia 17 de dezembro de 2011, pretendemos, sim, colocar na avenida paulista um nú-
mero gigantesco de pessoas representando a família brasileira contra as drogas.
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É tudo o que eu tenho a fazer.

muito obrigado a todos. 

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – parabéns ao emiliano pela sua luta, pelo seu movimento. 
pode contar conosco.

eu gostaria apenas de fazer um comunicado sobre o que relatou aqui o deputado vitor paulo. o assessor 
nos comunicou – apenas, deputada, para que todos tenham conhecimento – que o projeto foi aprovado 
pela mesa da Câmara. Falta ainda ser aprovado pela mesa do senado Federal, para depois, conjuntamente, 
ser aprovado pelos senadores e deputados.

Convido o sr. Josafá ramos, da Fenajud – Federação nacional dos servidores do poder Judiciário nos 
estados, que falará pelo tempo de 3 minutos.

O SR. JOSAFÁ RAMOS – exmo. sr. deputado Jânio natal, baiano tanto quanto eu, exma. sra. deputada 
Luiza erundina, primeira ocupante do cargo de presidente desta Comissão, muito me orgulho de parti-
cipar desta audiência pública.

Quero saudar os demais deputados presentes e os representantes da sociedade civil, que, assim como eu, 
vieram expressar seus pontos de vista, apresentar suas reivindicações.

em nome da Fenajud – Federação nacional dos servidores do poder Judiciário nos estados, agradeço por 
este espaço que está sendo dado a nós em especial e também a toda sociedade civil e parabenizo a Comis-
são por esta importante audiência.

se esta audiência está, de certa forma, esvaziada quanto à quantidade de deputados, por outro lado, ela está 
por demais preenchida pelos srs. deputados de qualidade que aqui estão e dão total apoio a este evento. 
somos ainda vitoriosos pelo fato de o evento ser transmitido pela internet e pela TV Câmara. e a sociedade 
brasileira, por certo, está acompanhando esta audiência, desde o meu longínquo angical, lá no interior 
da Bahia, no extremo oeste da Bahia, até os Estados, por exemplo, das Regiões Norte ou Sul. Enfim, toda a 
sociedade brasileira, por que não dizer do mundo, pode acompanhar essas discussões através da internet.
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Quero dizer da importância de a Câmara dos deputados ser, através desta Comissão de Legislação parti-
cipativa, a caixa de ressonância das demandas e dos anseios da sociedade, apesar de esta Casa legislativa 
não abrir sempre o espaço para a sociedade como a sociedade organizada gostaria. por isso a importância 
deste evento hoje.

de modo particular, eu sei da importância de uma audiência como esta e de um espaço democrático para 
se ouvir a sociedade.

Quero agradecer ao deputado Leonardo monteiro, do pt, de minas gerais, a deferência de me cumpri-
mentar na qualidade de vereador. 

Apresentamos também no Município proposta de lei a fim de abrir as portas da Câmara de Vereadores 
para a população. e isso é bom. por mais que nós sejamos e por mais que os senhores também sejam le-
gisladores, representantes diretos do povo, não somos onipresentes, não somos oniscientes. Há que se 
ter alguém além do nosso mandato ou do mandato do partido com algo mais a contribuir para o fortale-
cimento da democracia e da sociedade neste parlamento. 

daí, é lamentável o fato de esta Casa ter tirado a oportunidade outrora desta Comissão de apresentar 
emendas ao orçamento. ora, senhoras e senhores, proibir uma Comissão como esta de apresentar emen-
das ao orçamento é ao mesmo tempo negar o direito da sociedade a esta Comissão e, consequentemente, 
ao Congresso nacional.

Por fim, Sr. Presidente, quero agradecer o Deputado Vitor Paulo, Presidente em exercício desta Comissão, 
e especialmente a deputada marina santana, por ter, na condição de relatora, apresentado relatório, já 
aprovado por esta Comissão, para que dia 23 de agosto próximo, às 14h30, nesta mesma Comissão, os 
trabalhadores do poder Judiciário do Brasil estejam aqui em audiência pública, participando de discussão 
em torno da peC no 190, de 2007, que busca instituir o estatuto nacional dos trabalhadores do Judiciário. 

Queremos discutir não somente a vida dos trabalhadores do Judiciário brasileiro, mas o papel do 
poder Judiciário para não somente magistrados, desembargadores e ministros, mas também para seus 
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trabalhadores e a sociedade e qual a contribuição que o poder Judiciário e seus trabalhadores podem dar 
à discussão da democratização do poder Judiciário. 

nesse sentido, deputada marina, agradeço por esse espaço, em nome dos trabalhadores do poder 
Judiciário. e quero fazer, através da internet e da TV Câmara, a convocação para que os trabalhadores 
estejam em Brasília, dia 23 de agosto, às 14h30, na Comissão de Legislação participativa, ou que, de suas 
comarcas, longínquas que sejam, também participem desse movimento, acompanhando esse trabalho.

mais uma vez, agradeço a esta Comissão na pessoa do presidente Jânio natal, presidente desta mesa. 

muito obrigado. 

Uma boa tarde a todos. 

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – para não perder a viagem, aproveito para convidar o Josafá 
a fazer parte da mesa.

Convido para fazer uso da palavra neste momento a companheira eliana magalhães graça, representante 
do inesc. 

A SRA. ELIANA MAGALHÃES GRAÇA – Boa tarde a todos.

sr. presidente, em nome do inesc, quero agradecer o convite para estar aqui. 

meus cumprimentos a todos os srs. e sras. parlamentares presentes, à querida companheira deputada 
erundina, aos companheiros que, como eu, fazem parte de organizações e movimentos da sociedade.

para quem não conhece, o inesc é o instituto de estudos socioeconômicos, uma organização não gover-
namental que existe em Brasília há 32 anos, criada exatamente para combater a ditadura militar naquela 
época, lutando pela anistia. a partir daí, o instituto colocou em seus objetivos e missões a luta pelos direi-
tos humanos e pela democracia. 

dentro desse contexto, o inesc tem uma trajetória de 32 anos com uma relação muito profunda e muito 
próxima do parlamento. desde sua criação, o inesc trabalha junto ao parlamento brasileiro. e um dos seus 



57Audiência Pública | A sociedade civil na Câmara dos Deputados

grandes objetivos, na medida em que luta pela democratização e pelo aperfeiçoamento da democracia 
brasileira, tem sido, como ponto central, a democratização também das instituições na sua perspectiva 
institucional. portanto, um dos seus grandes focos é a democratização do parlamento. 

por isso, para nós, a Comissão de Legislação participativa desempenha papel fundamental, porque está 
exatamente no centro do objetivo de trazer a população, as organizações da sociedade, para dentro desta 
Casa, para dentro desta grande instituição democrática representativa da sociedade. Com esse objetivo é 
que participamos, há muitos anos, da Comissão, com quem temos uma experiência de sucesso. 

temos visto em vários momentos, como já foi citado, as perdas, os avanços e as tentativas de acabar com 
esta Comissão, mas nós sempre estivemos aqui defendendo este como um espaço de democracia, de par-
ticipação, de aperfeiçoamento da democracia representativa. porque, ao contrário do que muitos pensam, 
este espaço aperfeiçoa a representação. ele não é uma ameaça à representação e, sim, um aperfeiçoamento.

o inesc já teve a experiência de apresentar dois projetos de lei via Comissão, sendo que um deles já saiu 
daqui e está tramitando na Casa – já passou por duas outras Comissões –, o projeto que modifica a Lei de 
responsabilidade Fiscal, criando também a responsabilidade social. este processo já foi aprovado nesta 
Comissão e, neste momento, tramita na Comissão de trabalho. o outro foi uma proposta de reforma 
política. neste momento, quando se discute o aperfeiçoamento do regime político e eleitoral, nós apre-
sentamos esse projeto. 

sempre, as propostas do inesc, tanto a primeira, em relação à responsabilidade social, quanto essa, em 
relação à reforma política, foram fruto de grande articulação entre várias organizações e movimentos. 
e como o inesc tem uma estrutura jurídica que é exigência da Comissão, apresentou tais propostas em 
nome de outras grandes articulações das quais participa. 

Há também uma outra questão. esta Comissão não se resume somente à apresentação de projetos, mas 
também à participação em grandes debates que acontecem nesta Casa. o inesc, portanto, apresentou 
duas propostas de realização de discussões sobre as reformas política e tributária, naquela época. 
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agora, apresentamos, e foi aprovado ontem nesta Comissão, a sugestão de realização de um seminário 
sobre a desigualdade racial, o que deverá acontecer no mês de setembro.

digo isso para que saibam que não é à toa que estamos aqui, mas porque acreditamos e porque sempre 
recebemos da CLp o acolhimento a nossa participação e sempre nos sentiremos solidários.

eu me preparei para engrossar o coro dos que estavam pedindo o retorno da nossa prerrogativa de apre-
sentar emendas ao orçamento, mas agora isso já é praticamente luta ganha, etapa vencida. o inesc pa-
rabeniza a Comissão. realmente foi a recuperação de uma prerrogativa fundamental, porque para nós o 
orçamento público é um dos grandes debates deste parlamento. essa é uma das questões centrais. então 
tirar da sociedade a prerrogativa de participar diretamente dessa discussão que é central, realmente tira 
também bastante do nosso poder de influenciar as decisões do Parlamento.

realmente, a CLp recebeu um grande presente. e nós, das organizações e dos movimentos, que sem-
pre estivemos presentes, vamos ter este ano a oportunidade de formular propostas em relação à Lei 
orçamentária de 2012.

Quero agradecer mais uma vez ao sr. presidente e aos demais participantes desta reunião por terem me 
ouvido, e dizer que o inesc continua acreditando na CLp.

obrigada.

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – nós, da CLp, é que agradecemos pela sua participação, nossa 
amiga eliana.

Convidamos a sra. tatiana machado dunshee de abranches, da Confederação nacional do Comércio de 
Bens, serviços e turismo, para fazer uso da palavra pelo tempo de 3 minutos.

A SRA. TATIANA MACHADO DUNSHEE DE ABRANCHES – Boa tarde a todos. 

eu sou tatiana abranches, advogada da Confederação nacional do Comércio de Bens, serviços e turismo 
(CnC) e, em nome da minha entidade, venho aqui agradecer o convite para participar desta celebração 
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pelos 10 anos da Comissão de Legislação participativa, que certamente é um marco, uma mudança muito 
importante na relação entre o poder Legislativo e a sociedade brasileira.

a CnC, como entidade sindical de um dos principais setores da economia do país, que responde por cerca 
de um quarto do produto interno bruto (piB) brasileiro e gera aproximadamente 25 milhões de empre-
gos, ela não poderia deixar de participar e congratular a todos por esta comemoração de hoje, pela inser-
ção desse novo campo de participação popular no sistema representativo parlamentar.

e a CnC, além de representar os empresários do comércio, também administra o sistema sesC/senaC, 
um dos responsáveis pelos maiores campos de ações em prol do desenvolvimento social brasileiro.

ao falar de desenvolvimento social, eu gostaria de lembrar que a Constituição de 1988 consagrou o estado 
democrático de direito e, portanto, também a soberania popular, que é exercida, entre outras formas, 
pela iniciativa popular. e a iniciativa popular nada mais é do que a forma direta de exercício do poder 
através da apresentação de projetos de lei aqui na Câmara dos deputados. 

só que, em razão dos requisitos rígidos que a Constituição estabeleceu, esse instrumento de participação 
popular acabou não se tornando plenamente eficaz, e isso culminou com a aprovação da resolução que 
criou esta Comissão que celebramos hoje. 

Um dos princípios que consagram o estado democrático de direito é justamente o princípio da partici-
pação, no qual a sociedade fala ao estado o que quer. e nada mais justo que esta Comissão tenha prerro-
gativa de apresentar emendas às leis orçamentárias do país, porque aí a sociedade estará dizendo ao seu 
parlamento onde quer que seja gasto o dinheiro público.

gostaria de lembrar também que a CnC já se utilizou da CLp para apresentar uma sugestão de emenda a 
um projeto de lei, a sugestão no 95, de 2004, e o projeto de Lei no 4.593, que tem o fim de instituir isenção 
das contribuições do programa de integração nacional (pis) e do programa de Formação do patrimônio 
do servidor público (pasep) para as entidades sindicais de trabalhadores. e a nossa emenda, apresentada 
por intermédio da CLp, visa justamente a estender esse benefício tributário a todas as entidades sindicais, 
não só de trabalhadores, mas também às entidades patronais. e essa emenda foi acolhida e aprovada na 
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Comissão de trabalho, de administração e serviço público (Ctasp), e agora o projeto está tramitando na 
Comissão de Finanças e tributação (CFt).

dessa forma, eu venho novamente agradecer, em nome da CnC, o convite para participar desta celebra-
ção. agradeço a todos. Contem com a CnC para tornar esta Comissão cada vez mais efetiva e produtiva.

obrigada.

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – obrigado, sra. tatiana.

gostaria de agradecer também ao deputado roberto de Lucena pela participação. Foi combinado que os 
Deputados falariam no final. 

Convido para fazer uso da palavra o sr. José rodrigues de oliveira, da associação dos terapeutas natura-
listas alternativos na saúde e Cultura do Brasil (atenab), pelo tempo de 3 minutos.

O SR. JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA – antes de tudo, quero cumprimentar a mesa desta reunião e 
agradecer a todos da Comissão. 

Já estivemos aqui outras vezes. e esta Casa parece ter tido um sonho. Quando abrimos a porta para re-
ceber a cultura, a mãe da tecnologia, abrimos a sorte para o povo, viu, Deputado? E eu quero agradecer 
a todos vocês, à Luiza erundina, companheira de muitos anos, pela iniciativa. e, na oportunidade, eu 
também gostaria que a comissão da Atenab se pusesse de pé, por favor, para ficar conhecida dos nossos 
deputados. muito bem, muito obrigado.

eu digo que a Casa abriu as mãos para que o povo participasse, porque a cultura mora na comunidade 
organizada. outro dia eu estava avaliando. Quando falamos da alternativa de saúde, eu me lembro de um 
cidadão que caiu numa serralheria e a serra cortou a perna dele. isso faz muitos anos. e ele fez uma perna 
de pau, e andava. Estão vendo? Que alternativa! E trabalhava, e era um bom trabalhador. Era uma alter-
nativa, não é? Olha que cultura tão importante!

dessa forma, vimos nascer as engenhocas, os engenhos, os escarçadores, e hoje temos as máquinas elé-
tricas. É só apertar um botão e logo se tem o caldo de cana para fazer açúcar, rapadura, cachaça e outros.
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isso é muito importante para nós. e eu acredito que, quando a Comissão de Legislação participativa abriu 
à sociedade o direito de trazer cultura até aqui, abriu a janela da sorte para o povo brasileiro. 

nesta Casa, em 2006, o presidente do Conselho Federal de medicina me disse: “Seu José, nós da Medicina da 
alopatia dizemos que a depressão é doença do futuro”. eu respondi: Não, doutor, a depressão é doença da miséria. 
Só que é um povo preso, sem ideia. A depressão vem de falta de direitos. esta Comissão está dando direito ao 
povo. Então, daqui para frente, se tem companheiro psicólogo e psiquiatra, fiquem sabendo que esta Co-
missão também é psicóloga e psiquiatra, porque abriu a saúde de um povo, onde não imagina, para falar. 
e isso é muito importante para nós. 

na data em que estivemos nesta Casa, também tivemos uma sorte: o Conselho Federal de medicina na-
quela data legitimou o uso de várias plantas medicinais. o governo Lula mandou 2.023 para análise, e 
o ministério da saúde aprovou 73, e abriu o direito de trabalhar com acupuntura, termalismo, plantas 
medicinais, práticas integrativas, hortas medicinais e outras. isso aconteceu já no mês de setembro, via 
portaria no 791. e acredito ser um trabalho muito bom. 

Eu até fico pensando, não é porque eu sou naturalista, não. E, me permita a ousadia, todos nós somos 
naturalistas, porque deus fez uma terra rica de vegetais e minerais e entregou ao homem: “Multiplicai e 
enchei a terra”. Vivemos da natureza, então, somos naturalistas. E agora, com a organização das profissões 
e as qualidades do povo brasileiro, vejam novamente a Câmara tomando a iniciativa de construir gentes 
no Brasil, e hoje eu estou convidado para participar aqui das domésticas, mas não vou poder vir, então, 
vou ver se mando alguém.

Quantos anos viveram as mães de todos nós? Cozinheira não tinha nome. Esses Deputados desta Comissão 
assumiram botar nomes nessas cozinheiras. a cozinheira é tão respeitada, pois se as cozinheiras resolve-
rem não cozinhar, todos nós vamos ficar com fome.

então, a cozinheira é a mãe que mata a fome, ela é guerrilheira da fome, ela vem matar a fome. olhem 
a importância que eu estou querendo ver. por isso, fomos convidados pela Comissão, viemos aqui com 
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muita honra e sinceridade e cheguei a pensar assim: deus, que sorte que esse povo está me dando a opor-
tunidade de eu ir lá no meio do povo falar uma coisa que vem lá das culturas! e a gente está aqui.

também temos esse documento aqui. o Leonardo até citou a data. a deputada erundina nos ajudou 
muito a entrarmos com esse processo aqui também, para solicitar a organização dos terapeutas natu-
ralistas do Brasil.

gente, se vocês virem o que os terapeutas fazem, um povo que não depreda, não mata, não polui, que 
cuida das nascentes e dos mananciais. esse povo, hoje, já tem implantado em 63 municípios do Brasil a 
primeira mata ciliar com registro, só ela até hoje, no vale do rio doce. da hora que desliga de ipatinga até 
o espírito santo é plantado com a mão dos terapeutas, um povo que planta.

Querem ver o que os Deputados fizeram para mim? Eu ainda falei com uns aqui: engraçado, eu não sabia 
nunca que eu iria ganhar um prêmio desses; os deputados aprovarem que daqui para frente cada município 
vai plantar uma árvore em nome de cada um dos habitantes. eu falei, ué, o que esses deputados... deus, 
do céu, o que é isso, que benção é essa que nós todos temos de pedir a deus por esses deputados! na hora 
em que nossos municípios plantarem uma árvore, principalmente se for árvore frutífera, como o muni-
cípio de Campo mourão, no paraná, quem tem um pé de Baba timão paga o imposto mais barato, um pé 
de Baba timão, um pé de Jatobá. Fui à cidade de Campo mourão, no paraná, só ver, para eu acreditar, e 
é verdade. e o nosso Brasil pode fazer isso por estado, por município, porque a natureza é a nossa mãe.

Eu sei que no nosso tempo ficamos com vontade de falar, mas acreditamos que aquela vontade de agrade-
cer é um trabalho desses. então, quero cumprimentar. nós também temos aí o nosso projeto, deputado, 
e eu quero pedir que analisem com atenção, tenho certeza do que estou dizendo. eu até deixei com o 
presidente da Comissão um Cd para ele ver as aulas que nós damos para os terapeutas. deixei um dvd 
do nosso seminário, que foi realizado nesses dias, para que os deputados tenham vontade de fazer um 
processo em nome da natureza.

nós temos o nosso projeto, que está em tramitação, que é o de no 6.959/10, e gostaríamos que ele fosse 
analisado, se possível. Quando entramos com essa solicitação, colocamos o nome “terapeuta natura-
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lista”. nós mexemos com a natureza, nós plantamos, cultivamos, comemos dela e vivemos. mas lá no 
processo, o nome foi mudado para “terapeuta e naturismo”. nós não somos naturistas, nós cuidamos da 
natureza, adota, preserva e ama, como mãe e filha, e convivência do dia a dia.

E também pedimos ao Deputado que confira esse nome, por favor, e mude de “Naturismo” para “Naturalista”. 

eu me comprometo, enquanto vida tiver, a ensinar o povo a adotar de perto e a conhecer a natureza como 
uma criação de deus na vida de todos os nossos. 

Eu acredito que falei o meu desejo porque os Deputados fizeram com que eu falasse, porque promoveram 
tudo de bom para a vida do nosso povo brasileiro, por isso, muito obrigado a todos. 

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – obrigado, sr. José rodrigues.

eu solicito à nossa assessora Áurea que tome as devidas providências para que o projeto do sr. José 
rodrigues seja agilizado como de direito.

o sr. mário avelino, instituto Fgts Fácil, pelo tempo de 3 minutos.

antes de conceder a palavra ao nosso mário avelino, comunico a todos que a sessão está sendo gravada e 
quem quiser, depois, acessar, por favor, no site www.camara.leg.br/clp.

O SR. MÁRIO AVELINO – Boa tarde. agradeço à CLp. eu vou agradecer em nome da deputada Luiza 
erundina, que foi relatora de uma das nossas gestões. eu agradeço a todos os deputados, como também 
à equipe da CLp, que sempre foi solícita e nos ajudou.

eu presido duas ongs, uma é a doméstica Legal, em que lutamos há muitos anos para que haja melhoria 
no emprego doméstico, principalmente para que 5 milhões de domésticas tenham o direito mínimo de 
ter a carteira de trabalho assinada.

Apresentamos uma sugestão em 2008. Hoje é o Projeto de Lei 6.030. Esse projeto deu vários filhotes na 
Câmara e no Senado. Estamos trabalhando. E eu reforço a afirmação do Deputado, no seguinte: a CLP tem 
de estar sempre em cima dos projetos que saem daqui, para que eles tenham celeridade. e só para citar 
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rapidamente, a base desse projeto é a redução do inss, tanto do patrão quanto da trabalhadora domésti-
ca. o princípio é menos custo, mais formalidade.

Um outro projeto, nós começamos a usar a CLp, vou contar rapidamente a historinha. em 2003, nós, do 
instituto do Fgts, estávamos brigando para que o idoso recebesse em uma única parcela os expurgos 
dos planos verão e Collor do Fundo de garantia. e conhecendo somente a Constituição, fomos procurar 
levantar 1 milhão e 100 mil assinaturas, que era 1% dos eleitores daquela época. Levantamos 39 mil assi-
naturas, faltava muito para 1 milhão e 100, e aí descobrimos a CLp.

Há um detalhe, deputado, que eu quero até corrigir nesse folheto de vocês. aqui está dizendo que, das 
proposições apresentadas, uma se tornou lei ordinária. Há um equívoco aqui, porque em 2003 apresenta-
mos uma sugestão, virou projeto de lei, que era para o idoso receber em uma única parcela o seu Fundo 
de garantia, dados os expurgos.

no dia 20 de abril de 2004 foi aprovado o projeto de lei. no dia 13 de maio, o presidente Lula, vendo que 
era um bom projeto, editou a medida provisória (mp) 185, e no dia 20 de maio, a Caixa econômica pagou 
2 bilhões e 700 milhões de reais a 486 mil idosos.

esse projeto nasceu de uma campanha de abaixo-assinado, veio para a CLp e virou uma medida provisó-
ria. obviamente que o executivo não disse que saiu da sociedade civil, mas foi um projeto aqui da CLp.

apresentamos também um projeto para mudar e moralizar o Fundo de garantia deste país. são mais de 40 
milhões de trabalhadores. Infelizmente, há muitas fraudes de empresas que não depositam, há confiscos, 
e nasceu aqui também mais um projeto, a deputada erundina foi a relatora, bancou o boicote do próprio 
poder executivo, realizou seminário, e hoje esse projeto tramita, é o 4.566, na Comissão de trabalho. Já 
realizamos três seminários.

então, eu quero dizer o seguinte: a CLp é uma casa que permite que a sociedade, de forma simples e rápi-
da, traga suas sugestões e, de acordo com avaliação, se tornem projetos. e eu digo o seguinte, por experi-
ência: o poder executivo tem aqui um grande cesto de ideias, e boas ideias.
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eu só quero agradecer à CLp e parabenizá-la pelos 10 anos que, logo, logo, serão 20, 30, 40, e vocês têm 
contribuído muito para o progresso deste país.

muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – Convidamos o sr. Wagner raimundo gonçalves, grupo 
sempre ativa.

O SR. WAGNER RAIMUNDO GONÇALVES – Boa tarde a todos.

eu represento uma ong da cidade de Lavras, sul de minas. encaminhamos um projeto, através da CLp, 
que trabalha o turismo. e eu resolvi trazer a minha palavra, aproveitando a presença dos deputados aqui, 
e pedir apoio para esse projeto.

agradeço à deputada Luiza erundina, que tem uma conterrânea minha trabalhando com ela. eu gosta-
ria de parabenizar a Comissão, reforçar esse pedido, para que esses projetos, tal como disse a deputada 
erundina, possam ter apreciação especial na Câmara dos deputados.

no mais, agradeço a todos a oportunidade por representarmos o sul de minas de uma forma especial. 

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – obrigado, sr. Wagner.

Convido agora o sr. gésio passos, intervozes.

O SR. GÉSIO PASSOS – Boa tarde. vou dar uma palavrinha rápida para a plenária. primeiro quero agra-
decer pela participação neste evento, agradecer à deputada erundina, ao deputado Jânio, a todos os pre-
sentes, a todos os companheiros e companheiras.

Quero só reforçar a importância da Comissão de Legislação participativa. Como disse a própria eliana, ela 
é mais um movimento para fortalecer a democracia e não para se contrapor à democracia. então, esse 
espaço de abertura do parlamento... o parlamento tem de se abrir ainda mais. as Comissões ainda têm 
de se abrir ainda mais, não é deputada, as frentes. várias frentes já têm a participação da sociedade civil, 
como a Frente da reforma política, a Frente da Liberdade de expressão e direito à Comunicação também.
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então, eu acho que isso tem de ser um movimento frequente e constante no parlamento. acompanhamos 
o trabalho do parlamento, principalmente o voltado à Comissão de Ciência e tecnologia, mas dialogando 
com as outras Comissões.

esperamos que, a partir deste ano, o governo apresente uma nova lei de comunicação de massa e que a 
sociedade possa ter acesso a essa discussão, participar dos processos de decisão, dialogar sobre o novo 
marco regulatório das comunicações. Queremos ainda o apoio da Comissão de Legislação participativa 
para fazer esse debate conjunto com as outras Comissões e inserir toda a sociedade nesse debate.

então, quero agradecer pelo convite, parabenizar a Comissão pelos 10 anos, pelos esforços, tanto dos 
parlamentares como da sociedade civil. 

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – obrigado, gésio.

adeilde marques, da Federação nacional dos terapeutas.

É bom ressaltar que esta audiência pública deve-se à comemoração dos 10 anos de criação da CLp, que 
teve como primeira presidenta, ou presidente, como queiram, a nossa querida deputada Luiza erundina – 
muita história.

A SRA. ADEILDE MARQUES – Boa tarde.

Quero agradecer à Comissão o convite recebido pela Federação nacional dos terapeutas (Fenat), da qual 
estou presidenta pelo segundo mandato. agradeço ao presidente da mesa, dr. Jânio, à deputada Luíza 
erundina, a mãe da CLp, a todos os demais deputados e aos companheiros presentes.

a Fenat nasceu em 2003 como representante de todos os terapeutas do Brasil. a partir desse época... na 
realidade, nós assumimos em 2005, e, a partir daí, nós começamos a fundar sindicatos em todos os estados. 
Hoje já são treze sindicatos, dos quais quatro já têm carta sindical. então, é uma luta, e a gente trilha por esse 
caminho na busca da regulamentação da categoria profissional perante o Ministério do Trabalho. 

aqui, no senado e na Câmara, nós trilhamos outra caminhada paralela. em agosto de 2007, nós estivemos 
nesta Casa pela primeira vez. e aqui o deputado Leonardo monteiro apresentou a primeira sugestão, na 
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época, que casou com a sugestão que a deputada Luiza erundina também estava apresentando. a primei-
ra sugestão, do deputado Leonardo monteiro, foi do grupo que ele citou hoje; a segunda sugestão, na épo-
ca, foi da deputada Luiza erundina. o resultado disso foi a junção dessas duas sugestões de projetos de lei. 

Houve uma audiência pública e a deputada Luiza erundina sugeriu um seminário nacional. três meses 
após, nós estivemos aqui, pela segunda vez, para participar desse seminário nacional. aí a Federação 
mostrou que, desde aquela época, a gente vem batendo na mesma tecla de que regulamentar uma cate-
goria de terapias naturalistas é como tirar a pediatria da medicina para regulamentá-la sozinha. 

está tramitando aqui um projeto do pessoal naturalista e também um do grupo da acupuntura. então, 
são coisas isoladas, em que é preciso repensar. esta Casa precisa repensar essa questão dos terapeutas no 
Brasil. a proposta da Federação, desde o início, é justamente juntar tudo isso num único projeto de lei, 
porque, se cada um puxar a brasa para a sua sardinha, a gente não vai chegar a lugar nenhum. 

depois da junção dessas duas sugestões, o deputado Leonardo monteiro retirou e nós demos entrada, 
no senado, através do senador almeida Lima, ao projeto de Lei do senado (pLs) no 64. esse projeto de lei 
tramitou por algum tempo, mas agora, após as eleições, ele foi arquivado, como acontece com todos os 
projetos de lei. então, por lá, que eu saiba, não há nada caminhando. e, graças a deus, aqui há.

A gente pede aos Srs. Parlamentares desta Casa que façam essa observância. Qual? Vamos repensar num 
projeto de lei que una todas as terapias. não adianta regulamentar terapia naturalista, acupuntura, mas-
soterapia, que também tramita. Há um monte de pedidos, de projetos de lei nesta Casa e de sugestões 
para a mesma categoria. 

É só isso que a Federação nacional dos terapeutas – que é a única entidade que está pedindo a união de 
todos, de tudo isso, para criar um único projeto de lei – tenta desde quando a gente assumiu em 2005.

era somente isso. Quero agradecer pela participação e parabenizar esta Comissão pelos seus 10 anos. e 
muita consciência na hora de aprovarem esses projetos de lei. 

muito obrigada. 
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O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – agradecemos à sra. adeilde marques.

Convidamos agora o deputado roberto de Lucena a fazer uso da palavra.

O SR. DEPUTADO ROBERTO DE LUCENA – obrigado, presidente, ilustre deputado Jânio natal.

eu quero, presidente, cumprimentar nossa presidenta, sempre presidenta Luiza erundina, histórica nesta 
Comissão, histórica nesta Casa, histórica na luta pela democracia, na luta pela inserção popular, na cons-
trução de um Brasil, na busca de um Brasil mais justo, de um Brasil melhor. 

Quero cumprimentar a nossa querida deputada marina santanna, cumprimentar as senhoras, cumpri-
mentar os senhores.

Quero fazer também uma menção especial, uma saudação especial ao escritor gideon dos Lakotas, que já 
teve oportunidade de aqui fazer o seu pronunciamento. Lakotas faz, através do seu instituto, um trabalho 
magnífico, um extraordinário trabalho de recuperação, de ajuda às pessoas que passam pela infelicidade 
de caírem nos grilhões das drogas. Ele, que, lá no meu Estado de São Paulo, faz um trabalho magnífico, 
está liderando no Brasil uma grande marcha, um grande movimento contra a liberação da maconha. Que-
ro saudá-lo, quero cumprimentá-lo.

sr. presidente, eu que não sou desta Comissão – faço parte de duas outras Comissões, a de relações exte-
riores e a de Seguridade Social e Família –, fiz questão de aqui vir para me unir aos senhores nas comemo-
rações pelos 10 anos desta Comissão, que tem sido uma porta aberta no parlamento, para que a população 
brasileira, a sociedade civil chegue mais perto do parlamento, chegue mais perto desta Casa de Leis e 
possa participar do processo.

Eu fiz questão de vir, fiz questão de ficar até agora. Preciso, daqui a alguns minutinhos, sair correndo 
para o nosso trabalho. mas quero deixar aqui o registro do meu reconhecimento, nesses dez anos, pela 
importância desta Comissão para esta Casa. Que acerto teve o presidente aécio neves! Que acerto tiveram 
aqueles que lutaram pela consolidação desta Comissão!
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Quero parabenizá-lo, quero parabenizar a mesa diretora e desejar que este ano, esta legislatura seja mui-
to profícua, seja de grandes resultados, proveitosos e que a contribuição para o Congresso nacional, a 
partir dessa Comissão de Legislação participativa, continue sendo o que tem sido até agora, riquíssima, 
belíssima, haja vista os depoimentos que aqui tivemos oportunidade de ouvir, as experiências, o compar-
tilhamento daquilo que se viveu nesse tempo todo, as contribuições que foram dadas.

Sr. Presidente, era apenas para fazer esse registro que eu fiz questão de vir. Eu também o faço em nome 
do meu partido, o partido verde aqui na Câmara dos deputados. 

muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – obrigado, deputado roberto de Lucena.

Quero agora chamar a nossa querida deputada marina santanna para fazer uso da palavra.

A SRA. DEPUTADA MARINA SANTANNA – sr. presidente, eu gostaria de parabenizar, com muito cari-
nho, esta Comissão. Quando eu cheguei aqui, na Câmara dos deputados, esta foi uma Comissão que me 
chamou muita atenção pelos trabalhos que, ao longo dos anos, vêm sendo realizados e pela importância 
da oitiva permanente da sociedade organizada. É muito importante. 

eu sou uma parlamentar que usa muito a internet. mesmo antes de ser parlamentar, sendo ou não sendo, 
eu sempre usei muito a internet. É notável como as pessoas têm se manifestado mais; elas têm colocado 
sua opinião, têm chamado atenção, têm feito, inclusive, mobilização social pela internet.

mas nada disso será tão importante se não houver, ao mesmo tempo, a organização da sociedade, a orga-
nização das pessoas que, além de se manifestarem, talvez, solitariamente, também se utilizam dos meca-
nismos de apropriação, de empoderamento público e institucional.

eu parabenizo, desse modo, os nossos colegas deputados presentes aqui, o meu querido roberto de Lucena, 
do partido verde, e a Luiza erundina. provavelmente, ela não vai se lembrar, mas eu era vereadora de 
primeiro mandato quando ela foi prefeita da cidade de são paulo. Quando nós estivemos ali – eu, do par-
tido dos Trabalhadores, ela também, à época –, houve uma manifestação de professores e profissionais de 
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educação, com praticamente 5 mil pessoas à frente da Câmara municipal. eu entrei naquela manifestação 
também, com o movimento social a favor do seu mandato, do seu trabalho e da sua postura.

eu compreendo que o movimento social se manifesta com autonomia, se manifesta com clareza, se ma-
nifesta de acordo com as lutas que acha importantes, sem se subordinar ao campo dos partidos políticos 
ou aos projetos que estejam em curso a partir de um governo. 

os movimentos sociais fazem suas parcerias, e esta Casa, especialmente esta Comissão... o marcelo falou 
aqui, e me deixou muito emocionada, realmente, se nós ouvirmos a sociedade, o acerto será maior; se nós 
não ouvirmos as pessoas que se reúnem, com o conhecimento específico de tal área ou com o desejo de se 
manifestar, aprender e ensinar, nós teremos uma produção legislativa muito mais modesta.

A democracia representativa, Sr. Presidente, não é suficiente para oferecer a um país o seu desenvolvi-
mento. É preciso que haja a participação da sociedade civil.

parabéns a todas e a todos que constroem, há dez anos, esta Comissão. É meu desejo dar uma modesta 
contribuição juntamente com todos os amigos.

está aqui o pastor téo, também da cidade de goiânia, que, aliás, é sindicalista, e estão outras pessoas que 
conheço há muito tempo.

parabéns. 

meu carinho, minha dedicação e meu desejo de contribuir com cada um desses projetos, com cada um 
desses debates, com o melhor que eu puder. 

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – todos agradecemos, deputada.

apesar de o companheiro emiliano já ter usado da palavra, ele pediu para usá-la por mais 1 minuto, mas 
vou dar 2 minutos.
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O SR. EMILIANO DIAS LINHARES – Boa tarde.

apenas para lembrar que, como líder do movimento nacional contra Liberação da maconha...pela vida! 
estaremos junto a uma frente parlamentar, já constituída, que está balançando a mesma bandeira, solici-
tando o pedido de um plebiscito.

É muito justo que seja a família brasileira a dizer sim ou não à liberação da maconha. estaremos apresentan-
do isso com força, com intensidade, com o apoio de diversos amigos, colegas: o deputado Lucena, o deputado 
Ferrarini e diversos outros, que estão junto conosco encabeçando esse movimento e essa oportunidade de, 
através de um plebiscito, a família brasileira poder realmente dizer se é a favor ou contra a maconha.

apenas para lembrar que houve, também, um plebiscito como este na Califórnia, cujo governador, arnold 
schwarzenegger, queria também liberar a maconha. a Califórnia é tida, nos estados Unidos, como o rio 
de Janeiro aqui no Brasil em relação às drogas, ou seja, o paraíso das drogas. Contudo, na Califórnia, mes-
mo o voto não sendo obrigatório, 80% da população ativa compareceu às urnas somente para dizer “não” 
à maconha. 

aqui no Brasil não será diferente. eu sei o que estou falando.

muito obrigado a todos. 

O SR. PRESIDENTE (deputado Jânio natal) – minhas senhoras e meus senhores, eu só tenho que agrade-
cer a todos que aqui se fizeram presentes. 

agradeço ao meu companheiro de mesa, nosso amigo Josafá; à nossa mãe da CLp, a querida deputada Luiza 
Erundina; a todos os Deputados que aqui se fizeram presentes; a todas as entidades, enfim, a todos vocês.

Quero dizer que as portas da CLp estão abertas. esta Comissão jamais será forte sem a participação de 
todos vocês.

repito: esta reunião foi gravada e estará disponível no site www.camara.leg.br/clp.
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nada mais havendo a tratar, encerro a presente audiência pública, antes convidando a todos para reu-
nião de audiência pública destinada a debater sobre a indicação de ministro para o tribunal de Contas da 
União (tCU) e apresentar aos parlamentares o candidato apoiado pela sociedade civil organizada, a ser 
realizada amanhã, 11 de agosto, às 9h30min, neste mesmo plenário.

muito obrigado. 
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Mesa-redonda Com os ex-presidentes da Clp

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – declaro abertos os trabalhos da Comissão de Legislação 
participativa (CLp). 

muito bom dia a todos. damos início, neste momento, à mesa-redonda com a participação dos 
ex-presidentes da Comissão de Legislação participativa, em comemoração aos 10 anos da CLp. 

Quero dar boas-vindas ao deputado paulo pimenta, companheiro, ex-presidente da CLp; à deputada 
Luiza erundina, que é a primeira presidenta desta Comissão. dez anos se passaram muito rápido, não é, 
Deputada? E o Deputado André de Paula. É um prazer grande em recebê-lo aqui.

então, esta iniciativa tem como objetivo a comemoração dos dez anos da Comissão de Legislação partici-
pativa. naturalmente, esta Comissão tem um papel fundamental, que é a participação da sociedade, que 
tem naturalmente sugestões a propor, para esta Casa discutir assuntos que interessam à sociedade. 

então, esse é o objetivo deste encontro: que nós possamos discutir sobre os dez anos da CLp e o futuro 
naturalmente desta Comissão. e, para nos abrilhantar e abrir este debate, esta reunião, quero convidar a 
nobre deputada Luiza erundina, que foi a primeira presidenta da Comissão de Legislação participativa, 
que comemora dez anos, a dar boas-vindas a todos nós e, certamente, falar da sua expectativa na próxima 
década da Comissão e se houve, se é que houve, alguma frustração nos dez anos que se completam.

Bom dia, nobre deputada Luiza erundina.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – Bom dia, presidente vitor paulo, bom dia, telespectadores, meus 
colegas deputados andré de paula e paulo pimenta, que também dirigiram e participam ativamente desta 
Comissão. para mim, foi um privilégio, uma responsabilidade ter tido a oportunidade de presidir quando 
a Comissão começava a nascer, por iniciativa do então presidente da Câmara dos deputados, deputado 
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aécio neves, que, inspirado em experiências de outros países, países em que a democracia vai além da re-
presentação, mas garante a democracia direta, a democracia participativa, teve a feliz ideia de criar esta 
Comissão de Legislação participativa e conseguiu apoio de todas as Lideranças da Casa naquela ocasião, 
há dez anos. Conseguiu, inclusive, que as Lideranças aceitassem, concordassem que eu presidisse a Co-
missão, porque a minha bancada tinha um número de parlamentares na época que, dentro do princípio 
da proporcionalidade, não possibilitava exercer a presidência daquela Comissão. e, por acordo da Lide-
rança e por unanimidade da Casa, eu tive a responsabilidade de assumir a direção da Comissão, no sentido 
de estruturá-la, organizá-la, pôr a Comissão em funcionamento. e tive o apoio de uma equipe técnica. 

esta Casa tem excelentes servidores públicos, técnicos, especialistas e outros que vieram conosco cum-
prir aquela tarefa, que foi curta, viu, Presidente? Embora uma Presidência dure um ano e todo ano a Co-
missão eleja seu Presidente... Digo isso para exemplificar e esclarecer os telespectadores. A Presidência 
das Comissões permanentes dura um ano. e, naquela ocasião, a Comissão nasceu em agosto, foi instalada 
em agosto. então, eu tive até fevereiro do ano seguinte para presidir a Comissão, quando fui substituída 
por outro colega parlamentar. e, nesses meses, nós conseguimos estruturar e estabelecer as normas es-
tatutárias, digamos assim, regimentais que presidem o funcionamento daquela Comissão e apresentá-la 
à Casa, primeiro, e à sociedade. 

esta Comissão só existe porque existe a sociedade civil organizada e consciente do seu direito de par-
ticipação direta no processo legislativo. Então, foi um trabalho intenso, bastante desafiador, mas enor-
memente gratificante, por ver nascer uma criança que tem agora dez anos, ainda pequena, que não tem 
ainda toda a autonomia e independência que precisa ter rapidamente. 

a Casa ainda precisa mudar um pouco a sua cultura de perceber que a existência da democracia parti-
cipativa direta não ameaça a democracia representativa, muito pelo contrário. tanto a representação 
quanto a participação direta são pilares de uma verdadeira democracia, do edifício da democracia, que 
supõe essas duas dimensões. Quem sabe, se nós tivéssemos a democracia direta e participativa mais de-
senvolvida e mais presente no cotidiano da vida política desta Casa e da sociedade, algumas crises do 
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poder Legislativo tivessem sido minimizadas, diminuídas pela presença ativa, viva, atuante da sociedade 
civil, que é a fonte do poder. 

a Constituição Federal diz que todo poder emana do povo e em nome dele que é exercido, através de re-
presentantes eleitos ou diretamente, nos termos de uma legislação, que, inclusive, não existe ainda. nós 
temos que regulamentar o art. 14 da Constituição, que estabelece os mecanismos de democracia direta e 
democracia participativa: plebiscito, referendo, projeto de lei de iniciativa popular.

portanto, o período desses dez anos colocou a Comissão no cenário político do país. tem sido referência 
em várias assembleias legislativas e câmaras municipais, que já criaram as suas Comissões; também no 
senado, que inicialmente tinha a mesma característica da Comissão da Câmara, mas também terminou, 
como foi tentado aqui na Casa, se fundindo com outra Comissão, se não me engano, a Comissão de direitos 
Humanos. acho que isso diminui o seu caráter, as características da Comissão e a sua função, a sua missão, 
que é ser espaço de democracia direta dentro do Congresso nacional, nas duas Casas, como acontece hoje. 

portanto, é de fato uma celebração importante comemorar os 10 anos desta Comissão, que teve à sua 
frente parlamentares excelentes, que foram ganhos para essa dimensão da democracia, e excelentes fun-
cionários, alguns desde o início e outros foram se somando a nós. e, hoje, nós temos o que apresentar de 
frutos, de resultados e de afirmação da democracia direta e participativa em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – obrigado, nobre deputada Luiza erundina, pela sua parti-
cipação neste programa. para os telespectadores que estão ligando a programação, começaram a assistir 
agora à programação, este programa tem o objetivo, com a participação dos ex-presidentes da Comissão 
de Legislação participativa, de comemorar os 10 anos da CLp. daqui a pouco, vou entrar na primeira parte 
daquilo que eu quero propor a v.exas.

antes, quero aqui ouvir, todos nós queremos ouvir um pouco, dar boas-vindas ao nobre deputado andré 
de paula, que também foi presidente da Comissão de Legislação participativa na Legislatura de 2004 e, 
depois, o nobre deputado paulo pimenta, que foi o presidente que me antecedeu nesta Comissão. 

É um prazer recebê-lo aqui, deputado andré de paula, pela participação de v.exa. aqui conosco. 
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O SR. ANDRÉ DE PAULA – o prazer é meu. Quero agradecer ao presidente da Comissão, deputado vitor 
paulo. Quero cumprimentá-lo pela iniciativa. acho muito relevante que, quando nós completamos dez 
anos de existência da Comissão, uma iniciativa como essa, que dá luz à importância desta Comissão, te-
nha sido patrocinada pela Comissão. Quero agradecer o convite, dizer da minha satisfação por estar aqui, 
de estar ao lado da deputada Luiza erundina, que não só foi a primeira presidente da CLp, como foi desta-
cado aqui, mas tenho a impressão também, deputada, de que talvez seja a única deputada que, nestes dez 
anos, tenha sido membro efetivo da Comissão. portanto, além do depoimento, da passagem muito rica 
que teve como presidente, s.exa. pode também comentar, como poucos podem, o que ocorreu ao longo 
desses dez anos na Comissão. 

Quero cumprimentar o deputado paulo pimenta, que nos honra com a sua participação, e dizer que, de 
fato, foi uma experiência muito rica que eu pude viver, quando fui indicado pelo meu partido para ter a 
honra de presidir a CLp. acho que esta é, sem nenhum favor, a instância que eu diria de maior interface 
com a sociedade que esta Casa tem. ela surgiu, como foi destacado aqui, de uma iniciativa pioneira, ousa-
da, que refletia experiências vitoriosas que vinham de outros países. Acho que nós temos avançado mui-
to. se tivesse que fazer hoje uma avaliação, eu diria que o saldo desses dez anos é extremamente positivo, 
embora reconheça que os desafios que nós temos pela frente são desafios de grande dimensão. 

a deputada Luiza erundina, de forma muito apropriada, destacou de certa forma esse desconforto – e 
eu percebo que essa é uma questão fulcral, tanto aqui na Casa quanto nas assembleias Legislativas, nas 
Câmaras municipais, onde esse instrumento está à disposição do poder – que ainda existe de uma parte 
do poder Legislativo, e nós não podemos negar, de enxergar na democracia participativa um contraponto 
ou um instrumento que possa reduzir a importância da democracia representativa. isso faz com que, de 
alguma forma, algumas resistências ainda sejam colocadas à ação da CLp.

Lembro bem, deputada erundina, que, naquele ano em que presidi a Comissão, para vencer um dos de-
safios que nós enfrentamos, ainda que temporariamente, foi fundamental a unidade de todos os parti-
dos políticos que integravam a Comissão. naquele momento queriam nos subtrair a prerrogativa que as 
Comissões permanentes da Casa têm de apresentar emendas ao orçamento.
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eu até vi aqui que há hoje na Casa uma matéria para assegurar que esse direito nos seja resgatado, mas 
naquele momento ele existia, foi subtraído, nós fomos ao presidente da Casa, fomos todos os partidos 
juntos e conseguimos, em 2004, fazer com que a Comissão ainda tivesse essa prerrogativa garantida. 

eu acho que essa é uma prerrogativa importante – e outras também são importantes – e quero destacar 
que, ao longo desses eventos que estão sendo realizados aqui para destacar os dez anos da CLp, nós vamos 
ter, sem sombra de dúvida, a oportunidade não apenas de avaliar esse saldo a que me refiro, mas, sobre-
tudo, de fazer aqui, eu diria, algumas prospecções sobre como vencer esse desafio, sobre como avançar e, 
sobretudo, sobre como consolidar esse instrumento, que talvez seja o exemplo mais evidente de que as 
conquistas democráticas, de fato, são irreversíveis, elas não comportam retrocesso.

A sociedade, quando dispõe de um instrumento que considera eficaz, que vem a seu favor, não aceita que 
esse instrumento seja subtraído. portanto, no momento em que nós estamos completando esses dez anos, 
eu acho que a questão mais importante é consolidar essa conquista e avançar e fazer com que ela seja, de 
fato, uma conquista do parlamento.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – muito obrigado, deputado andré de paula, ex-presidente da 
Comissão de Legislação participativa, no ano de 2004.

e agora conosco está aqui o nobre deputado paulo pimenta, que é o ex-presidente da CLp já na gestão 
de 2010, o último presidente antes de nós assumirmos esta Comissão, e que nos dá a honra e o brilho 
de sua presença. 

deputado paulo pimenta, sua experiência foi tremenda, certamente como de todos aqueles que nos an-
tecederam. agora, todos nós gostaríamos de ouvir de v.exa. qual é sua expectativa, quais são suas ideias 
para o futuro e como foi a experiência de v.exa. quando presidiu a Comissão.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – Bom dia, presidente vitor paulo, prezada deputada Luiza erundina, 
deputado andré de paula, pessoas que nos acompanham.
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sr. presidente, eu acho que a CLp, na realidade, tem um papel histórico junto à sociedade brasileira 
de complementar aquele processo de participação popular que teve início quando da aprovação da 
atual Constituição.

Quando o Constituinte, em 1988, criou a possibilidade do projeto de lei de iniciativa popular, na época 
isso foi saudado como um grande avanço, não só no nosso país. Criar um mecanismo para que a sociedade 
possa ter a iniciativa legislativa é um projeto de referência no mundo.

No entanto, o que a vida acabou mostrando é que, na forma como foi pensado – com 1% do eleitorado, em 
pelo menos 7 estados –, isso criava um processo bastante moroso e burocratizado. imaginem juntar hoje 
em torno de 1 milhão e 750 mil assinaturas, depois as assinaturas terem que ser conferidas uma a uma, 
manualmente! e a grande maioria desses projetos é sempre patrocinada por uma entidade da sociedade 
civil ou por um grupo de entidades. então, a CLp foi criada exatamente para suprir – estou repetindo aqui 
o que ouvi a Deputada Erundina dizer – essa dificuldade e escolher o melhor caminho entre os interesses 
da população e a Câmara dos deputados, facilitar os mecanismos de participação popular.

O que ocorre, Sr. Presidente? Nesses 10 anos, muitas outras coisas aconteceram. É um projeto da própria 
CLp, por iniciativa da associação dos Juízes Federais, por exemplo, a possibilidade de hoje as pessoas, os 
advogados, peticionarem pela internet nos tribunais. Hoje qualquer advogado pode peticionar sete dias 
por semana, 24 horas por dia.

as pessoas fazem sua declaração de imposto de renda pela internet. as pessoas movimentam suas contas 
bancárias pela internet. É evidente que nós não poderíamos querer que o Constituinte, lá em 1988, quan-
do não existia a internet, pudesse prever isso. e mesmo há 10 anos, quando foi criada a CLp, também nós 
não tínhamos todas essas ferramentas que as novas tecnologias nos oferecem.

agora, por que não podemos ter hoje um mecanismo que permita ao cidadão, por exemplo, a participação 
no processo legislativo pela Internet? Por que não podemos oferecer um conjunto de possibilidades que 
saiba aproveitar de maneira adequada tudo isso que a sociedade construiu, em termos de tecnologia, em 
termos de mecanismos de participação?
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Então, o grande desafio que está colocado para a CLP hoje, Presidente, na minha modesta opinião, é exa-
tamente continuar sempre avançando, sempre pensando nesses mecanismos. 

e eu não tenho sombra de dúvida de que nós precisamos recuperar a prerrogativa de participação na 
elaboração do orçamento. não há sentido em que todas as Comissões permanentes da Casa tenham uma 
participação na elaboração do orçamento, e a CLp, não. porque, mesmo que fossem valores razoáveis ou 
relativamente modestos, o fato de haver ali dez, vinte projetos no orçamento que vêm da sociedade; e 
depois se prestarem contas publicamente da sua aplicação, de forma que o poder público, que a sociedade 
civil, que a imprensa acompanhem a sua execução é um mecanismo, inclusive muito mais transparente, 
muito mais democrático, do que, de forma geral, ocorre na aplicação dos recursos do orçamento. Quer 
dizer, não tem notícia de algum recurso que tenha entrado no orçamento via CLp e que não tenha tido 
uma boa utilização, até porque isso se dá de maneira pública, de maneira transparente.

acredito que, como reconhecimento, inclusive, a esses dez anos da CLp, seria muito importante que o 
Congresso nacional aprovasse o projeto de resolução, que já está pronto para ser votado, nos devolvendo 
essa prerrogativa. Acho que seria um gesto com significado simbólico importante se isso pudesse ser feito 
agora, durante o período de comemoração dos dez anos da CLp, sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – muito obrigado, nobre deputado paulo pimenta. agradeço 
também ao senhor e à senhora que nos assistem pela TV Câmara, que nos assistem pela internet. para 
quem ligou agora neste canal, este programa tem o objetivo de dar ênfase à comemoração dos dez anos 
da Comissão de Legislação participativa. 

antes de entrar na primeira parte da abertura do programa, eu quero ler um pouco mais, falar um pouco 
mais sobre isso. Quero falar, com a ajuda da deputada Luiza erundina, do deputado paulo pimenta e de 
todos os presentes, sobre o que é a CLp.

Às vezes nós estamos aqui discutindo sobre a CLp, e você que está em casa, a senhora e o senhor que estão 
em casa não têm ideia daquilo que nós estamos falando ou não têm noção da grandeza do que é a CLp.
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então, a CLp, toda a produção, toda a assessoria da Comissão de Legislação participativa tiveram o cui-
dado de preparar este folder, que mostra exatamente o que é o parlamento e a sociedade. você, membro 
da sociedade civil organizada, que, uma vez organizado em uma instituição natural, pode participar com 
sugestões de projetos de lei que possam ser do interesse do seu estado, da sua cidade, da organização que 
você representa.

então, esse folder será disponibilizado na internet, inclusive você pode entrar no site da CLp, na Câmara 
dos deputados. nós vamos disponibilizar essa informação para os senhores. 

Há dez anos, por iniciativa do então presidente desta Casa, o hoje senador aécio neves, foi criada a 
Comissão de Legislação participativa. Como bem lembrou a deputada Luiza erundina, o próprio senador 
nos confidenciou ter participado de reunião no Parlamento europeu e de lá ter trazido a ideia para o 
Brasil, com a intenção de adaptá-la ao parlamento brasileiro. ele viu que os países da europa que têm re-
presentantes no parlamento europeu levam a experiência de cada país para discutir naquele parlamento, 
onde são tomadas iniciativas comuns para todos. natural é que cada país tenha suas particularidades, 
seus interesses, mas há decisões do interesse comum de todos.

e, como esta Casa é composta de representantes do povo – somos eleitos pelo povo para representá-lo –, 
a ampliação da participação popular é muito importante para o fortalecimento da democracia: muito 
ao contrário de colocar em risco a democracia, não oferece risco nenhum à democracia a ampliação da 
participação popular.

esta Comissão foi, portanto, criada com o objetivo de que os cidadãos tivessem na Câmara um espaço 
onde pudessem expressar suas opiniões. o cidadão, a cidadã têm na Câmara esta Comissão. a Comissão 
de Legislação participativa é a porta de entrada para que o membro da sociedade independa do deputado. 
Às vezes o cidadão, apesar de votar, sente-se sem acesso, sem saber o que fazer – eventualmente, o 
deputado que elegeu até o ouve, mas não dá prosseguimento à reivindicação. ele, o cidadão, pode, então, 
organizar-se junto a alguma associação de moradores ou a alguma outra associação que represente – de 
servidores públicos, de professores, etc. – e encaminhar a esta Comissão sugestões de projetos de lei.
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daqui a pouco vamos disponibilizar para os senhores uma demonstração de como esta ferramenta é ex-
tremamente importante, para que todos venham participar. esse é o objetivo da CLp. e os senhores vão 
ficar sabendo como fazer isso. Repito: os senhores podem entrar no site da Câmara e, dentro dele, pro-
curar a página da Comissão de Legislação participativa. Lá, encontrarão os passos a serem seguidos para 
fazer com que sua sugestão de projeto de lei seja encaminhada.

Como bem lembrou o deputado paulo pimenta, hoje os advogados podem, 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, 31 dias por mês, dar entrada a suas petições via internet, conforme sugestão da associação dos 
Juízes Federais do Brasil (ajufe) submetida à CLp e aqui aprovada, que se transformou em projeto de lei 
e, hoje, é lei em vigor. Como, de resto, tantas outras, entre as quais a Lei da Ficha Limpa, cujo debate teve 
início na CLp. também os benefícios aos empregados domésticos hoje em vigor foram aqui sugeridos e 
discutidos e vieram a ser, inclusive, item de pauta da organização internacional do trabalho.

portanto, deputada Luiza erundina, é muito importante as pessoas saberem disso.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – sr. presidente, às suas informações, muito importantes, quero 
acrescer a de que a CLp tem outras funções, como a de realizar, como tem feito com frequência, audi-
ências públicas com autoridades e especialistas do governo, da sociedade, do meio acadêmico e do meio 
econômico para debater temas de interesse do país.

a Comissão tem a prerrogativa de convocar autoridades para prestar explicações sobre determina-
das questões. Como dizia meu colega andré de paula, não ter a prerrogativa de apresentar emendas à 
Constituição é a única limitação da Comissão de Legislação participativa em relação às outras comissões. 
só não podemos alterar o texto da Constituição.

assim, eu recomendaria aos telespectadores que nos estão assistindo que acompanhassem o funcionamen-
to da CLp, que apresenta oportunidades incríveis de debater importantes temas de interesse nacional.

gostaria ainda de lembrar que, em países com democracia já mais consolidada e mais forte, plebiscito, re-
ferendo e projeto de lei de iniciativa popular, mecanismos de democracia direta e participativa, são praxe. 
recentemente houve eleições na itália, e também os brasileiros naturalizados italianos foram, com todos 
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os demais cidadãos, convocados a se pronunciar sobre seis temas de interesse do país. Cada eleitor italiano, 
mesmo que brasileiro naturalizado italiano, opinou sobre seis grandes temas de interesse do país.

pergunto: por que não consultarmos a população, por meio de plebiscito, sobre temas polêmicos como a 
legislação do novo Código Florestal, por exemplo, que continua alvo de embate importante no Congresso 
e na sociedade? Ou sobre a Hidrelétrica de Belo Monte, outra questão polêmica? Creio que seria bem mais 
seguro, tranquilo e confortável para o Chefe do executivo ouvir a maioria da sociedade sobre decisões 
dessa natureza. talvez fosse interessante atenuar a centralização do poder característica do sistema pre-
sidencialista exercitando consultas populares sobre temas de interesse nacional, o que é uma forma de 
exercitar a cidadania política, o que, por sua vez, no Brasil, ainda se dá de modo bastante limitado.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – exemplo como os que a senhora deu é a Usina de angra dos 
reis. a catástrofe ocorrida no Japão trouxe de volta, pelo menos no rio de Janeiro, a discussão sobre o risco 
que representa para o meu estado, em particular para angra dos reis, a presença de uma usina nuclear.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – entre os seis temas que foram alvo de consulta durante as elei-
ções italianas estava a energia nuclear: perguntou-se à população se concordava com que se incluísse na 
política energética do país a energia nuclear.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – sr. presidente, a deputada Luiza erundina está falando exatamen-
te sobre grandes questões que merecem nossa atenção.

Por exemplo: nós temos na Constituição Federal a figura do referendo e do plebiscito. No entanto, eles só 
podem ser convocados pelo Parlamento. Quando o Constituinte criou as figuras do referendo e do plebis-
cito, trouxe somente para si essa prerrogativa.

digamos que hoje a sociedade civil brasileira quisesse de algum modo abrir um debate sobre determinada 
decisão do parlamento e submeter essa decisão a referendo ou plebiscito. essa possibilidade não está 
prevista na legislação brasileira. nunca foi regulamentada a possibilidade de que referendo e plebiscito 
sejam mecanismos de participação direta da sociedade, sem subordinação ao parlamento.
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Cito outro exemplo de como precisamos aprimorar os mecanismos de participação popular. a Câmara 
dos Deputados oferece um serviço de 0800. Eu, que não o conhecia bem, fiquei surpreso ao saber que só 
no ano passado houve 754 mil telefonemas. mas, para minha ainda maior surpresa, ao olhar de perto, 
percebi que quase 70% das pessoas que ligaram para o 0800 o fizeram tendo em vista o mesmo projeto: o 
fim da tarifa básica da telefonia fixa.

Então, há disponível um mecanismo de participação, o 0800, e 500 mil pessoas fizeram uso dele pedindo 
a colocação em pauta de um determinado projeto, mas isso não teve resultado prático.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – deputado pimenta, lembro também que a TV Câmara ainda é um 
canal fechado. precisamos torná-lo aberto, para que todos os cidadãos tenham acesso a ele.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – e, com o advento da tv digital, isso vai-se ampliar ainda mais.

Então, vejam bem: se inúmeros cidadãos ligaram para cá pedindo que o projeto que dá fim à tarifa básica 
da telefonia fixa tivesse prioridade, de alguma forma temos que criar um mecanismo que permita esta-
belecer uma espécie de hierarquia, do ponto de vista da sociedade, daquilo que a sociedade entende ser 
o mais relevante.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – Quais são as prioridades.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – O projeto pode tramitar em todas as comissões, pode ficar pronto 
para entrar em pauta, mas, se não houver acordo entre os Líderes, ele não será votado.

então, cada vez mais precisamos pensar em mecanismos de participação popular. se aprimorados, esses 
mecanismos – socorro-me mais uma vez da deputada Luiza erundina, que hoje coordena todo o debate 
sobre a reforma política com participação popular – farão com que a Câmara se aproxime cada vez mais 
da sociedade, especialmente da juventude, que, se por um lado está hoje tão descrente da atividade polí-
tica, por outro domina bem as novas tecnologias, e fazer um casamento disso talvez seja o grande desafio 
da próxima década.



90 10 Anos da Comissão de Legislação Participativa

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – deputado paulo pimenta, deputado andré de paula, deputada 
Luiza erundina, permitam-me dizer a quem acaba de sintonizar a TV Câmara ou de acessar nosso site que 
este importante debate se dá em comemoração aos 10 anos da Comissão de Legislação participativa. a CLp 
é, como costumamos dizer, o menor caminho entre os interesses da sociedade e a Câmara dos deputados.

a você cidadão que, apesar de eleger seu deputado, sente-se sem poder, sem meios de fazer suas suges-
tões, a CLp lhe dá a prerrogativa de se organizar no seu bairro, na sua cidade, na categoria que representa, 
e de exercer a legitimidade do exercício do mandato.

Bem, para ampliar o debate com meus companheiros e convidados, e com todos os que estão nos ouvindo, 
quero dizer que no folder que foi distribuído há informações importantes para mostrar à sociedade o que 
é a CLp. nele há, de início, três perguntas sobre a CLp: o que é, quando foi criada e o que faz. vou pedir aos 
srs. deputados que me ajudem a responder essas perguntas, para satisfazermos a curiosidade dos cidadãos.

peço, então, à deputada Luiza erundina, que foi a primeira presidenta da Comissão, que responda às per-
guntas de quando foi criada e do que faz. ao deputado paulo pimenta pedirei que responda à pergunta de 
quem pode representar e ao deputado andré de paula a seguinte.

deputada Luiza erundina, o telespectador, a sociedade quer saber quando foi criada e o que faz a Comis-
são de Legislação participativa.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – A Comissão foi criada para suprir uma deficiência da democracia 
brasileira. embora a Constituição Federal consagre de forma muito clara e em vários artigos a democracia 
direta e participativa, a afirmação de que a fonte do poder é o povo e de que nosso poder é delegado, nós, 
Parlamentares, não somos donos dos mandatos que o povo nos confiou. Trata-se de uma delegação de 
poder, de modo que o Congresso não faz nenhum favor em dividir esse poder com o povo, que é sua fonte. 
ganhamos em respaldo, legitimidade e representatividade na Casa se há o compartilhamento da função 
legislativa entre a sociedade civil organizada e o parlamento.

a propósito, chamo a atenção para o fato de que não são iniciativas individuais, mas iniciativas coletivas. 
portanto, o cidadão que quiser fruir dessa prerrogativa, desse direito será estimulado a participar de uma 
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organização, que pode ser simples como uma associação de moradores, como também pode ser uma ong, 
um sindicato, um instituto de pesquisa, uma cooperativa.

ou seja, a participação estimula a organização política da sociedade, porque para o exercício da política 
não bastam mandato e partido. o poder exige ser exercitado onde vive o cidadão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vitor Paulo) – Foi pensando nesse grupo de pessoas que foi criada a CLP?

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – exatamente.

o art. 61 da Constituição Federal estabelece a iniciativa popular, mas, como lembrou o nobre deputado 
paulo pimenta, praticamente não se exercitou essa iniciativa – um único projeto se fez nos termos do 
art. 61, o que criou o programa e o Fundo nacional de Habitação popular e que tramitou por 13 anos nesta 
Casa até que fosse votado.

os demais projetos ditos de iniciativa popular vieram com a quantidade de assinaturas necessárias e 
outras exigências cumpridas, mas a dificuldade lembrada pelo Deputado Paulo Pimenta de conferir as 
assinaturas e os títulos de eleitor – o título de eleitor é necessário à subscrição, nos termos do art. 61. esse 
artigo tem de ser modificado, tem de ser alterado. E a Comissão de Legislação Participativa vem suprir 
isso. ela possibilita, como a qualquer parlamentar, a apresentação de um projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – deputada, se v.exa. me permite, era sobre isso que eu que-
ria falar.

Então, o que faz a CLP? É a pergunta que eu gostaria que V.Exa. complementasse. A CLP tem exatamente 
este objetivo: o de receber dessas pessoas que se organizam... V.Exa. pode responder?

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – exatamente. recebe a sugestão, que não precisa vir formatada 
dentro da técnica do projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – nem título de eleitor, não há nenhum tipo de...

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – não. a entidade precisa existir formalmente.
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O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – vamos falar daqui a pouco sobre isso.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – ela precisa ter seu registro em cartório, ter sua documentação, 
ter sua direção atualizada, declarada.

apresenta e encaminha. a Comissão faz uma avaliação da sugestão e delega, distribui para um dos mem-
bros da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – o deputado relator.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – porque ela é plural. Quer dizer, ela representa todas as bancadas 
da Casa.

o deputado que recebeu a matéria a relata favorável ou negativamente, rejeitando a proposta. e esse pa-
recer é submetido ao coletivo da Comissão, que por maioria poderá inclusive alterar o parecer do relator.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – isso é importante.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – então, é uma coisa importante.  e depois é encaminhado para 
as Comissões de mérito, que a natureza da matéria indicar. se é um tema de educação, vai para a Comissão 
de educação e também vai para a Comissão de Constituição e Justiça, como qualquer outro projeto de lei 
apresentado por um deputado.

depois, se for terminativo, ou seja, se não precisar ir para o plenário, vai para o senado. por sua vez, tam-
bém passa pela Comissão de lá, com esses mesmos procedimentos.

Ao final, ele vira um projeto de lei das duas Casas. Se for alterado no Senado, volta para a Câmara, como 
qualquer projeto. aprovado nas duas Casas, vai para a sanção presidencial. 

vale tanto ou mais do que um projeto de lei de um de nós, que usa essa prerrogativa por delegação do 
cidadão, que hoje participa dessa prerrogativa através da Comissão de Legislação participativa.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – importante essa explicação da deputada Luiza erundina.
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eu queria que o deputado paulo pimenta, que foi presidente da Comissão de Legislação participativa no 
ano de 2010, complementasse essa resposta. as pessoas que nos assistem agora estão naturalmente muito 
motivadas porque sabem que há uma porta de entrada para que, uma vez organizadas, possam sugerir 
a realização de audiências públicas, como disse a deputada Luiza erundina, e seminários, como disse o 
deputado paulo pimenta.

eu queria que v.exa., deputado paulo pimenta, por favor, explicitasse um pouco mais o que acontece 
quando a pessoa apresenta sugestões – essas pessoas, esse grupo de pessoas que se organizaram. o que 
acontece quando apresentam e o que acontece depois que apresentam a sugestão.

peço a v.exa. que ajude essas pessoas, por favor.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – É muito importante a sociedade conhecer esse direito. vamos 
trabalhar de forma bastante didática.

Um grupo de pessoas, de determinada associação comunitária, por exemplo, tem uma ideia sobre um 
projeto de lei. então, realiza uma reunião da sua diretoria e encaminha para a CLp uma ata dessa reunião, 
com a documentação atualizada, comprovando a existência da entidade e propondo o projeto de lei “x”. 

esse projeto vai ser encaminhado para um deputado, que será o relator dessa matéria. o relator vai 
colocar essa ideia dentro da técnica legislativa e vai fazer uma sugestão à Comissão, se ele acha que é 
conveniente, que é importante que esse projeto tramite ou não.

e a entidade proponente é convidada a participar do debate. ela participa da audiência da Comissão como 
se fosse um parlamentar a mais. É a única Comissão da Casa que prevê a possibilidade de o representante 
da sociedade civil fazer uso da palavra no debate.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – isso é importante, deputado paulo pimenta. se v.exa. pu-
der, reforce isso. a maioria das pessoas não sabe, mas isso é importante. ela pode vir participar. não é, 
Deputado? Ela pode vir participar.
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O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – no dia da votação, o representante da associação comunitária vai 
vir e participar do debate. 

aprovado o projeto, ele vai tramitar normalmente, como se fosse um projeto de autoria de um deputado. 
pelo contrário, aliás: com prioridade. ele substitui a necessidade de haver um autor do projeto. Quer dizer, 
o autor do projeto é a CLp, dando o crédito àquela entidade que provoca o início do processo legislativo. 

o exemplo mais importante que nós temos é esse da associação dos Juízes Federais, que possibilitou a 
informatização do processo judicial no Brasil. Quem é o autor desse projeto? A Associação dos Juízes 
Federais. Como ele tramitou? Ele tramitou porque recebeu o aval da CLP e, a partir disso, ganhou uma 
prerrogativa e hoje é uma lei importante para a sociedade. 

assim como esse projeto, ao longo dos anos foram recebidas 835 sugestões, foram apresentados 148 pro-
jetos de lei e 11 projetos de lei complementar. Quer dizer, é uma gama muito grande, deputado andré de 
paula, de iniciativas e sugestões que estão tramitando.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – por isso eu gostaria de ouvir o deputado andré de paula, que 
foi presidente da Comissão em 2004. Certamente, no período de 1 ano, houve debates, seminários, audiên-
cias públicas. e muitas. Houve alguma que chamou a atenção de v.exa., dentro que disse o deputado paulo 
Pimenta? Eu queria que V.Exa. falasse um pouco sobre o resultado desses dez anos. Depois, junto com a 
Deputada Luiza Erundina, vou falar dos desafios dos próximos dez anos, que estão na penúltima página.

deputado andré de paula, desses resultados de dez anos, eu gostaria que v.exa. enumerasse para o teles-
pectador, para todos nós, além da criação da Comissão e desses itens que estão aqui, no período em que 
V.Exa. foi Presidente, o que mais lhe chamou a atenção? Eu queria que o telespectador soubesse, através 
de v.exa., o resultado desses dez anos da CLp.

O SR. ANDRÉ DE PAULA – sr. presidente, eu gostaria de fazer primeiro uma consideração.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – Fique à vontade. por favor.
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O SR. ANDRÉ DE PAULA – eu sou dos que acreditam que a pauta da Câmara terá maior vitalidade, terá 
maior ressonância na medida em que se aproximar da pauta da sociedade. 

O Deputado Paulo Pimenta deu aqui um exemplo do 0800 e identificou que determinado projeto, o pro-
jeto das empresas que...

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – Que acaba com a tarifa básica da telefonia fixa.

O SR. ANDRÉ DE PAULA – pois é. setenta por cento das 800 mil demandas que aqui chegaram apresen-
tavam essa preocupação. Eu não quero com isso afirmar que essa seja a pauta da sociedade, mas é um 
indicativo muito forte de que isso interessa de perto ao cidadão. 

eu diria que uma das questões positivas da CLp é a de que, se há um colegiado, se há uma Comissão, se 
há um fórum na Casa no qual a pauta da sociedade se faça mais claramente representada, é exatamente 
na CLp. todas as propostas que nela tramitam – por exemplo: o que foi mencionado pela deputada Luiza 
erundina; e isso tem grande relevância –, inclusive audiências públicas, ouvida de autoridades, todas elas 
têm como provocação entidades da sociedade civil, na maioria das vezes. isso faz com que questões que 
hoje são relevantes, que talvez não encontrassem espaço dentro desta Casa, encontrem na CLp um espaço 
importante e célere. 

então, no ano em que presidi a Comissão – e não foi diferente, não tem sido diferente em todos os anos, 
desde que esta Comissão foi instalada na Casa –, o que nós percebemos foi o interesse da sociedade. por 
exemplo: a questão da iniciativa das emendas à Lei orçamentária. a importância disso se percebe porque 
nós fomos procurados e recebemos propostas de emendas à Lei orçamentária que gostariam que fossem 
encaminhadas. não é uma abstração, é uma coisa concreta, é uma demanda que nos chega da sociedade 
civil organizada. 

nesse sentido, trabalhar na CLp é algo que nos coloca muito próximos dessa inquietação, vamos dizer, 
dessas demandas que chegam da sociedade. Acho que, dos desafios que se apresentam pela frente, talvez 
o mais claro seja o de ampliar a possibilidade de que essas demandas cheguem até nós com maior cele-
ridade. sr. presidente, deputado vitor paulo, esta é a sensação que eu tenho: já avançamos. Hoje existe 
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CLp nas assembleias Legislativas e em algumas Câmaras municipais. mas percebo que ainda há muito a 
avançar no sentido de que as entidades percebam o valor desse instrumento.

se eu pudesse aqui colocar algo que considero como prioridade, seria dar maior visibilidade à importância 
desta Comissão. as pessoas precisam perceber o instrumento valioso que têm para produzir iniciativas 
que podem de fato atender a inquietações, a angústias, enfim, a expectativas de vários segmentos sociais. 

Eu queria destacar a importância da CLP exatamente porque acho que é na CLP que se reflete de forma 
mais clara essa aproximação entre a pauta da sociedade e a pauta do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – Como disse o nobre deputado andré de paula, há doze 
Comissões de Legislação participativa nos estados, em assembleias Legislativas.

antes de passarmos para um item que eu acho extremamente importante, deputada Luiza erundina, já 
que nós fizemos uma avaliação dos dez anos da CLP – naturalmente, há muitas outras coisas para falar, 
para destacar, e falamos do que aconteceu e daquilo que tem de acontecer; fizemos uma síntese –, seria 
importante pautar agora os desafios. O que passou, naturalmente, foi um aprendizado. Naturalmente, as 
coisas boas ficaram registradas, e as ruins certamente serviram como aprendizado.

senhoras e senhores que nos assistem, srs. deputados, o brilho e a experiência no cenário político dos 
que aqui se encontram participando desta mesa-redonda, na qualidade de ex-presidentes da Comissão de 
Legislação participativa – deputado paulo pimenta, deputada Luiza erundina, deputado andré de paula –, 
apresentando uma valiosa contribuição para todos nós membros desta Comissão, muito me honra, como 
atual presidente da Comissão. sinto-me muito honrado em recebê-los aqui, como moderador deste deba-
te. porque há um anseio pelas boas ideias, que certamente brotarão e têm brotado deste trabalho.

para nós é muito importante estar ouvindo a experiência da deputada Luiza erundina e dos demais no-
bres parlamentares. o exercício da presidência da Comissão de Legislação participativa tem sido para 
mim um aprendizado muito grande. e esta mesa-redonda certamente proporcionará ao telespectador 
esse aprendizado. Eu fico muito grato por isso. 
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agora, cada momento, esta oportunidade, estas exposições que estão sendo feitas aqui, os debates que 
têm sido travados, esses dez anos de existência da Comissão de Legislação Participativa – afirmo com 
certeza e reitero – são importantíssimos para que possamos juntos atuar cada vez melhor, em prol do de-
senvolvimento da cidadania, como ferramenta essencial do estado democrático de direito. e é consenso. 
O consenso e o dissenso convivem aqui pacificamente e produtivamente, a partir da perspectiva (falha na 
gravação) de todos nós, de um modo consensual, que o exercício indispensável nutre essa dialética pró-
pria da democracia, por consequência política. É esse o nosso entendimento.

deputada Luiza erundina e você que nos assiste agora, que sintonizou a TV Câmara ou que nos assiste 
pela internet, nesse primeiro bloco falamos da experiência da Comissão, da experiência de todos nós, da 
minha experiência de presidir a Comissão. Agora nós temos desafios para as próximas décadas, para os 
próximos dez anos.

Eu queria abrir o segundo bloco falando do desafio do futuro, da próxima década, com a Deputada Luiza 
Erundina. Quais desafios V.Exa. pode assegurar, pode afirmar que a CLP terá na próxima década? 

Quero abrir o bloco concedendo a palavra à sra. deputada Luiza erundina e, depois, aos meus companhei-
ros deputados andré de paula e paulo pimenta. Quero deixá-los bem à vontade. se quiserem interromper 
ou conversar, para que não façamos aqui um monólogo, podem fazê-lo. mas que interrompam de forma 
naturalmente muito educada, muito proveitosa e muito responsável.

Quero ouvir da Deputada Luiza Erundina o seguinte: qual será o grande desafio da CLP nos próximos 
dez anos?

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – sr. presidente, telespectadores, colegas de mesa, o grande 
desafio é fazer com que a Casa reconheça a existência desta Comissão, com que valorize a presença dela 
na sua dinâmica, com que dê uma atenção especial às matérias de iniciativa da CLp que chegam às outras 
Comissões, integradas por outros parlamentares.
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O segundo desafio é fazer com que a sociedade se aproprie deste espaço, desta conquista. Muita gente 
ainda a desconhece, embora os presidentes, em várias legislaturas e sessões legislativas, tenham feito 
muito esforço no sentido de divulgá-la, de produzir material.

aliás, eu queria parabenizar o atual presidente, deputado vitor paulo, que realmente tratou dessa ques-
tão da imagem da Comissão com cuidado e competência. isso é muito importante.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – obrigado.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – a exposição sobre os dez anos da CLp foi promovida com pri-
mor. É evidente que ele não fez pessoalmente, mas esteve à frente, com seus assessores, da preparação da 
comemoração desses dez anos.

então, a sociedade precisa se apropriar dessa conquista, desse direito de cidadania que é o de apresentar 
projetos de lei e de ver esses projetos de lei serem aprovados pela Casa. precisa haver mais leis de inicia-
tiva desta Comissão, portanto, da sociedade civil organizada. ainda é muito pequeno o número de leis 
dessa natureza. É verdade que alguns de nós ficam por três ou quatro mandatos na Casa e não conseguem 
aprovar um único projeto de lei. não é uma coisa simples. e o poder Legislativo tem outras funções, para 
além da função de fazer leis. daqui a pouco, não precisa mais fazer lei porque haverá muitas leis. É evi-
dente que vai ser sempre necessário fazê-las, mas não é a quantidade de leis que se aprovam na Casa que 
define ou que dá a dimensão do desempenho de um mandato ou do conjunto dos mandatos. Mas é preciso 
que essa demanda que vem da sociedade, apontando soluções para problemas, tenha uma acolhida efeti-
va, eficaz, com a aprovação de mais projetos de lei.

Outro grande desafio é o de ampliar as prerrogativas da Comissão. Não só resgatar aquilo que se perdeu. 
Há um projeto de resolução tramitando na mesa diretora da Casa e do Congresso – foi uma decisão do 
Congresso, do senado e da Câmara – sobre a devolução, à Comissão, do seu direito de apresentar emendas 
ao orçamento da União.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vitor Paulo) – V.Exa. acha que esse será o grande desafio?



99Mesa-Redonda com os Ex-Presidentes da CLP

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – Eu espero que não seja desafio, mas que seja uma conquista real, 
na comemoração desses dez anos.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – Uma conquista. perdão.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – não podemos esperar mais.

veja bem: é a ampliação do poder da Comissão. por exemplo: apresentar projeto de lei e vê-lo se transfor-
mar em lei é uma prerrogativa importante, é o exercício do poder Legislativo. Já interferir nas decisões 
orçamentárias, nas prioridades orçamentárias, na destinação dos recursos públicos, com a Lei orçamen-
tária... Porque é a definição da Lei Orçamentária, que é o foco do Poder Executivo. E, em consequência, 
ao aprovar e aperfeiçoar a Lei orçamentária, o poder Legislativo tem a possibilidade de interferir nas 
prioridades e incluir as prioridades definidas a partir da própria sociedade civil.

por último – e talvez eu até surpreenda com esta minha posição –, quero ver chegar o dia em que não se 
precise mais da CLp, em que já tenhamos regulamentado e implementado, de forma completa, total, ple-
na, os mecanismos da democracia direta que estão nos arts. 14 e 61 da Constituição Federal.

a Comissão especial da reforma política está tratando essa questão com muito interesse, com muito 
empenho, com muita vontade de que a reforma política que vier a ser aprovada no Congresso contemple 
com igual importância e peso a regulamentação desses mecanismos de democracia direta. aí, sim, não 
será necessária uma Comissão como via para que o cidadão exercite essa prerrogativa. É aquilo que o no-
bre deputado paulo pimenta dizia: “A prerrogativa tem que ser do povo, de convocar plebiscito, referendo, de ter 
a iniciativa popular, sem a intermediação dos Parlamentares”.

a Constituição diz: “Todo poder emana do povo”. É o povo soberano, é a fonte do poder. ele é o soberano a 
quem devemos explicações, justificativas, prestação de contas. Esse soberano não pode exercer a sua sobe-
rania. depende dos representantes, dos delegados. se puder convocar plebiscito, referendo e ter a iniciativa 
de lei no Legislativo, não precisa mais de CLp. a CLp foi uma criação inteligente, oportuna, generosa, do 
então presidente da Casa, mas esse espaço não supre de todo aquilo que está previsto na Constituição.
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Então, o grande desafio, Presidente, é o de que, a partir da experiência da CLP e do gosto que a sociedade 
e o cidadão tomem de exercer esse poder, haja força suficiente para que as prerrogativas consagradas na 
Constituição, do ponto de vista da democracia direta e participativa, sejam exercitadas de fato. e que seja 
igualmente importante e complementar a representação. são dois pilares, como eu dizia antes, de um 
único edifício, o edifício da democracia.

Então, está sobre os nossos ombros e sobre os ombros de cada um de vocês que nos ouvem o desafio de 
alargar o mais possível o poder, as prerrogativas, os limites de poder da CLp.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – É interessantíssimo e importante o que a deputada Luiza 
erundina nos fala agora. e eu quero ouvir o deputado paulo pimenta.

mas também quero fazer um questionamento à mesa. deputado paulo pimenta e deputada Luiza 
erundina, que preside a Frente parlamentar pela Liberdade de expressão e o direito à Comunicação com 
participação popular, o que se discute hoje nesta Casa é a reforma política. a reforma política é um tema 
sobre o qual o Brasil inteiro está esperançoso para saber o que vai acontecer. e, infelizmente, a sociedade 
não tem participado disso. o tema está presente no Congresso, na Comissão especial da reforma política 
da Câmara – da qual participo, junto com a deputada Luiza erundina e outros deputados –, e as pessoas 
gostariam de participar. as pessoas querem ser consultadas sobre vários temas que têm sido discutidos. 
Reforma política: o que vai ser feito em relação a isso? Financiamento público de campanha: vai aconte-
cer ou não. Fim das coligações e tantas outras questões.

então, eu pergunto, deputado paulo pimenta: v.exa. acha que as pessoas poderiam participar mais da 
discussão da reforma política através da CLP ou de outro mecanismo? 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – presidente, eu acredito que nós estamos vivendo um período 
histórico, de intensas mudanças, não só no Brasil, não só em países que encontraram mecanismos para 
enfrentar ditaduras, como o egito. Hoje nós assistimos na espanha, por exemplo, a uma grande mobiliza-
ção social que questiona os partidos tradicionais, que questiona as regras do processo democrático. nós 
vimos um episódio recente, difícil de ser compreendido, na inglaterra.
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Mas para todos esses episódios existe uma matriz comum, que é o afloramento de uma vontade das pes-
soas de serem ouvidas, de participarem. e, se o parlamento não perceber isso, nós vamos começar a ser 
atropelados pela sociedade. 

a portabilidade numérica do telefone celular, o direito de trocar de empresa sem perder o número: não 
houve lei para isso. mas houve uma mobilização tão intensa pela internet, em defesa do direito do consu-
midor, que não foi necessário haver uma lei, uma norma. as companhias telefônicas se obrigaram a fazer 
isso, por conta da força da mobilização social, da mobilização popular.

Cada vez mais nós temos observado isso. a sociedade se organiza em função de determinados objetivos. e 
hoje é muito fácil. Há alguns anos quem poderia divulgar um ponto de vista? O dono de um jornal, alguém 
que tivesse um programa de rádio ou um programa de televisão. Hoje, não. se eu tenho uma opinião, 
digito aqui no celular e divulgo pelo Twitter. e, se as pessoas gostarem daquela minha ideia, ela vai se 
propagando, ela vai se multiplicando.

Há alguns dias vimos aquele episódio envolvendo uma professora, a sra. amanda gurgel, que fez uma 
manifestação, se não estou enganado, na assembleia Legislativa do rio grande do norte, sobre a greve 
dos professores. em poucos dias, mais de 2 milhões de pessoas assistiram àquele vídeo pela internet. 
Quer dizer, há alguns anos, só teriam tomado conhecimento do que ela disse aquelas pessoas que es-
tavam lá assistindo. mas a tecnologia de hoje fez com que a manifestação daquela professora já tenha 
chegado a 3 milhões de pessoas.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – v.exa. acha que essa quebra, como isso aconteceu, da am-
pliação... porque a professora falou para 10, 20 pessoas que estavam no plenário da assembleia, mas ela 
disse que falou para o mundo inteiro. v.exa. acha que isso fez com que caíssem essas ditaduras na Líbia e 
em tantos outros países? (falha na gravação) que a internet faz hoje, as guerras a que hoje o mundo assiste, 
porque antes ficava limitado àqueles países, às ditaduras que eram impostas à sociedade?

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – Com certeza, sr. presidente.
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esses mecanismos quebram paradigmas. nós precisamos ter a capacidade de pensar a partir disso. então, 
é a reforma política, é a democratização dos meios de comunicação, é o funcionamento do parlamento, 
é a transparência.

Hoje, por exemplo, existe um movimento muito forte, no mundo inteiro, chamado “dados abertos”. o 
que são os movimentos que buscam dados abertos? É exatamente isto: as pessoas querem ter a capacidade 
de fiscalizar, efetivamente, o uso do dinheiro dos impostos, o gasto do dinheiro público. Do meu ponto 
de vista, é um processo que eleva a consciência cidadã, a capacidade crítica da sociedade. e a CLp é um 
mecanismo, presidente vitor paulo, que faz essa mediação. se esse debate não vier para a Câmara via CLp, 
não virá por nenhum outro lugar. então, é esse o mecanismo que temos que...

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – ampliar.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – vou dar dois outros exemplos, para concluir a minha participação.

Há uma desproporção, por exemplo, entre o número de mulheres e de homens que são parlamentares. 
Quem provoca esse debate na sociedade? É a CLP.

Há um número muito pequeno de parlamentares negros. É uma desproporção que existe no país. Quem 
provoca essa reflexão? A CLP. Quem mais se preocupa em provocar esse tipo de reflexão?

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – e mulheres e negros são maioria absoluta no Brasil.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – dei dois exemplos, mas poderia dar uma série de outros exemplos.

se esta Casa não tivesse este espaço – e a deputada Luiza erundina teve o mérito de ser uma das grandes 
provocadoras de tudo isso –, não sei se muitos desses debates teriam ocorrido, deputado. 

então, eu acho que esse é o segredo da CLp. e ela está sintonizada com um sentimento que cresce na so-
ciedade e no mundo inteiro, que é a procura de mecanismos efetivos de participação popular, de demo-
cracia direta. e por isso a importância e a qualidade da CLp. 

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – obrigado, deputado paulo pimenta.
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nós vamos concluindo essa participação, que para nós e para quem sintonizou a TV Câmara e assiste a este 
programa desde o início, é extremamente importante. tem sido e será extremamente importante essa 
participação, essa abertura que a TV Câmara nos dá para discutirmos com todos os senhores e expormos 
aos senhores o que faz a Comissão de Legislação participativa.

vou passar a palavra ao deputado andré, à deputada erundina e ao deputado paulo pimenta, mas antes 
vou concluir a pergunta que comecei a fazer à deputada erundina, para encerrarmos o programa.

Falávamos sobre a Comissão de Legislação participativa, sobre a mobilização popular e sobre a reforma 
política. eu já ouvi pessoas, deputada erundina, dizerem o seguinte: “O que vocês Deputados vão decidir por 
nós, como naturalmente acontece, sobre a reforma política? Eu não quero financiar campanha política.” porque se 
discute muito o financiamento público de campanha. A pessoa diz: “Não. Se não há dinheiro para a saúde, se 
não há dinheiro para a educação, se não há dinheiro para a segurança pública, vai financiar campanha política?”

então, é um debate que não está muito claro, deputada erundina, para a sociedade. a Frente parlamentar 
de participação popular e a CLp podem ser a arena desse debate, para que as pessoas venham discutir 
conosco. O que V.Exa. acha?

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – Há outra coisa, sr. presidente. a Comissão especial adotou um 
método democrático: visitou todas as assembleias Legislativas, de todos os estados, e fez conferências.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – no meu estado, inclusive, o rio de Janeiro.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – e foi incrível a adesão, o número de pessoas e a qualidade do 
debate nessas conferências.

a minha preocupação é a de saber se a proposta que sair da Comissão especial vai contemplar aquilo que 
se provocou e se despertou na sociedade, ao ser feito aquele debate. de qualquer forma, não se poderá 
dizer: “Esse debate não se fez.” não se fez pelo método que o senado adotou: de uma Comissão fechada, 
que não tinha sequer representação de todas as bancadas. a Câmara adotou um processo democrático, 
fez audiências públicas em todas as assembleias Legislativas. isso por iniciativa dos deputados daqueles 
respectivos estados.
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e há mais uma sugestão, sr. presidente, colegas da mesa, telespectadores: a de que a proposta que sair 
daqui, antes de ir para o plenário, passe por um plebiscito. não está sendo proposta a regulamentação 
do uso, da aplicação do mecanismo da democracia direta? O plebiscito é um desses mecanismos. Então, 
antes de a Câmara, de o Congresso se pronunciar, submeta-se à sociedade, em plebiscito, esse projeto de 
lei. mas há resistência. Uma proposta tramita na Comissão, está sendo discutida, tem uma receptividade 
enorme nas conferências das quais participamos nos outros estados, com essa ideia, mas lamentavelmen-
te não é uma ideia muito bem recebida.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – infelizmente.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – infelizmente.

por último, sr. presidente – por último mesmo, para concluir a minha fala –, quero informar os telespec-
tadores sobre a marcha das margaridas, aproveitando para saudar as participantes.

Brasília recebe hoje e amanhã trabalhadoras rurais do país inteiro – fala-se em 70 mil e até 100 mil mulhe-
res –, que relembram um evento triste, que foi o assassinato bárbaro de uma trabalhadora rural, uma sin-
dicalista, margarida alves, lá no meu estado, na paraíba, por sua militância sindical. era um período em 
que se vivia ainda nos estertores da ditadura militar. ela foi assassinada. e assassinada barbaramente. e o 
sacrifício dela tem motivado a organização das trabalhadoras rurais. Já é a quarta marcha que milhares 
de mulheres trabalhadoras rurais do país inteiro fazem, vindo à sede do poder no país, à sede dos poderes 
da república, para trazer suas demandas, suas denúncias, suas reivindicações.

essa é uma forma de democracia direta. milhares de mulheres do campo vêm para cá, para a sede do 
poder. elas estão aqui no plenário e vão ser recebidas pela presidente dilma rousseff. então, é um fato 
novo. Há 10, 20 anos não havia esse nível de mobilização, de organização e de participação. isso tudo é 
fruto do esforço de cada um de nós, de cada um de vocês que nos assistem, porque as mudanças vêm do 
povo. não há mudança sem que o povo a exija.
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então, eu estou muito feliz, presidente, colega vitor paulo, colega andré de paula e todos vocês que nos 
assistem. Quero aproveitar para agradecer a todos aqueles que têm formado esse mutirão que é a cons-
trução desse espaço de democracia direta e participativa, a CLp.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – muito obrigado.

Com a palavra o Deputado Paulo Pimenta, para as suas considerações finais, para encerrarmos o programa.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – muito obrigado, presidente. eu só tenho que agradecer mais uma 
vez esta oportunidade.

Eu acho que o transcurso dos 10 anos da CLP é um momento muito importantes para fazermos esta refle-
xão. Já fizemos a abertura da exposição sobre os 10 anos da CLP. Há uma série de eventos e uma intensa 
programação prevista.

Quero registrar mais uma vez o meu reconhecimento a toda a equipe da Comissão de Legislação partici-
pativa, aos servidores de carreira da nossa Casa, que fazem um trabalho maravilhoso. muitas entidades 
dizem que se sentem acolhidas dentro da Casa, quando chegam à CLp. isso é também parte do segredo do 
sucesso desse trabalho.

da minha parte, como disse a deputada Luiza erundina, nós vamos sendo ganhos pela CLp. eu tam-
bém fui me envolvendo cada vez mais e me sinto absolutamente integrado a esse trabalho da Legis-
lação participativa.

estou muito feliz por esta oportunidade de conversar com vocês.

muito obrigado, presidente.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – muito obrigado, deputado.

Com a palavra o deputado andré de paula, que nos dá a honra de participar desta mesa, para as suas con-
siderações finais.
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O SR. ANDRÉ DE PAULA – sr. presidente, quero agradecer mais uma vez o convite que me foi formulado 
e destacar, como já foi destacado aqui, por absoluta justiça, a forma muito competente com que v.exa., 
na presidência desta Comissão, tem demonstrado a importância desta Comissão, sobretudo no momento 
em que completa dez anos de existência.

eu tive a oportunidade de por três mandatos estar nesta Casa e de presidir duas Comissões, mas quero 
destacar que talvez a que me tenha dado a maior alegria, a que me tenha desafiado mais e me enriquecido 
mais com experiência foi exatamente a CLp, que presidi em 2004.

eu quero também agradecer a participação e a parceria à deputada Luiza erundina e ao deputado 
paulo pimenta.

Quero destacar também, como foi feito aqui, a importância do trabalho do corpo técnico da Comissão.

e quero dizer, presidente, que tenho muita esperança em que v.exa., tocando esta Comissão, vai fazê-la 
avançar, passo a passo. e que ela, como disse aqui a deputada Luiza erundina – e este para mim é o gran-
de desafio, o desafio permanente –, seja cada vez mais apropriada pela sociedade como um instrumento 
muito importante, muito rico e muito efetivo de que dispõe para transformar aspirações em leis.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – obrigado.

Deputada Luiza Erundina, V.Exa. quer fazer as suas considerações? 

obrigado.

então, encerrando este programa, quero agradecer imensamente a participação às senhoras e aos senho-
res que estão em casa nos assistindo.

e quero fazer um registro, deputada erundina, deputado andré de paula e deputado paulo pimenta, a 
respeito da equipe da Comissão, que tanto contribuiu e tem contribuído ao longo desses dez anos. a cada 
ano um de nós a preside – andré, erundina, paulo, eu e tantos outros –, mas essa equipe de servidores e de 
assessores que participaram e que participam ativamente da Comissão, ela sim, faz e tem feito com que 
esta Comissão cresça e seja o que é – uns estão aqui há dez anos, outros há menos tempo.
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permitam-me citar o nome deles: sonia Hypolito, secretária da Comissão; equipe de apoio técnico-admi-
nistrativo, composta por aldenir aurea da silva; aldo matos moreno; ana rita martins; andré gubert; 
Cibele de Fátima; Cláudio ribeiro paes; eliana teixeira gaia; gisele villas Boas; giulliane da silva Cerqueira; 
Joaquim mauro; José ricardo nery; maria das graças; nilma martins; oliver Kaialy; Átila maia; e os adoles-
centes – que também fazem parte dela e a ajudam, naturalmente – aldenir e a sara. 

então, em nome deles, agradeço a todos a participação.

e agradeço à TV Câmara o espaço que nos dá para discutirmos este assunto.

muito obrigado. até a próxima. 
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Mesa-redonda Com os presidentes das Clps do brasil

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – agradeço a presença aos presidentes das Comissões de 
Legislação participativa das assembleias estaduais neste programa.

Quero dar boas-vindas aos telespectadores que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara.

estão sentados à mesa aqui o presidente da Comissão de Legislação participativa da assembleia Legislativa 
do estado do acre, deputado estadual Wherles rocha; e, ao nosso lado, o deputado estadual andré Quintão, 
presidente da Comissão de participação popular da assembleia Legislativa do estado de minas gerais.

esta mesa-redonda tem, naturalmente, o objetivo de comemorar os 10 anos da Comissão de Legislação 
participativa com as personalidades que nos prestigiam com a sua presença.

Quero agradecer-lhes, em nome da Câmara dos deputados e da Comissão de Legislação participativa. se-
jam bem-vindos, senhores debatedores, ilustres representantes da Comissão de participação popular da 
assembleia Legislativa do estado de minas gerais e da Comissão de Legislação participativa da assembleia 
Legislativa do estado do acre. 

o deputado estadual andré Quintão, aqui conosco, teve a boa vontade de sair do estado de minas gerais 
para vir participar conosco deste encontro.

muito boa tarde, deputado andré Quintão. É um prazer recebê-lo nesta mesa de debates.

O SR. ANDRÉ QUINTÃO – Boa tarde, presidente.

o prazer é todo meu de integrar esta mesa de debates com o deputado rocha, do acre, e no momento 
em que a Comissão de Legislação participativa da Câmara dos deputados completa dez anos. ela que 
serviu de referência para a criação de outras Comissões nos Legislativos estaduais e municipais. então, é 
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um momento de comemorar, mas também de fazermos uma reflexão sobre aquilo em que ainda se pode 
avançar, tanto aqui na Câmara dos deputados quanto nas assembleias Legislativas.

É uma honra representar o estado de minas gerais neste importante encontro.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – muito obrigado, deputado andré Quintão, do estado de 
minas gerais.

Quero dar boas-vindas ao deputado Wherles rocha, que veio de tão longe, do estado do acre. mas, na verda-
de, nós é que estamos longe do acre. não é o acre que está longe. dou-lhe boas-vindas e agradeço pela boa 
vontade de vir representar um povo tão querido de um estado certamente importante para a Federação.

O SR. WHERLES ROCHA – em nome da assembleia Legislativa do acre, agradecemos a oportunidade, 
nesta data especial de comemoração dos 10 anos da Comissão de Legislação participativa da Câmara 
dos deputados.

para nós que estamos iniciando essa experiência com a Comissão de Legislação participativa, é importan-
te esta discussão e até mesmo ampliá-la: trazer à sociedade. 

Hoje eu vejo a Comissão de Legislação participativa como um instrumento muito forte para ser usado em 
prol da comunidade. a comunidade tem um acesso direto ao Legislativo. e eu acho que este debate vai 
propiciar isso, ou seja, a difusão dos objetivos, das potencialidades da Comissão de Legislação participa-
tiva, para que a população, a comunidade possa aproveitar melhor esse instrumento que tem e que com 
certeza fortalece a democracia.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – muito obrigado, deputado rocha.

Quero dizer ao telespectador que esta mesa de debate é um complemento. nesta semana de 10 a 19 deste 
mês, realizam-se nesta Casa atividades comemorativas, compreendendo exposição, audiências públicas, 
mesas-redondas, seminários, com o objetivo de assinalar a importância histórica da Comissão de Legis-
lação Participativa. A sua criação, a sua organização e o seu fortalecimento; as dificuldades enfrentadas; 
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os resultados desse trabalho, perfazendo uma trajetória de significativos esforços, de benefícios para a 
democracia e para a afirmação da participação popular.

nesse processo, caro telespectador, de elaboração de leis no Brasil, nós queremos aproveitar este momen-
to de celebração para remontar ao ano de 2001 e enaltecer o empenho do então presidente da Câmara dos 
deputados, o deputado mineiro aécio neves, hoje senador pelo estado de minas gerais. Foi ele que teve 
a iniciativa de criar a CLp.

então, respondem assim as Comissões de Legislação participativa de todo o Brasil pela conjugação de 
esforços, anseios, expectativas e legítimas reivindicações com que haveremos de construir um país so-
cialmente justo, certamente mais desenvolvido, além de saudarmos o advento da Comissão de Legislação 
participativa, fato de maior relevância na história democrática brasileira.

então, esta mesa-redonda serve para trocarmos experiências. imaginem que aqui estão representados 
um estado tão grande, com o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, o estado de minas gerais, e um 
estado do norte do Brasil, o estado do acre. essas duas forças certamente nos trarão experiências, para 
que possamos sistematizar melhor a busca pelo aperfeiçoamento dos mecanismos de participação po-
pular, naturalmente tomando por base procedimentos bem-sucedidos e já testados e aprovados nas as-
sembleias estaduais. Certamente são ideias inovadoras, além de outros recursos capazes de proporcionar 
maior qualidade, segurança, agilidade e eficácia aos trabalhos das CLPs.

então, merecem toda a nossa atenção, por exemplo, as medidas relacionadas à questão democrática, à 
questão da digitalização, extremamente importante, ao emprego da internet. É muito mais fácil falar em 
empregar a internet do que falar em digitalizar, como meio, um ambiente para isso.

então, queremos reforçar a participação da sociedade nisso, das senhoras e dos senhores que nos acom-
panham pela internet, que nos acompanham pela TV Câmara. são decisões importantes.

Caro deputado rocha, caro deputado andré Quintão, as pessoas às vezes não sabem como participar dis-
so. aliás, estão aqui no plenário pessoas que vieram nos visitar.
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Há um exemplo que eu acho importante citar. É o caso da islândia. É a democracia mais antiga do norte 
da europa, onde o parlamento existe desde o ano de 930. vejam que coisa! os cidadãos que acessam o 
Facebook, o twitter, o Youtube podem participar do processo de elaboração da nova Constituição. Lá, 
90% dos 320 mil habitantes têm acesso à Internet; dois terços deles possuem conta no Facebook.

no Brasil, para chegar a esse ponto, certamente nós vamos ter que andar um longo caminho, vamos ter que 
fazer grande volume de investimentos e adotar políticas importantes e consistentes sobre inclusão digital.

Por fim, queremos externar a plena convicção de que essas atividades comemorativas dos 10 anos da 
CLp trarão, inclusive no fortalecimento desta mesa-redonda, experiências importantes. e o Brasil muito 
se beneficiará.

então, eu abro este debate. a você que acessou agora a internet ou que ligou a televisão informo que 
estão aqui dois deputados que representam estados importantes do Brasil e que este debate faz parte da 
comemoração dos 10 anos da Comissão de Legislação participativa.

Quero, se me permitem, ler o folder que tivemos o cuidado de fazer e que explica justamente o que é a 
Comissão de Legislação participativa. durante a programação, vou ler cada capítulo, cada parágrafo desse 
folder, e explicar o que significa. E depois vou conceder a palavra aos meus companheiros, para falarem 
da experiência do estado de minas gerais e do estado do acre.

vou ler o que é a CLp:

“É um fórum por meio do qual a sociedade civil organizada poderá intervir diretamente no sistema 
de produção das normas e das leis, apresentando sugestões para o aperfeiçoamento da legislação já 
existente ou para a elaboração de novas normas.
sua criação representa uma inovação de grande alcance, pois permite a aproximação da população 
de seus representantes. superar esse distanciamento exige a criação de mecanismos de participação 
constante e direta da população, de forma que as decisões representem a vontade autônoma e cons-
ciente dos grupos organizados.” 
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a CLp foi criada pela resolução no 151, de 2001, da mesa diretora, na gestão do então deputado aécio 
neves, hoje senador. e a sua primeira presidenta foi a deputada Luiza erundina. então, isso para nós foi 
um grande avanço.

Chamo para o debate o deputado andré Quintão e o deputado Wherles rocha. Certamente, o estado do 
Acre está acima de nós. Então, vamos respeitar essa questão geográfica. É brincadeira.

deputado rocha, a CLp da assembleia Legislativa do estado do acre tem sido uma arena importante para 
a sociedade participar ativamente e se sentir representada? Qual a experiência que o senhor traz para 
nós, do Estado do Acre?

O SR. WHERLES ROCHA – deputado vitor paulo, nós temos uma Comissão de Legislação participativa 
nova. e só recentemente se encaminhou o primeiro projeto de lei de iniciativa popular à Comissão – ainda 
está na fase de elaboração do relatório, está com o relator.

Esse processo já fortaleceu bastante a Comissão de Legislação Participativa. Por quê? Porque esse projeto 
foi fruto de amplo debate, que envolveu quase todos os municípios do acre. É um projeto que visa à redu-
ção da alíquota do iCms cobrada na tarifa de energia elétrica. o assunto envolveu a comunidade.

eu acho que esse assunto tem uma importância muito grande para a Comissão de Legislação participativa 
porque através dele a população do estado do acre tomou conhecimento da Comissão de Legislação par-
ticipativa e da sua importância nesse processo legislativo.

o Brasil, como uma democracia ainda jovem... e v.exa. estava falando de um país da europa. da islândia. 
Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – exatamente.

O SR. WHERLES ROCHA – a islândia já tem uma democracia bastante...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vitor Paulo) – São quantos anos? Podia até voltar. São novecentos e tantos 
anos de democracia participativa. Vê que coisa, não é? A nossa Constituição popular tem 23 anos. Quer 
dizer, é tão recente em relação a isso!
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O SR. WHERLES ROCHA – esse processo de redemocratização ou de democratização do país, do Brasil, 
é recente. Com certeza, a Comissão de Legislação participativa é uma ferramenta importante para dar 
uma aceleração a esse processo. Por quê? Porque ela permite que a população ou a comunidade discuta 
projetos de seu interesse.

então, esse foi o primeiro projeto que nós tivemos lá, é um projeto de iniciativa popular que seguiu aque-
les trâmites de coleta de assinaturas, de discussão com a comunidade, e agora ele está na Comissão e, com 
certeza, vai fazer ou está fazendo com que a população tome conhecimento da importância que tem esse 
canal, a Comissão de Legislação participativa.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – Quer dizer, como o senhor bem colocou, deputado andré 
Quintão, vemos a importância da Comissão de Legislação participativa. você, que nos assiste pela internet 
ou pela TV Câmara, você vê que, através de uma sugestão proposta à CLp no estado do acre, a sociedade 
se organiza e discute exatamente a tarifação de eletricidade do estado do acre. Quer dizer, é um assunto 
que interessa a todo mundo.

você imagine o valor da tarifação que tem sido discutido no estado do acre, e hoje a sociedade discute 
isso através da Comissão de Legislação participativa. normalmente, antes da CLp, isso teria que ser ou 
por medida provisória ou por uma decisão da agência nacional de energia elétrica (aneel) ou por uma 
decisão do governo ou por um projeto de lei de um deputado, seja qual for a discussão em relação a isso. 
só que essas medidas e essas decisões quem toma é o estado. o governo toma a decisão, normalmente as 
agências reguladoras discutem em relação a isso, a questão tarifária, a questão de decisão a ser tomada 
pelo estado, e nós somos obrigados a aceitar e acatar a decisão em relação a isso. mas a Comissão tem esse 
papel de discussão e sugestão. ela discute, aprova, relata e depois apresenta suas ideias.

eu tenho certeza, deputado andré Quintão, de que, com temas tão relevantes como o que o estado do 
acre está discutindo na CLp, no estado de minas gerais não é diferente.

O SR. ANDRÉ QUINTÃO – muito bem. a Comissão de participação popular em minas foi criada no ano 
de 2003. ela completou agora, no mês de junho, 8 anos. e ela segue o padrão, inclusive regimental, muito 
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próximo do da Comissão de Legislação participativa da Câmara dos deputados. nós temos essa prioridade 
no acolhimento de propostas para realização de inúmeras audiências públicas dos mais variados temas; 
temos o cuidado de fazê-las em conjunto com as Comissões temáticas, para não criar nenhum constran-
gimento interno no funcionamento da assembleia; temos também uma ênfase muito grande na questão 
orçamentária. na deliberação que organizou a implantação da Comissão de participação popular, nós dei-
xamos muito claro o papel da Comissão na consulta à sociedade civil organizada nas leis orçamentárias, 
plano plurianual, Lei de diretrizes orçamentárias, Lei orçamentária anual e, em minas, o plano mineiro 
de desenvolvimento integrado, que é uma lei de médio prazo.

então, sempre que esses projetos chegam encaminhados pelo executivo, a Comissão tem a prerrogativa 
e a obrigação de promover debates públicos em até 30 dias. nesses debates, é facultada à sociedade civil 
organizada, através de suas entidades, a apresentação de emendas populares. então, nestes 8 anos – eu, 
assim como a deputada erundina, integro a Comissão de participação popular desde sua implantação, fui 
seu primeiro presidente, em 2003 –, nós já temos mais de 800 emendas populares, apresentadas ao plano 
plurianual ou à Lei orçamentária anual.

essa é uma grande linha de trabalho, um trabalho mais organizado. Há uma revisão anual dos planos do go-
verno de minas por previsão de emenda popular. então, anualmente, nós fazemos essa revisão, e inclusive 
há projetos estruturadores hoje em curso no estado de minas gerais. poderia falar do projeto que originou 
a implantação hoje do sistema Único da assistência social (sUas), originado de emenda popular.

então, nós temos resultados muito efetivos. essa criação da Comissão na assembleia ocorreu num mo-
mento em que o poder Legislativo já vinha acumulando iniciativas no sentido de modernização institu-
cional. a assembleia de minas, na década de 90, passou por uma grande reorganização. Criou a escola do 
Legislativo, criou uma gerência própria para seminários, fóruns técnicos e ciclo de debates. na própria 
organização interna, houve uma reforma administrativa. a TV Assembleia... agora nós teremos, já temos 
a concessão este ano para a TV Assembleia ser em canal aberto, o que também vai facilitar muito a inter-
locução com a sociedade mineira. 
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depois, houve a criação da Comissão de participação popular, que ocorreu num período logo após a cria-
ção, aqui na Câmara. eu queria ressaltar que foi um momento político muito bom também, porque em 
minas nós tínhamos o governador aécio neves iniciando o mandato, ele que criou aqui a Comissão de Le-
gislação participativa. na assembleia, nós, parlamentares e blocos mais vinculados a movimentos sociais, 
já queríamos implementar a mesma Comissão também em Minas. Então, nós fizemos isso de maneira 
muito harmônica.

outra coisa muito parecida aqui é que nós temos um cuidado, apesar de não constar no regimento: a 
escolha da presidência da Comissão e a montagem da Comissão não seguem exatamente aquele critério 
da proporcionalidade; ela busca ser também uma composição que leve em conta a afinidade dos Parla-
mentares com o tema.

Então, estamos aqui para aprender com todos os Estados brasileiros. Cada Estado tem sua especificida-
de, mas eu acredito muito. a Comissão de participação popular hoje tem um protagonismo na questão 
orçamentária no que tange ao debate público, e o faz de maneira integrada com a Comissão de Fiscali-
zação e orçamento.

Hoje, na assembleia de minas, quem discute e quem tem o protagonismo sobre a discussão do orçamento 
não é só a Comissão de orçamento, é a Comissão de orçamento mais a Comissão de participação popular, 
porque orçamento sem participação popular também não tem aquela legitimidade que o parlamento 
pode conferir a essa peça.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – naturalmente. você pode ver o quanto é rica essa discussão 
e o quanto enriquece essa discussão – você que nos assiste pela TV Câmara ou pela internet – trazer a esta 
mesa de debates a experiência de deputados como andré Quintão, que está há oito anos participando ati-
vamente como parlamentar na Comissão de participação popular do estado de minas. está aqui também o 
deputado rocha, do estado do acre, que tem uma Comissão recente. mas, certamente, a experiência que 
o deputado tem, que trará e levará daqui será importantíssima para o estado do acre e para todo o Brasil.
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eu quero aqui registrar, antes de falar um pouco mais sobre a CLp aqui na Câmara dos deputados... no 
senado, a Comissão de Legislação participativa tem também um conceito na área de direitos humanos. en-
tão, ela tem essa dupla participação, esse duplo conceito. aqui não, ela é Comissão de Legislação participa-
tiva, que, no estado de minas, é chamada de Comissão de participação popular, mas tem o mesmo objetivo.

você que nos assiste por todo o Brasil em outros estados, no seu estado, por exemplo, no estado do acre, 
aqui representado pelo deputado Wherles rocha, você que é de alagoas, na assembleia Legislativa do 
estado de alagoas há também Comissão de Legislação participativa. no estado do amazonas, no norte 
do Brasil, há também Comissão de Legislação participativa. aqui no Centro-oeste, no estado de goiás, 
perto de Brasília, há também Comissão de Legislação participativa, assim como no maranhão, um estado 
importante do nordeste, como também em mato grosso do sul, em minas gerais, estado representado 
pelo deputado andré Quintão, na paraíba, no nordeste, no rio grande do sul, em santa Catarina, no sul 
do Brasil, em sergipe, no nordeste, e em são paulo, no sudeste, bem como no rio de Janeiro, meu estado. 
então, são os estados que já têm Comissão de participação popular.

nós, aqui na presidência da CLp da Câmara, temos encaminhado ofícios às assembleias estaduais e às 
Câmaras municipais incentivando a ampliação desse debate. É muito pouco o nível de participação dos 
estados em relação a isso, mas nós vamos avançar.

eu quero aqui enumerar alguns municípios. não vou ler todos, porque a lista é muito grande. nós temos 
36 municípios. vou enumerar, naturalmente, não vou escolher. nós temos CLp nas Câmaras municipais 
de americana, são paulo, de Curitiba, de goiânia, de gravataí, de João pessoa, de Jundiaí, de poços de 
Caldas, minas, de santos, são paulo, de são Luís, de sete Lagoas, de teresina, piauí, de Uberaba, minas 
gerais, e de Unaí, minas gerais.

então, eu quero dizer mais uma vez, para quem liga a TV Câmara agora ou que participa pela internet, 
que o objetivo deste programa, ao convidar deputados de outros estados para vir aqui, é comemorar os 
10 anos da Comissão de Legislação participativa e falar sobre o seu papel. ela é uma Comissão de parti-
cipação popular que dá à sociedade civil organizada o direito de propor a esta Casa projetos de lei im-
portantes. mas também não é só isso. nós temos audiências públicas, seminários, e tenho certeza de que 
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vamos ouvir também dos deputados andré Quintão e Wherles rocha a experiência de seus estados. nós 
tivemos aqui seminários extremamente importantes. são muitos. permita-me enumerar alguns da mi-
nha gestão, como o seminário sobre os trabalhadores domésticos. tivemos debates com representantes 
de trabalhadores domésticos no Brasil, categoria que ainda não tem todos os benefícios da Consolidação 
das Leis trabalhistas. inclusive isso foi tema de discussão da organização internacional do trabalho na 
última reunião deliberativa. 

então, houve seminário para discutir a questão do empregado doméstico, a participação e ampliação de 
seus direitos trabalhistas. na minha gestão houve seminário com os trabalhadores da saúde, extrema-
mente importante para a melhoria da qualidade daquela categoria. tivemos também debates sobre a 
terapia natural, dos naturalistas. Houve debates importantes e audiências públicas sobre a peC 300, sobre 
a melhoria da qualidade do trabalhador da área de segurança pública, policiais bombeiros e policiais mi-
litares, problema que hoje se discute em todo o Brasil. tivemos debates com órgãos e instituições impor-
tantes, como as cooperativas de eletricidade, discutindo a questão da tarifação. Foi uma grande discussão 
que já houve aqui na CLp. Houve participação do ministro edison Lobão, do presidente da aneel e de tan-
tos outros, para os senhores entenderem o quanto é importante a Comissão de Legislação participativa. 

E também quero dizer que o objetivo da Comissão é receber sugestões. Como fazer isso? Se você participa 
de uma ong, de uma organização social, de uma associação de moradores de bairros, de classe, de servidor 
público, outra discussão que está hoje tramitando na Câmara, as peCs em relação a salário dos servidores, 
enfim, se você participa de alguma organização social, pode propor. Discuta com sua associação, entre no 
site da Câmara, na Comissão de Legislação participativa, veja os documentos que tem que encaminhar, ata 
da reunião, estatuto de sua instituição e encaminhe. Certamente isso aqui será discutido e avaliado. 

então, agora queria ouvir o deputado Wherles rocha. deputado rocha, é tão nova a Comissão de partici-
pação popular de seu estado, diferente da CLp, que tem dez anos, e da Comissão no estado de minas gerais, 
que tem oito anos, mas certamente, como o senhor disse, já tem uma sugestão importante em discussão. 
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Qual a expectativa que o senhor tem com relação a essa ampliação do debate no Estado do Acre? Como as 
pessoas podem participar um pouco mais? Qual a expectativa que o senhor tem em relação à criação da 
CLP no seu Estado?

O SR. WHERLES ROCHA – nós temos buscado a aproximação com diversos segmentos da sociedade or-
ganizada, e isso tem propiciado a aproximação e o conhecimento sobre a Comissão de Legislação partici-
pativa. nós temos agora um outro projeto que pretendemos iniciar com audiências públicas. 

o senhor falou sobre a peC 300. nós temos a reformulação da legislação disciplinar dos militares estadu-
ais. Hoje nós vemos que o profissional de segurança pública busca a valorização, mas, em contrapartida, 
a legislação penal brasileira caminha no sentido de tornar a prisão celular, o cerceamento da liberdade, 
numa coisa que deve ser feita em último caso. e hoje numa escala de bens, prioridades e importância, 
temos, em primeiro lugar, a vida, depois a liberdade. e a legislação penal, como eu disse, tem afrouxado 
as regras. a prisão é exceção. a regra hoje é, se o cidadão comete um crime ou uma infração penal, ele 
responde em liberdade. se o militar estadual, bombeiro, policial militar comete uma falta administrativa, 
ele paga com o segundo bem mais caro, depois da vida: a liberdade. então, isso é fruto de uma legislação 
que está ultrapassada. 

no acre, nosso regulamento disciplinar dos militares estaduais é uma cópia do regulamento disciplinar 
do Exército (RDE) de 1963, anterior inclusive à Constituição de 1988. Isso propicia que o profissional de 
segurança pública se sinta desprestigiado, porque tem um tratamento diferenciado, muitas vezes até mais 
severo que o próprio criminoso. e aí recorreram à Comissão de Legislação participativa – eu que sou militar 
aposentado –, e nós estamos encaminhando um processo para a reestruturação do regulamento disciplinar. 

Hoje o militar estadual busca os direitos que o cidadão comum tem, os direitos que a Constituição de 88 
concedeu ao cidadão brasileiro. e, por meio da Comissão de Legislação participativa, esse segmento im-
portante dos servidores públicos vai ter essa reformulação. 

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – o senhor bem falou, deputado rocha, sobre o rde, mas 
é quanto ao exército. rde é regulamento disciplinar do exército. e, como as Forças armadas na época 
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eram um espelho para as forças auxiliares, como policiais e bombeiros, então, existe essa regulamenta-
ção. e logo depois de 1963 veio a ditadura, trazendo ao Brasil um poder, um governo autoritário. É como o 
Código penal, de 1949, que há tantos anos está sendo discutido. então, é importante trazer essa discussão 
para que possamos dar à sociedade o direito de participar. 

outro assunto, deputado andré Quintão, que é um anseio da sociedade e que tramita também nesta Casa, 
é a questão da regulamentação da Lei de trânsito. nós temos visto e acompanhado, pelo menos no rio de 
Janeiro e minas gerais, estados que fazem fronteira, estradas violentíssimas, que precisam naturalmente 
ter uma melhor sinalização, pessoas que causam acidentes gravíssimos por excesso de velocidade, por 
dirigir alcoolizadas, apesar de já haver lei que regulamente isso, mas pessoas são barbaramente assassi-
nadas, atropeladas ou sofrem acidentes, e motoristas irresponsáveis dirigem automóveis bêbados e dro-
gados, em velocidade acima de 180 a 200 quilômetros por hora, matam pessoas inocentes, atropelam em 
cima de calçadas, onde quer que seja, e as pessoas não respondem a esses delitos como crimes. em muitos 
casos, nem indiciadas essas pessoas são. elas respondem por lesão corporal. então, isso é um absurdo, 
deputado andré Quintão. 

Há pouco tempo, um canal de televisão divulgou um acidente em são paulo, se não me engano, em que 
um cidadão atropelou um jovem de 25 anos em cima da calçada, e ele foi indiciado por lesão corporal. 
Quer dizer, são absurdos da legislação de trânsito, como esse do Código penal. e esta Comissão tem a 
oportunidade de trazer esse debate. 

O SR. ANDRÉ QUINTÃO – muitas vezes o benefício que uma Comissão de Legislação participativa pode tra-
zer é exatamente possibilitar o debate, o aprofundamento e também ações concretas sobre determinadas 
temáticas que muitas vezes o cidadão tem dificuldade em interferir no dia a dia da administração pública. 

a nossa experiência em minas gerais mostra, por exemplo, que alguns públicos muitas vezes esqueci-
dos, como comunidades indígenas, quilombolas, população de rua, catadores de materiais recicláveis, 
segmentos que sequer tinham direito de acessar órgãos públicos, conseguir uma audiência ou mesmo 
ter uma ação específica no planejamento público dirigido a suas necessidades, hoje são aqueles que mais 
integram os trabalhos da Comissão de participação popular. 
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nós temos anualmente eventos regulares para discutir políticas públicas para povos indígenas, para ca-
tadores de materiais recicláveis. temos uma lei estadual de resíduos sólidos, objeto de debate público em 
todo o estado de minas gerais a partir de audiência da Comissão de participação popular. temos, na área 
da criança e do adolescente, a metodologia de acompanhamento do orçamento criança e adolescente 
através do apoio da Comissão de participação popular. e também há a preocupação, no caso de minas 
gerais muito em particular, com a interiorização. minas gerais é o estado com maior número de municí-
pios do país. são 853. 

muitas vezes, principalmente nas regiões mais distantes, não se tem aquele acompanhamento da socie-
dade sobre os trabalhos do Legislativo. então o Legislativo tem que se deslocar até essas populações. Há 
uma preocupação muito grande, principalmente no que diz respeito ao planejamento público, em inte-
riorizar a ação da assembleia, e a Comissão de participação popular cumpre um papel muito importante 
nesse sentido. 

então, deputado vitor paulo, essas temáticas e outras podem ser recepcionadas na Comissão de 
participação popular ou Comissão de Legislação participativa, em conjunto com as Comissões temáticas. 
agora, muitas vezes, a Comissão temática tem uma dinâmica própria que secundariza o que vem da so-
ciedade. então, a nossa Comissão é uma espécie de guardiã do interesse popular. se a Comissão temática 
não quiser realizar, nós temos a obrigação de assim fazer. 

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – isso é importante para você que nos assiste saber exata-
mente o que pode fazer por meio da Comissão de Legislação participativa ou Comissão de participação 
Popular, que tem uma definição diferente em cada Estado. 

estamos aqui discutindo com o deputado Wherles rocha, do acre, e o deputado andré Quintão, de minas 
gerais, e este evento é um ato comemorativo dos 10 anos da Comissão de Legislação participativa. 

eu quero também abrir um parêntese junto com meus companheiros da mesa para dizer do quanto as 
nossas audiências foram importantes para nós. vou lembrar dois assuntos que foram discutidos na CLp, 
que foram naturalmente aprovados e hoje têm repercussão nacional e estão aí a todo vapor. Um deles foi a 
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sugestão da ajufe, associação dos Juízes Federais do Brasil, que apresentou na Comissão de Legislação par-
ticipativa sugestão para dar aos advogados, aos operadores do direito, o poder de entrar, via internet, de 
seu escritório, de sua casa, de uma lan house, com uma petição e protocolar. essa foi uma discussão na CLp. 

Certamente deve haver projeto de lei que tramita nas casas legislativas sobre isso, mas não era aprovado. 
veio pela ajufe essa sugestão, foi relatada na CLp, aprovada em plenário, e hoje é um benefício para to-
dos os operadores de direito. então, são fatos que têm que ser mostrados aos senhores para que tenham 
noção do quanto podem conquistar. 

o nosso livreto diz que a Comissão de participação popular ou a Comissão de Legislação participativa é o 
menor caminho entre os interesses da população e a Câmara dos deputados. você pode, através da CLp, 
encaminhar sugestões. então, criamos o livreto para mostrar aos senhores que se pode acessar a CLp pela 
internet. É o menor caminho. então, por meio da Comissão de Legislação participativa, você terá certa-
mente a facilidade de conquistar esse acesso. 

outro fato importante foi a Lei da Ficha Limpa. vieram mais de 1 milhão de assinaturas. sabemos o quan-
to é complicado e emblemático conseguir a adesão de pessoas em relação a isso. mas não é preciso fazer 
tanto esforço se isso for feito por meio da Comissão de Legislação participativa. 

os senhores podem estar pensando numa questão, aí de seus estados, e não sabem como fazer, como 
participar através das organizações que representam, se precisam vir a Brasília. então, quem pode apre-
sentar sugestões? Vou ler as informações, constantes do folder e que depois estarão disponíveis também 
na Internet. Quem pode apresentar sugestões? Está aqui: entidades da sociedade civil e da administração 
pública direta e indireta, com a participação paritária da sociedade civil. então, você que representa uma 
instituição pública ou da sociedade pode apresentar suas sugestões. 

está escrito aqui também: “Não há necessidade de um número determinado de assinaturas para a apresentação 
de sugestão, apenas do representante legal da entidade autora da sugestão”. 

Então, Deputado Quintão e Deputado Rocha, isso é importante, porque as pessoas ficam preocupadas se 
precisam fazer abaixo-assinado. tudo é abaixo-assinado. É abaixo-assinado para isso, é abaixo-assinado 
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para aquilo. aqui na CLp, e também nos estados do acre e minas gerais e nos outros em que há a Comis-
são, não é preciso fazer isso. 

E, depois que a sugestão é apresentada, o que acontece? Ela é conferida, classificada, numerada e, em 
seguida, a presidência da Comissão indica um deputado membro da Comissão de Legislação participa-
tiva que exercerá a função de relator. Quer dizer, aqui ela toma o número, passa a ser uma sugestão, a 
presidência indica um deputado para relatar, ele vai ler e elaborar um parecer sobre a sugestão, que será 
discutido e votado no plenário da Comissão. vejam o quanto é importante isso.

e parece demorado, mas não é. nós, quando assumimos a Comissão, tivemos o cuidado, através da asses-
soria da Comissão, de poder dar agilidade a essas sugestões, pois sabemos o quanto isso é importante para 
quem apresenta a CLp.

dando prosseguimento, vamos abrir esse debate e ampliá-lo em relação a isso. deputado rocha, o senhor 
acha que com essa participação da sociedade... Às vezes as pessoas nos perguntam como podemos am-
pliar a participação popular em debates como esses, como a reforma política, como segurança pública, 
como todos os outros. o senhor acha que o povo do estado do acre, o povo que tem essa sensibilidade, 
que discute, vai poder ver na CLP exatamente essa plataforma, essa porta de entrada em relação a isso? O 
senhor acha que, quanto mais se divulga, melhora isso?

O SR. WHERLES ROCHA – eu vejo, deputado vitor paulo, que a Comissão de Legislação participativa, 
como diz o próprio folder, é o caminho mais curto entre os interesses da população e as assembleias Le-
gislativas também nos estados.

eu vejo a Comissão de Legislação participativa com essa função de aproximar o poder Legislativo, aproxi-
mar os interesses da comunidade da legislação que é produzida nas Casas Legislativas.

Hoje para o parlamentar, num estado como minas gerais, que tem mais de 850 municípios, é muito difí-
cil conhecer as necessidades de cada comunidade, de cada localidade do estado de minas gerais, assim 
como do acre, que só tem 22 municípios. mas, através da Comissão de Legislação participativa, a popula-
ção pode acessar o Legislativo, o Legislativo estadual, até mesmo a Câmara dos deputados, e ter os seus 
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pleitos, as suas necessidades examinadas pelo poder Legislativo. acho que a grande função da Comissão 
de Legislação Participativa é fazer com que o Legislativo fique mais próximo da comunidade.

eu vejo que as outras Comissões, como o deputado andré Quintão falou, têm um rito próprio, mas o rito 
da Comissão de Legislação participativa, pelo menos no estado do acre, é muito pautado pelas necessi-
dades da comunidade. por exemplo, nós vamos aos municípios, nós vamos às entidades representativas. 
Acho que esse é o grande trabalho: aproximar o Legislativo do cidadão. Por quê? Porque nós Parlamen-
tares, como eu disse, não temos oportunidade de saber todas as demandas e as necessidades do cidadão, 
mas através da Comissão o cidadão pode ver o seu interesse analisado pelo poder Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – inclusive quero dar um dado importante sobre os resul-
tados da CLp.

nós vamos concluir esse bloco, dando os resultados da CLp em 10 anos. depois nós vamos abrir o segundo 
bloco para poder falar dos nossos interesses para o futuro: quais são nossas aspirações, o que imaginamos 
fazer para a próxima década em relação a isso.

então, deputado andré Quintão, deputado rocha, nesses 10 anos da CLp na Câmara Federal, foram cria-
das CLps em 12 estados, como já lemos, em 36 Câmaras municipais. e recebemos aqui 835 sugestões de 
projetos de lei, 835. vejam, nesses 10 anos, em média, 80 a 90 sugestões por ano. dividindo-se por 12, dá 
uma média interessante para ser apreciada.

e das proposições apresentadas, foram 148 projetos de lei. vejam o quanto é importante a participação 
popular: 148 projetos de lei, 11 projetos de lei complementar, uma lei ordinária, que é a Lei 11.419, de 
2006, um projeto de lei no senado, que é o projeto de Lei da Câmara dos deputados (pLC) no 3, de 2010, 43 
requerimentos de audiência pública e seminários, 75 emendas à Lei de diretrizes orçamentárias (Ldo), 30 
emendas à Lei orçamentária anual (Loa), 2 emendas ao plano plurianual (ppa), 5 emendas de projetos de 
lei e 12 indicações. Esse é o reflexo do que penso da participação da sociedade em relação a isso.

Então, eu quero concluir e abrir o desafio para os próximos 10 anos no Estado de Minas Gerais, no Estado 
do acre e aqui na CLp, ainda com o objetivo de ser uma coisa bem didática, para que possamos aproveitar 
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o máximo possível. tive o cuidado de abrir a página 14 do nosso livreto e ver quais são os documentos 
necessários para poder apresentar as sugestões. vou pedir o livro para o deputado, por favor. Quais são 
os documentos?

de repente, claro que você pode acessar em relação a isso, mas é importante que os senhores saibam a res-
peito dos documentos necessários, que vou ler na página 14, mas depois todos podem acessar a internet. 
Vou ler, podem acompanhar daqui para baixo. Às vezes estamos em casa, não é, Deputado Quintão? Que-
remos acessar e saber. então, está aqui. 

os documentos necessários são o estatuto da entidade ou do órgão que você representa, com registro no 
ministério do trabalho; documento legal que comprove composição da diretoria da entidade à época do 
envio da sugestão legislativa, a ata de posse, por exemplo; e a ata de reunião em que a entidade deliberou 
pelo envio da sugestão à CLp.

esses documentos todos devem ser autenticados em cartório. ao preparar essa documentação, você deve 
autenticar esses documentos em cartório para poder encaminhar.

primeira opção, vou virar a página: pode encaminhar, se for para a Câmara Federal – depois também va-
mos dar o endereço da assembleia estadual de minas, vamos dar o endereço do estado do acre –, se for 
para Brasília, você vai poder fazer isso por correspondência postal, naturalmente, com papel impresso 
datilografado, em CD-ROM, com arquivo do texto e com endereço. depois também vai estar no rodapé da 
sua televisão a Comissão de Legislativa participativa, na Câmara dos deputados, anexo ii, pavimento su-
perior, salas 121-a e 122-a, em Brasília. ou pode mandar por e-mail, que é clp@camara.leg.br, ou também 
por fax, telefone de Brasília, (61) 3216-6699. também vamos colocar no rodapé da sua televisão telefones 
para maiores informações. de repente você não tem acesso à internet e quer ligar para Brasília. o código 
é 61, e o telefone é 3216-6990 ou 3216-6697.

Aqui nós concluímos este bloco sobre aquilo que fizemos no decorrer dos dez anos. Obrigado, Deputado Rocha.

Deputado André Quintão, nós vamos falar um pouco, neste segundo e último bloco, sobre o desafio da CLP 
para os próximos anos. nós escrevemos os próximos dez, mas naturalmente quantos anos que o senhor 
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acha que possamos assim discutir. Quais são os desafios que a Comissão de Participação Popular do Estado 
de Minas Gerais poderia apontar para os próximos anos?

O SR. ANDRÉ QUINTÃO – primeiro, tem sido objeto de muita ação da assembleia, inclusive institucional, 
o que diz respeito ao acompanhamento e monitoramento das chamadas políticas públicas.

a assembleia está buscando institucionalizar mecanismos internos e também regimentais para que a 
sociedade civil organizada possa acompanhar não só a execução orçamentária, mas também metas, re-
sultados, qualidade de política pública.

Esse papel de fiscalização mais substantivo do Poder Legislativo não é muito apropriado nem pelos Par-
lamentares, às vezes, nem pela sociedade. então, a Comissão de participação popular favorece e facilita a 
aproximação da sociedade civil organizada do planejamento público, inclusive com capacitação e quali-
ficação através da Escola do Legislativo.

então, nos planos plurianuais, planos de desenvolvimento integrado, a Lei orçamentária anual, nós esta-
mos aperfeiçoando mecanismos de controle por parte da sociedade, mas focados nos resultados também, 
não só na mensuração de execução orçamentária.

o segundo objeto de preocupação diz respeito a uma atenção especial com a juventude. nós temos que 
garantir uma melhor credibilidade do poder Legislativo junto à juventude. nós temos lá na Comissão a 
escola do Legislativo desenvolvendo desde 2004 o projeto parlamento Jovem, que é um projeto de forma-
ção para a cidadania, onde os jovens escolhem um tema anualmente, discutem políticas públicas relacio-
nadas a esse tema e apresentam propostas.

em minas gerais, já foram, nesses 8 anos, apresentadas aproximadamente 150 propostas desse proje-
to. ele é desenvolvido com escolas de ensino médio e universidades, no caso, a pontifícia Universidade 
Católica. neste ano ele já foi estadualizado, realizamos parcerias com Câmaras municipais. Há alguns 
anos, é uma proposta que hoje até já é incorporada na política nacional de alimentação escolar, mas sur-
giu do parlamento Jovem a proposta de extensão da alimentação escolar para o ensino médio noturno. 
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então, foi acolhido, nós recebemos na Comissão de participação, foi apresentado no plano plurianual e 
virou realidade. É uma coisa com resultado efetivo.

Uma terceira preocupação – inclusive sei que é objeto também da Comissão de Legislação participativa – 
diz respeito a essas consultas públicas, o mundo virtual. É um debate até acadêmico do peso dessa parti-
cipação dos espaços de convencimento. mas a assembleia, não só através da Comissão, mas em todos os 
seminários, inclusive um que estou coordenando sobre efetivação do plano Brasil sem miséria, em minas, 
já está com consulta pública em aberto.

na página da assembleia, www.almg.gov.br, nós já temos os textos desse seminário legislativo que vamos 
fazer em todo o estado de minas gerais, disponibilizados já para acolher propostas da sociedade civil. te-
remos os eventos presenciais em onze regiões do estado, mas também já estamos coletando as sugestões 
virtuais. então, este é um aspecto muito importante: como ampliar essa possibilidade de participação 
daquela pessoa que não tem tempo ou não quer, não vai aos eventos presenciais, mas quer oferecer a sua 
sugestão. eu diria que essa é uma preocupação muito grande.

portanto, acompanhamento e monitoramento de política pública, a questão do mundo virtual e uma po-
lítica própria para a juventude, e deixo aqui, Sr. Presidente, um desafio para nós. Eu acredito que a partir 
da CLp nós poderemos trabalhar mais em rede. nós temos discussões aqui no Congresso que deveriam 
ser mais estadualizadas.

Lá em minas nós recebemos, por exemplo, a Comissão e as iniciativas relacionadas à reforma política, 
através da Comissão de participação popular. Quando estava em tramitação aqui a lei do Fundo nacional 
de desenvolvimento da educação (Fundeb), nós mandamos propostas relacionadas à inclusão das creches 
comunitárias, a partir de sugestão recebida lá em minas gerais.

Há debates que esta Casa faz com muita propriedade, como o Código Florestal, como a Lei de resíduos 
sólidos, como a discussão dos royalties. nós temos lá na Comissão de participação popular sugestão para 
que, com o aumento dos royalties sobre a mineração, que nós esperamos que a presidenta encaminhe para 
o Congresso e o Congresso aprove, parcelas sejam utilizadas na área de educação.
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então, há discussões que acontecem aqui na Câmara dos deputados, mas, se trabalhássemos em rede 
nos estados e até nos municípios, principalmente os maiores – Belo Horizonte também tem Comissão de 
participação popular –, nós poderíamos colher essas propostas em rede, subsidiando também o trabalho 
do Congresso nacional. É uma intuição que eu tenho, temáticas nacionais que pudessem, através das Co-
missões de participação popular (Cpps) ou Comissões de Legislação participativa estaduais, permitir uma 
maior participação ativa do cidadão estadual no debate de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – acho que, dentro do que o deputado andré Quintão está 
dizendo, é a maior integração desta Casa de Leis que nós somos.

a Câmara municipal de Belo Horizonte, só para citar, com respeito ao estado de minas gerais, às vezes 
está discutindo um tema em Belo Horizonte em relação a isso, que é extremamente relevante, importan-
te, mas que não tem integração com a assembleia estadual, muito menos com a Câmara Federal e com o 
Senado. E assim ocorre no Rio de Janeiro, meu Estado. Às vezes assuntos como definição de leis, de orça-
mento, definição de ampliação, impacto da vizinhança, Código Florestal, catástrofes, clima, tudo aquilo 
que acontece aqui, certamente não estão sendo discutidos com tanta ênfase, nem há conhecimento da-
quilo que acontece em relação a isso.

O SR. ANDRÉ QUINTÃO – a situação previdenciária dos catadores de materiais recicláveis é objeto de 
um projeto que foi recebido aqui na Comissão de Legislação participativa pelo movimento nacional. e 
lá nos acompanhamos e sempre fazemos audiências com esse sentido. então, são iniciativas que podem 
ser conjugadas.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – integradas. exatamente. isso é extremamente importante.

E um dos temas, inclusive, Deputado Rocha, é o nosso desafio: criar mecanismos para assegurar essa 
participação, na hora de apreciarmos as proposições, nessa integração. está dentro do item de pauta a 
preocupação do deputado andré Quintão e da CLp justamente para criar mecanismos, dentro da síntese 
que o deputado Quintão está citando, de como fazer isso, como integrar, como participar.
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Hoje nós temos uma rede social muito grande. Hoje a juventude, como o senhor bem colocou, está 
ativamente na internet, ligada, integrada, participando, e pode ter acesso a coisas tão importantes de 
que não participa. 

então, acho que esse mecanismo nós temos que ver, de que maneira integrar temas como esse, que é 
criar o mecanismo para que a participação popular seja mais ativa. este para nós, deputado rocha, é o 
grande desafio. O senhor acha que, além desse mecanismo, além da rede social de Internet, a rede social 
de inclusão digital, que é, hoje, uma das maiores ferramentas de inclusão social no mundo, a internet – 
naturalmente o é –, mas a participação das Câmaras... o Brasil tem mais de 5.500 municípios e só tem CLp 
em 36 Câmaras municipais! o Brasil tem 27 assembleias. e tem tão poucas CLps em assembleias estaduais. 
mas a rede social é mais rápida, muito mais rápida do que a Câmara municipal, do que a assembleia. além 
disso, o senhor acha que há outros mecanismos que possam ser outros desafios no seu Estado?

O SR. WHERLES ROCHA – eu acho que, pelo menos no nosso estado, a própria assembleia Legislativa tem 
buscado realizar sessões no interior do estado. 

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – itinerantes.

O SR. WHERLES ROCHA – itinerantes. isso aproxima. isso faz com que a população interaja com o poder 
Legislativo. e isso tem sido bastante importante para que os parlamentares possam conhecer a população 
e a população possa avaliar também os parlamentares. eu acho que esse mecanismo de aproximar o Le-
gislativo da comunidade pode ser um facilitador nesse processo de elaboração de normas, nesse processo 
de participação da comunidade através das Comissões de Legislação participativa. as assembleias Legis-
lativas e as próprias Câmaras municipais têm esse papel de ter esse contato próximo com o cidadão, com 
o eleitor, com o povo brasileiro. muitas vezes, como o senhor disse, para o cidadão se deslocar até Brasília 
para pleitear alguma coisa, na Comissão de Legislação participativa, às vezes, é um pouco dispendioso, 
mas lá na assembleia Legislativa o canal é mais fácil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vitor Paulo) – Na Câmara Municipal, não é?
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O SR. WHERLES ROCHA – na Câmara municipal, também. então, hoje, as assembleias Legislativas e as 
Câmaras municipais têm esse papel, porque estão próximas da comunidade. estão inseridas no contexto 
do estado. isso pode criar um mecanismo para facilitar essa participação da comunidade. 

e o outro ponto é a questão do conhecimento. a nossa população precisa ter mais informações a respeito 
da Comissão de Legislação participativa. ainda é pouco divulgada a importância desta Comissão, que é o 
canal direto da população com o Legislativo. precisa haver uma potencialização nessa divulgação, para 
que a população, para que a comunidade possa tomar conhecimento do que é a Comissão de Legislação 
participativa e das possibilidades que ela tem através da Comissão de Legislação participativa.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – aqui está conosco, abrilhantando este debate, trazendo-nos 
experiência importantíssima do estado de minas gerais, o deputado andré Quintão, que preside a Comis-
são de participação popular da assembleia Legislativa do estado de minas gerais. e também conosco está 
o deputado Wherles rocha, de um estado importante, o estado do acre, que vem nos abrilhantar.

então, eu quero aqui fazer menção e agradecer grandemente, em nome da Comissão de Legislação parti-
cipativa. Hoje nós estamos encerrando a semana de comemoração dos dez anos da CLp. tivemos eventos 
importantes. teremos ainda nesta semana eventos importantes. 

portanto, concluindo este debate, agradeço a participação do deputado andré Quintão, de minas gerais, 
e do deputado Wherles rocha, do estado do acre. vamos dar aos senhores a oportunidade de fazer suas 
considerações finais, porque nós vamos encerrar o nosso programa. E você poderá acessar esse progra-
ma, você poderá saber mais sobre esse programa, você poderá gravar esse programa, acessar a internet, 
entrar no site da Câmara, enfim, você pode ter muito mais informações através do site da TV Câmara, do 
site da Câmara e do site da Comissão de Legislação participativa. 

deputado andré Quintão, muito obrigado pela sua participação, que enriqueceu e muito este debate, 
trouxe-nos experiências que certamente estão registradas e ficarão na história da Comissão de Legislação 
Participativa. E quero ouvir do senhor, assim como todos nós, as suas considerações finais.
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O SR. ANDRÉ QUINTÃO – Quero novamente agradecer e parabenizar a Comissão de Legislação participati-
va da Câmara dos deputados pelos dez anos de funcionamento, e dizer que a nossa experiência em minas, 
felizmente, tem trazido resultados objetivos, principalmente para aqueles segmentos sociais que estavam 
muito distanciados e não tinham oportunidade de intervir objetivamente na conquista de políticas públicas 
universais. e fazemos isso em conjunto com a sociedade organizada e com os conselhos de políticas públicas. 
eu queria dizer que esse processo de modernização e democratização institucionais do parlamento, seja no 
plano municipal, estadual ou federal é absolutamente necessário neste momento da democracia brasileira. 
mas considero também – e essa é uma responsabilidade de nós agentes políticos e desta Casa –, que é neces-
sário também uma reforma política para que já no processo de escolha da representação dos parlamentos, 
a sociedade tenha esse direito de escolha com regras mais democráticas, em que prevaleça menos o poderio 
econômico, a propaganda e mais essa representação genuinamente popular e social. 

então, os mecanismos internos de democratização do funcionamento do parlamento devem caminhar jun-
tos também com uma maior democratização dos processos decisórios da nossa democracia representativa. 
Essa combinação ao meu ver é o nosso grande desafio: como melhorar o processo de escolha e, para os esco-
lhidos, como garantir um controle público, uma integração, uma interlocução permanente com o eleitor? 
porque o eleito não deve ter só de quatro em quatro anos a oportunidade de rever sua posição. 

daí a Comissão de Legislação participativa e outros mecanismos de interação serem necessários. Quanto 
mais a sociedade acompanhar e influenciar os processos legislativos, melhores serão os resultados. 

muito obrigado pela oportunidade de participar desta comemoração dos dez anos da Comissão de Legis-
lação participativa da Câmara dos deputados.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – obrigado, deputado andré Quintão. 

deputado Wherles rocha tem a palavra. 

O SR. WHERLES ROCHA – eu gostaria de, em nome da Comissão de Legislação participativa da assem-
bleia Legislativa do acre, agradecer pelo convite, deputado vitor paulo. sei que foi muito importante a 
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nossa participação porque trocamos experiências com outras Comissões de outros estados, o que fortale-
ce esse processo de integração das Comissões, inclusive da própria Comissão da Câmara Federal.

o próximo passo da Comissão de Legislação participativa da Câmara Federal deve ser procurar essa integra-
ção com as demais Comissões de Legislações participativas dos estados, para que nós possamos ter uma par-
ticipação maior. Como o deputado Quintão aqui falou, é um instrumento muito importante que a população 
dispõe e que precisa ser melhor utilizado. e muitas vezes deixa de ser utilizado por falta de conhecimento.

então, eu queria agradecer aqui a oportunidade de participar deste evento, parabenizar a Comissão de 
Legislação participativa pelos seus dez anos e, dizer que sempre estaremos à disposição para colabo-
rar no fortalecimento das Comissões de Legislação participativa e da participação da população nesse 
processo legislativo.

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – obrigado, deputado Wherles rocha, do estado do acre. 

Concluímos este debate com a participação do deputado andré Quintão, de minas gerais, e deputado 
Wherles rocha, do acre, em comemoração aos dez anos da Comissão de Legislação participativa.

Quero aproveitar este momento para convidar todos a assistirem amanhã, ao vivo, pela internet, na 
TV Câmara, o nosso seminário, que é a continuação da comemoração. estaremos a partir das 10 horas da 
manhã no auditório nereu ramos, onde discutiremos temas bastante importantes, com a participação 
da deputada Luiza erundina, ex-presidentes da Comissão, autoridades e com a participação popular, que 
é a mais importante neste momento. virão pessoas de todo o Brasil, de diversas instituições, ongs, que 
representam e participam ativamente da Comissão. então, não percam, amanhã, a partir das 10 horas da 
manhã, ao vivo, o seminário da Comissão de Legislação participativa, em que será discutida a ampliação 
da participação popular, num debate e no fortalecimento da democracia em nosso país.

registro que estamos recebendo aqui em Brasília aproximadamente 100 mil mulheres, na sua marcha das 
margaridas. elas estão aqui no plenário da Câmara participando, e todos fazemos referencia a esse ato 
das mulheres brasileiras na Capital do Brasil. aqui estão representados o poder Legislativo, a Câmara e 
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senado, o poder Judiciário, os tribunais superiores, e o poder executivo, o poder Central, a presidente da 
república. Hoje o nosso país tem a primeira mulher eleita presidente do Brasil.

Quero aqui agradecer pela participação a todos que estiveram conosco, à coordenação do programa, à 
mesa diretora, que faz com que esse programa seja exibido. reitero que é importante para nós a partici-
pação dos senhores. temos mantido contato com todos os organismos dos estados e municípios. Quem 
trabalha nos Conselhos municipais e estaduais do idoso também pode participar conosco, assim como 
quem trabalha com criança e adolescente. Enfim, todos os movimentos sociais voltados para os idosos, 
para as crianças e para os adolescentes, para as mulheres, para os negros, para os índios, para os quilom-
bolas, todas as representações podem participar conosco. estamos abertos a todos.

muito obrigado pela participação. Continuem participando conosco, por meio da internet, da TV Câmara, 
o que será um prazer para todos nós.

está encerrada a presente reunião.
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Seminário 10 anos da Clp – demoCraCia e partiCipação popular 

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – muito bom dia aos senhores e senhoras presentes no audi-
tório nereu ramos. agradeço a presença a todos e a todas.

declaro aberto o seminário 10 Anos da Comissão de Legislação Participativa – Democracia e Participação Popular, em 
comemoração dos 10 anos de existência da Comissão de Legislação participativa da Câmara dos deputados.

este seminário dá continuidade a esta semana de eventos que estão sendo realizados pela Comissão em 
comemoração dos 10 anos. 

Queremos dar boas-vindas a todos – jovens, estudantes, parlamentares – os presentes neste auditório.

Convido para compor a primeira mesa de exposições o exmo. deputado estadual andré Quintão, presi-
dente da Comissão de participação popular da assembleia Legislativa de minas gerais. por favor, nos dê 
a honra da sua presença na composição da mesa.

Quero esclarecer aos senhores convidados que esta primeira mesa de debates é composta de três mem-
bros da Comissão.

Contaremos, ainda, com a presença do sr. Leonardo avritzer, escritor e professor da Universidade Federal 
de minas gerais, que está chegando a Brasília – estamos aguardando sua chegada; e do sr. Chico Whitaker, 
membro do movimento de Combate à Corrupção eleitoral, a quem eu convido para compor esta primeira 
mesa de exposição. 

Quero agradecer à TV Câmara, sempre com a sua boa vontade para acompanhar o seminário, que será 
transmitido, depois, via internet e pelo canal 16. agradeço a todos os que colaboram com esta transmis-
são – a Rádio Câmara também sempre nos assessora. 
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o sr. Chico Whitaker, membro do movimento de Combate à Corrupção eleitoral, nos prestigia com a sua 
belíssima presença. É um grande prazer recebê-lo. 

visando melhor andamento dos trabalhos deste seminário, ele será dividido em três etapas. na parte da 
manhã, vamos debater o tema exercício da soberania popular. será feito um intervalo e, à tarde, vamos 
debater os outros dois temas.

agora vamos passar o vídeo institucional e, sem seguida, passaremos às exposições. 

(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (deputado vitor paulo) – parabéns à Comissão de Legislação participativa (CLp) e a 
todos os que, nestes 10 anos, contribuíram para que ela chegasse aonde chegou.

Queremos convidar para compor a nossa mesa o sr. Leonardo avritzer, escritor e professor da Universi-
dade Federal de minas gerais. É um prazer recebê-lo aqui na nossa mesa de debates. 

Quero registrar a honrosa presença do prof. dr. eduardo martins de Lima, pró-reitor de ensino, pesquisa 
e extensão da Universidade FUmeC; do prof. Francisco Bodião e de um grupo de estudantes da escola da 
vila, em são paulo; e de paulo aires, assessor do prefeito de dianópolis, tocantins, se não me engano.

passamos agora às regras de condução dos trabalhos. 

Cada expositor deverá limitar-se ao tema do debate e terá um prazo de 30 minutos, não podendo ser 
aparteado. nós informaremos quando faltarem 5 minutos e quando faltarem 2 minutos para o encer-
ramento do tempo.

passo a palavra ao exmo. deputado estadual andré Quintão, para sua exposição.

O SR. ANDRÉ QUINTÃO – Bom dia a todas as pessoas presentes. Cumprimento o deputado vitor paulo e 
agradeço-lhe o convite formulado à assembleia Legislativa de minas gerais. parabenizo-os pelos 10 anos 
da Comissão de Legislação participativa e também pela organização deste evento, que começou no dia 10 
e se estende por esta semana. 
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sinto-me feliz de integrar esta mesa de trabalho com o prof. Leonardo avritzer, da Universidade Federal 
de minas gerais, uma das maiores autoridades do ponto de vista acadêmico nesta questão da participação 
popular, e também com o meu querido Chico Whitaker. eu fui vereador em Belo Horizonte e lembro que 
sempre recorria às cartilhas, às publicações do então vereador Chico Whitaker em são paulo. depois, ti-
vemos uma belíssima experiência de trabalho conjunto no movimento nacional de coleta de assinaturas 
que culminou com a aprovação da Lei no 9.840, de 1999, de combate à corrupção eleitoral. 

então, é uma pessoa que sempre nos inspira muito onde quer que esteja, e hoje ele está em um momento 
muito importante. ele vai relatar algumas boas ideias, que ele sempre tem.

saúdo todos os presentes aqui, particularmente os alunos da escola da vila, o prof. Francisco Bodião e 
também o nosso pró-reitor de ensino, pesquisa e extensão da FUmeC, um pesquisador, um estudioso 
desse tema que acompanha este seminário no dia de hoje.

Com certeza, o prof. Leonardo avritzer e o Chico Whitaker vão abordar aspectos mais teóricos e acadêmi-
cos dessa temática. 

a assessoria da CLp pediu-me que falasse um pouco mais da experiência da Comissão de participação 
popular de minas gerais e em que medida ela tem fortalecido a participação da sociedade nos processos 
decisórios daquele parlamento.

em primeiro lugar, é bom dizer que, principalmente pós-Constituição de 1988, o Brasil busca em vários mo-
mentos e em vários espaços a chamada combinação da democracia representativa com a democracia direta. 

a própria Constituição Federal já menciona isso explicitamente quando diz que o poder será exercido 
pelo povo diretamente ou através de seus representantes. e depois elenca várias previsões nesse sentido: 
o projeto de lei de iniciativa popular, com no mínimo 1% do eleitorado nacional; fala em plebiscito, em 
referendo, em participação na formulação de política pública. e houve toda a estruturação de várias polí-
ticas públicas com os chamados conselhos setoriais, os conselhos de direitos, os conselhos deliberativos. 

sei que os senhores acompanham, por exemplo, a área da criança e do adolescente. a área da criança é 
uma das áreas que tem um conselho e as conferências nacionais, estaduais e municipais. 
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os municípios, principalmente, passaram a adotar, pós 1988, experiências dos chamados orçamentos 
participativos, matéria que o prof. Leonardo avritzer acompanha muito. 

então, houve uma tendência de democratização dos espaços decisórios. e o Legislativo brasileiro tam-
bém, em alguma medida, seguiu essa tendência buscando mecanismos internos de maior participação. o 
próprio espaço central da democracia representativa buscou também abrir canais de interlocução mais 
organizados com a sociedade. a experiência da CLp aqui no Congresso nacional é uma dessas medidas 
tomadas nesse sentido. 

Em Minas Gerais, a Assembleia, no final da década de 80 e início da década de 90, passou por um processo 
de modernização institucional. a assembleia fez uma reforma administrativa; criou uma escola do Le-
gislativo; criou a TV Assembleia; criou um espaço próprio de organização de seminários, ciclos de debates, 
fóruns técnicos; promoveu vários concursos públicos e se modernizou; interiorizou a sua ação no sentido 
inclusive de requalificar a sua relação com a sociedade mineira, que não andava muito bem das pernas 
na década de 80. 

Em 1986, por exemplo, houve uma eleição onde a renovação beirou os 70%. Houve até um movimento 
interno na Assembleia de se requalificar, de abrir um pouco o seu diálogo com a sociedade organizada.

Foi nesse contexto que nós criamos a Comissão de participação popular. teve um peso muito importante 
a criação nesta Casa da Comissão de Legislação participativa, em 2001, pelo então presidente da Câmara 
dos deputados, o ex-governador de minas gerais e hoje senador aécio neves. e lá em minas gerais já 
era uma bandeira nossa, dos movimentos sociais, buscar fazer o mesmo, criar um espaço específico na 
assembleia para essa interlocução. isso ocorreu em junho de 2003.

Foi criada a Comissão, que, em linhas gerais, tem o fluxo, as competências muito parecidas com a CLP 
da Câmara dos deputados. a Comissão recebe propostas de entidades legalmente constituídas e/ou de 
partidos políticos sem representação naquela Casa. essas sugestões são encaminhadas para a Comissão, 
que emite um parecer sobre elas. 
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as propostas de ação legislativa apresentadas podem ser muitas, vai desde um requerimento para re-
alizar uma audiência pública até mesmo um projeto de lei, ou a convocação de uma autoridade, ou um 
pedido de informação; e mais especificamente na questão orçamentária, em que eu vou-me deter um 
pouco mais, a prerrogativa de apresentar uma emenda ao orçamento, ao plano plurianual, à Lei de di-
retrizes orçamentárias.

então, é uma Comissão que busca facilitar a participação do cidadão na dinâmica do trabalho legislativo. 
isso é muito importante, porque nós sabemos que, em que pese de quatro em quatro anos haver a opor-
tunidade de trocar o representante através do voto, o povo não pode esperar essa reavaliação por um 
período tão longo. decisões importantes são tomadas naquele espaço e aqui neste espaço do parlamento. 

esses canais de integração com a sociedade visam melhorar a qualidade da produção legislativa e das 
decisões tomadas. Quando se criam mecanismos institucionais de escuta da sociedade, pode-se melhorar 
o resultado do processo decisório tomado no parlamento. nós sabemos que o parlamento é um espaço 
onde interesses muito diferenciados estão representados, e a partir do momento em que a sociedade tem 
uma presença e uma participação maiores, a possibilidade de atendimento a suas demandas é ampliada.

Hoje mesmo há um belíssimo movimento aqui em Brasília, a marcha das margaridas, uma coisa fenome-
nal, de uma beleza e de uma força muito grandes. Com certeza, uma manifestação como essa, com uma 
presença como essa, fortalece uma pauta de reivindicações das mulheres trabalhadoras rurais.

também hoje, por coincidência, é um dia importante aqui, quando será apresentado o relatório do proje-
to da reforma política. É outra discussão fundamental para o país e que sem a participação popular corre 
o risco de também não alcançar o êxito que todos esperamos. 

Então, a Comissão surgiu com esse escopo, com essa finalidade. No início do trabalho da Comissão, nós 
conversamos muito, debatemos muito o seu regimento interno e tínhamos como caminho o de ser uma 
Comissão passiva, que ficaria esperando as manifestações da sociedade civil para pedir uma audiência 
pública, para apresentar um projeto de lei, ou, então, sem abrir mão desse papel, também ter um papel 
mais propositivo. 
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escolhemos duas linhas muito nítidas de trabalho da Comissão. primeira delas: o trabalho de aproximar 
a sociedade do debate sobre leis orçamentárias e acompanhamento de políticas públicas. essa foi uma 
decisão nossa. Colocamos isso no regimento da Comissão. Quando qualquer projeto de lei orçamentária 
chega na assembleia, a Comissão tem um prazo de trinta dias para promover debates públicos. 

a partir dessa previsão, já em 2003, nós começamos, inclusive junto com o poder executivo, a realizar as 
audiências públicas de discussão do plano plurianual de ação governamental, o ppag – aqui é o plano 
plurianual (ppa) –, e da lei orçamentária. e isso resultou, já no primeiro ano, numa emenda popular que 
estabelece que esse plano seja revisto anualmente. então, todos os anos a assembleia de minas realiza 
audiências de revisão desse plano e de discussão da lei orçamentária para o ano seguinte.

isso é muito importante, porque o planejamento de política pública é que norteia a concretização dos 
chamados direitos básicos de cidadania no âmbito de política pública. muitas vezes, nós, que somos mili-
tantes sociais, participávamos de inúmeras conferências da assistência social, da criança e do adolescen-
te, da segurança alimentar, mas os desdobramentos das deliberações não guardavam correspondência 
com as leis orçamentárias. era aquela velha história: passados dois anos, havia uma nova conferência e, 
quando verificávamos, aquelas deliberações da conferência anterior não tinham saído do papel.

Então, fizemos um esforço muito grande no sentido de aproximar os movimentos sociais dessa construção 
de política pública. esse, para mim, foi um saldo muito positivo, porque a partir daí a sociedade, regimental-
mente, pôde apresentar emendas ao orçamento. Quando fazemos uma audiência pública de revisão do pla-
no plurianual ou de discussão do orçamento, a sociedade vai lá e apresenta emenda. emenda popular para 
criar uma ação de proteção à criança e ao adolescente ameaçados de morte – resultado efetivo. Hoje existe 
o programa de proteção a Crianças e adolescentes ameaçados de morte resultante de emenda popular.

Queremos mais recursos para equipar os conselhos tutelares do estado. então, cria-se uma ação de apoio 
aos conselhos tutelares, com recurso específico para informatização e aquisição de veículo para conselho 
tutelar; ou mesmo iniciativas mais estruturantes: em 2005, uma emenda popular aprovada abriu a possi-
bilidade de um projeto na área da assistência social que foi o fundamento, inclusive, do cofinanciamento 
do sistema Único de assistência social em minas gerais. o estado de minas gerais tem hoje mais de 1.100 



Seminário | 10 Anos da CLP – Democracia e Participação Popular 153

centros de referência da assistência social, os chamados Cras, e boa parte desse recurso foi colocado 
através de emenda de natureza popular.

além deste mecanismo de audiência pública e de emenda popular, desenvolvemos também, junto com a 
Escola do Legislativo, uma formação específica para qualificar essa participação, porque o entendimento 
do ciclo orçamentário, das leis orçamentárias, da peça orçamentária não é tão simples assim. então, tive-
mos esse cuidado e também o cuidado de criar mecanismos de acompanhamento da execução orçamen-
tária e do desenrolar dessas políticas públicas.

além dessa revisão anual, há uma edição de monitoramento de política pública semestral e, em algumas 
áreas, desenvolvemos uma metodologia específica de acompanhamento orçamentário. 

a área da criança e do adolescente foi aquela em que mais avançamos. Junto com entidades nacionais 
da área da criança, construímos a metodologia do chamado orçamento Criança e adolescente (oCa). na 
Lei de diretrizes orçamentárias, a Ldo, já incluímos a obrigatoriedade de o governo ter uma planilha, 
um anexo específico do Orçamento Criança e Adolescente, e fazemos um monitoramento quadrimestral 
desse orçamento exatamente para que a sociedade possa acompanhar aquelas áreas onde as ações estão 
sendo mais ou menos desenvolvidas. 

Fazemos isso também na segurança alimentar e na assistência social.

É interessante – e destaco isso – que alguns públicos, alguns segmentos que não tinham acesso ao debate 
de políticas públicas pertinentes a eles passaram a ter a partir desse processo da assembleia Legislativa. 

por exemplo, os catadores de materiais recicláveis, que têm um movimento muito organizado. desde 
2003, há uma agenda de política pública voltada para esse importante segmento, que vincula geração de 
trabalho, mas também um serviço socioambiental dos mais relevantes, porque pratica a coleta seletiva. 
esses catadores têm na Comissão de participação popular uma espécie de guardiã do encaminhamento 
das suas demandas no que compete ao poder público estadual.

em 2005, tivemos a iniciativa de fazer um seminário legislativo sobre política estadual de resíduos só-
lidos. discutimos isso no estado inteiro. e conseguimos na lei mineira – depois houve a lei nacional – 



10 Anos da Comissão de Legislação Participativa154

a possibilidade da contratação dessas associações para realizar o trabalho da coleta seletiva sem licitação, 
inclusive para evitar uma concorrência desigual com as empresas privadas.

então, o público quilombola, as comunidades indígenas... temos em minas gerais 14 etnias. elas têm 
um conselho dos povos indígenas. são 14 mil indígenas, mas absolutamente esquecidos, distanciados de 
políticas públicas fundamentais. todo ano, na Comissão de participação popular, esses povos indígenas 
constroem uma agenda de trabalho, que é por nós acompanhada em vários órgãos públicos, alguns de 
natureza até federal, pelo compartilhamento de responsabilidade. todo ano fazemos esse balanço.

Houve, nesse processo orçamentário, uma discussão mais consequente do ponto de vista de resultados, 
porque não adianta, no parlamento, se fazer uma audiência pública, abrir um processo, as pessoas irem 
lá, reclamar, chiar, mas, depois, isso não ter consequência prática. 

então, o trabalho na Comissão de participação popular tem a âncora na participação da sociedade orga-
nizada no processo do ciclo orçamentário, no acompanhamento de políticas públicas.

Houve um outro ganho institucional. após esse processo, a assembleia criou uma gerência de acompa-
nhamento de política pública, coordenada pela regina magalhães – hoje contamos aqui com a presença 
da Érika, consultora dessa gerência –, exatamente para termos suporte técnico para isso. 

então, existe o processo orçamentário e as audiências públicas, que são requeridas semanalmente por 
várias entidades. realizamos uma média de 30 a 40 audiências por ano. nestes 8 anos, com certeza, nós 
nos aproximamos de um número de 250 audiências realizadas.

do ponto de vista das audiências públicas orçamentárias, nesse período, foram aprovadas 847 emendas 
populares, seja ao orçamento, seja ao plano plurianual. 

Felizmente, para algumas áreas que viam a assembleia como uma instituição concorrente ou adversária 
da política pública, hoje, através desse esforço coletivo, que tem um suporte técnico muito importante, a 
assembleia é vista como um espaço decisório fundamental. não que resolva tudo, até porque, como disse, 
existem interesses diferenciados, o orçamento é um espaço de disputa, mas as pessoas sabem que lá as 
questões são decididas e que lá elas vão participar.
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Por fim, para eu ficar rigorosamente no meu tempo, dentro da Comissão, outra preocupação foi mobilizar 
a juventude. sabemos do fosso que existe entre a juventude e as instituições políticas, principalmente as 
mais tradicionais. desenvolvemos um projeto, em parceria com a escola do Legislativo e com a pontifícia 
Universidade Católica de minas gerais – pUC minas, chamado parlamento Jovem. não é um projeto de 
visitação; é um projeto estruturado de formação para a cidadania. 

escolas do ensino médio se habilitam lá na assembleia. os jovens estudantes escolhem o tema anual de 
debate em assembleia. esse tema é aprofundado teoricamente no âmbito das suas repercussões nas po-
líticas públicas. Esses jovens são capacitados, desenvolvem oficinas, aulas teóricas, inclusive no Legisla-
tivo, e discutem propostas sobre aquele tema pertinente a eles, aos jovens. Essas propostas, ao final, são 
encaminhadas formalmente como sugestão de iniciativa popular à Comissão de participação popular.

este ano nós já estamos na sétima edição do parlamento Jovem. interiorizamos o parlamento Jovem, em 
parceria com Câmaras municipais. o tema deste ano é a questão das drogas. Já discutimos a questão dos 
resíduos sólidos, já discutimos a questão da política de educação, e com resultados práticos. 

ontem eu mencionei aqui, no evento da CLp, que alguns anos atrás uma das propostas que surgiu no 
parlamento Jovem foi a de ampliar a alimentação escolar para o ensino médio noturno, o que não existia 
lá em minas. nós pegamos essa proposta e, nas audiências orçamentárias da Comissão de participação 
popular, o projeto parlamento Jovem apresentou essa emenda, que foi aprovada, e o estado começou a 
oferecer alimentação para o ensino médio noturno, começando pelas regiões de maior vulnerabilidade. 
Hoje, o próprio Governo Federal já cofinancia essa alimentação escolar. 

É um projeto em que o jovem não só discute e debate, mas o que ele apresenta pode ter uma repercussão 
prática na vida e no cotidiano do cidadão. É um projeto muito interessante. 

Conversei com o Prof. Francisco Bodião – parece-me que o apelido dele é Chicão, não é? Sei que os se-
nhores desenvolvem, estão fazendo um trabalho muito interessante. vai ser editado um livro do parla-
mento Jovem com a pUC minas. É um projeto muito interessante, acaba um pouco com o mito de que o 
jovem não quer participar. o jovem não quer ter é a participação formal, tradicional, viciada da política; 
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mas quando lhe é apresentado um processo mais interessante e interativo, com resultados, ele pode, 
sim, se interessar. essa é uma preocupação nossa. 

Junto a isso – vamos debater hoje à tarde –, há a comunicação eletrônica, virtual. É um debate acadêmi-
co, profundo, de como mediar essa participação presencial com o convencimento de uma participação 
mais ampla. a assembleia tem essa experiência de consulta pública. estou coordenando, este semestre, 
na assembleia, um seminário legislativo sobre o plano Brasil sem miséria, de erradicação de pobreza 
extrema, em minas. Já estamos em processo de consulta pública na página da assembleia – dois eixos, 
seis temas específicos. 

vamos fazer os debates nas onze regiões de minas – presencial, colhendo sugestões, elegendo delegados 
para o evento final, em outubro. Mas já estamos em processo de consulta pública para aquelas pessoas 
que não querem ou não podem participar e têm algo a dizer. esse é um outro aspecto. 

deixei como sugestão ao presidente vitor paulo trabalharmos, as Comissões de Legislação participativa 
do país, em rede. alguns temas tratados no Congresso nacional podem ter uma discussão mais capilari-
zada a partir das Comissões de Legislação participativa ou de participação popular. 

em minas, tivemos oportunidade de receber os movimentos que lutam pela reforma política ampla, com 
participação popular. Fizemos uma audiência pública específica para ouvir os movimentos e os seus re-
presentantes em minas, para encaminharmos as propostas aqui para Brasília. 

temas que o Congresso discutiu, como, por exemplo, o Código Florestal, diz respeito a todos os estados, diz 
respeito à vida do cidadão. assim como a própria política de resíduos sólidos. então, seria importante que 
as matérias de interesse nacional pudessem também ser objeto de escuta democrática a partir dos estados. 

Quero parabenizar a Comissão da Câmara dos deputados por esta oportunidade.

agora vamos ouvir o prof. Leonardo e o sr. Chico Whitaker, que, com certeza, trarão boas luzes a este debate. 

eu trouxe uma cartilha da Comissão, até para eu não detalhar demais a exposição, com o endereço eletrô-
nico. Ao final, vamos entregar aos senhores. 



Seminário | 10 Anos da CLP – Democracia e Participação Popular 157

muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (deputado edivaldo Holanda Junior) – Quero parabenizar o exmo. sr. deputado esta-
dual andré Quintão pela brilhante exposição.

É com muito prazer que substituo o nobre deputado vitor paulo, presidente desta Comissão. substituo-o 
no exercício dos trabalhos, como vice-presidente. 

passo a palavra ao sr. Leonardo avritzer, para expor suas ideias. v.sa. dispõe de 30 minutos.

O SR. LEONARDO AVRITZER – Bom dia a todos.

em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Comissão de Legislação participativa da Câmara dos deputados 
o convite e de saudar o deputado edivaldo Holanda pela coordenação da mesa.

para mim, é sempre um prazer, mas principalmente uma honra participar de uma mesa que tem como 
integrantes o Francisco Whitaker e o andré Quintão. 

acho que o Francisco Whitaker dispensa apresentações, mas vou mencionar algumas coisas que tenho 
certeza de que ele foi um dos principais participantes ao falar sobre a origem da participação popular no 
Brasil e na assembleia nacional Constituinte. 

Quanto ao deputado andré Quintão, ele mesmo mostrou aqui sua importância na introdução de uma 
prática participativa no Legislativo do estado de minas gerais que é pioneira. Hoje existem, se não me 
engano, doze Comissões de Legislação participativa em diversos Legislativos, mas tenho impressão de 
que a de minas gerais foi a primeira.

meu ponto de partida é o de que hoje sabemos que existem diversos modelos de democracia, diversos 
modelos de articulação entre representação e participação, mas, no que diz respeito à maneira como 
participação se combina com representação, talvez o Brasil seja um dos países mais pioneiros nessa prá-
tica de articulação, diferentemente de outros países.
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eu viajo muito por motivos acadêmicos e apresento a participação brasileira em muitos fóruns. em al-
guns países, como, por exemplo, a França, as pessoas simplesmente não entendem aquilo que estou falan-
do, porque é absolutamente inconcebível existir, ao lado das instituições representativas, um conjunto 
de formas de participação.

vale a pena pensarmos por que o Brasil é pioneiro nesse modelo. o que esse modelo, na verdade, aporta 
para a democracia. eu acho que a maneira de fazer isso é pensar as portas e as formas de articulação entre 
representação e participação que foram abertas pela nossa assembleia nacional Constituinte. 

eu diria que a primeira porta de participação social que a assembleia nacional Constituinte abriu foi jus-
tamente a das emendas populares. 

aqui eu não tenho como deixar de mencionar o livro do Francisco Whitaker sobre emendas populares, 
que continua sendo a principal referência sobre esse assunto. o que ele tenta mostrar, e que eu acho que 
está absolutamente correto e foi fundamental no surgimento das formas de participação no Brasil, é que 
aquela grande mobilização que ocorreu em 1985 e 1986, com pessoas assinando emendas populares, algu-
mas com 600, 700 mil assinaturas, como a emenda popular relativa ao sindicalismo, à liberdade sindical, 
e outras, com menos assinaturas, mas não por isso menos significativas, como a emenda popular pela 
reforma agrária, pelo sistema único de saúde, criou uma tradição que foi muito importante na assembleia 
nacional Constituinte e que está na base do que nós chamamos de Constituição cidadã e que também é 
uma Constituição fortemente participativa. 

a Constituição de 1988 fala sobre instrumentos de participação em 14 lugares diferentes. muitos desses 
foram introduzidos pelas próprias emendas populares ou pela prática de aceitar as emendas, negociar e 
aceitar contribuições importantes de grandes lideranças de movimentos sociais. 

aqui não posso deixar de falar do sérgio arouca, que defendeu a emenda popular da saúde no plenário 
da assembleia nacional Constituinte, e de ermínia maricato, que defendeu a emenda popular da reforma 
Urbana durante a assembleia nacional Constituinte. 
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tudo isso deu, então, o nosso formato, que eu acho que é um formato importante. o art. 1o da Constitui-
ção brasileira já apresenta a ideia de que nós vivemos no Brasil, desde 1988, um sistema político segundo 
o qual a soberania pode ser exercida através da representação mas também pelas suas formas de expres-
são direta.

o próprio art. 1o abre esta ideia de que o Brasil não é simplesmente uma democracia representativa, mas 
uma forma de articulação entre representação e participação. O art. 14 elabora de forma mais específica 
alguns dos elementos principais do art. 1o, tentando colocar o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular 
de lei daqueles institutos, que a gente conhece como institutos da democracia direta.

vamos dizer, na ciência política o Brasil só não teria o chamado recall, a revogação de mandato por elei-
ção direta. todos os outros estão previstos no art. 14. depois, nós temos num conjunto de outros artigos, 
especialmente aqueles das políticas sociais, a previsão de um conjunto de formas de participação, no 
capítulo da saúde, no capítulo da assistência social, no capítulo da Criança e do adolescente, no capítulo 
da política Urbana.

todos eles colocam o problema da participação. Com isso, na verdade, eu tendo a achar que o Brasil quase 
que introduz um modelo diferente. ele não é nem um modelo participativo, nem um modelo representa-
tivo. mas é um modelo de múltiplas articulações entre a representação e a participação.

e nós sabemos porque conhecemos no mundo um conjunto de Constituições que ampliaram ou introdu-
ziram formas de participação, mas elas não foram praticadas depois da promulgação das Constituições.

Chamo atenção aqui para a Constituição portuguesa, como um exemplo nessa direção. mas o caso brasi-
leiro é bastante diferente. o caso brasileiro é quase de uma explosão de formas de participação, a partir 
das diferentes possibilidades criadas pela Constituição de 1988. 

não existe um levantamento sobre, por exemplo, conselhos municipais de políticas no Brasil, mas qual-
quer levantamento mais conservador aponta na direção de alguma coisa com pelo menos 20 mil conse-
lhos. e, se pegarmos o número mínimo de membros desses conselhos, poderíamos falar de 9 a 10 membros. 
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a gente chega à conclusão de que o Brasil tem alguma coisa na faixa de 200 mil conselheiros. ele tem mais 
conselheiros do que vereadores. 

e isso, na verdade, mostra a importância da questão da participação na institucionalidade política brasi-
leira, depois de 1988.

eu pensei, nessa minha breve intervenção aqui, em abordar três temas um pouco mais teóricos, ou um 
pouco mais no campo da teoria da democracia, tentando responder à seguinte questão: por que essas 
instituições são importantes? Muitas pessoas acham que a existência da parte social é importante, mas 
também frequentemente muitas pessoas questionam. então, vou tentar fazer algumas colocações aqui 
sobre por que ter tantas instituições na área da participação, conselhos de saúde em todos os municípios, 
conselhos de assistência social em pelo menos 95% dos Municípios, outros tipos de conselhos, 200 experi-
ências de orçamento participativo. a última vez que tive acesso ao dado eram 1.600 planos diretores mu-
nicipais, atendendo ao requisito do estatuto das Cidades. todas as cidades com mais de 20 mil habitantes 
devem realizar planos diretores municipais participativos.

Então, por que tudo isso é importante? No que isso contribui para a democracia no Brasil?

e aí, a minha primeira questão é a seguinte. acho que no futuro, algum dia de um século bem à frente, 
quando alguém olhar para a construção da democracia, pessoalmente estou convencido de que a pessoa vai 
perceber que o momento de uma representação exclusiva completamente, vamos dizer, correspondente à 
estrutura do estado nacional, ou seja, essa estrutura que surgiu no século Xviii, que talvez a gente esteja 
chegando muito próximo ao seu final, em que cada Estado, um Parlamento, uma forma de representação e 
uma forma de representação exclusivista, um modelo da revolução Francesa, eu tenho a impressão de que 
as pessoas vão chegar à conclusão de que esse é um pequeno momento da história das democracias. 

Por que na verdade esse foi um pequeno momento? Em primeiro lugar, e chamo a atenção aqui, antes do 
próprio processo de consolidação dos estados nacionais europeus, processos esses que a europa passou 
de quase quinhentas unidades políticas para pouco mais de trinta unidades, antes desses processos de 
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consolidação existiam também múltiplas representações. ou seja, o próprio período de começo da mo-
dernidade política é um período no qual já existe representação, mas a representação não é monopolista.

essa é uma grande discussão hoje na ciência política, mas eu tendo a achar isto: é muito possível que o 
monopólio da representação tenha sido muito mais uma demanda do processo de construção do estado 
moderno do que do seu processo de democratização.

então, lembro a vocês que no momento da revolução Francesa existia um parlamento na provence, e 
falava-se também uma língua na provence. a revolução Francesa, independentemente, vamos dizer, 
das suas grandes contribuições democráticas, achava o seguinte: não podia existir um parlamento na 
provence, um estado, uma língua, um parlamento.

talvez esse seja o elemento central dessa forma de construção estatal. mas chamo a atenção para o fato 
que esse é um elemento central dessa forma de construção estatal. a democracia, na verdade, construiu-se 
com modelos diferenciados. ela continua se construindo com modelos diferenciados, porque o mundo 
em desenvolvimento só se democratizou na segunda metade do século XX. e quanto mais a democracia se 
amplia, quanto mais ela chega aos diferentes locais do mundo em desenvolvimento, ela chega não como 
monopolista, mas como uma entidade pluralista. e, se ela é pluralista, a representação tem que ser uma 
das formas e não a forma única ou a forma exclusiva.

e hoje nós sabemos que existe até um certo abuso a esse respeito, mas existe hoje um fenômeno que tem 
até sigla em inglês, chamado sar – Self-Authorized Representative, em que um conjunto de pessoas já dis-
cute todas aquelas formas de representação que, na verdade, são formas de representação que surgem no 
campo das ongs, nos movimentos temáticos, num conjunto de movimentos em que a gente sabe que elas 
não estão unicamente vinculadas à autorização eleitoral, mas são formas de representação. e as formas 
de representação se tornam cada vez mais comuns, evidentemente muitas vezes com alguns abusos, mas 
cada vez mais se entende que a representação pode ser tanto eleitoral quanto não eleitoral. e o andré 
mencionou que existem muitas pessoas aqui da política da criança e do adolescente. e se pensarmos num 
conselho nacional, estadual da criança e do adolescente, evidentemente que existe aí uma representação, 
ainda que não seja do tipo eleitoral. 
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então, nós estamos vivendo esse processo de pluralização com alguns abusos. por exemplo, o Bono, num 
show há alguns anos, falou uma frase que foi muito criticada: “I represent a lot of people in Africa.” eu repre-
sento muitas pessoas na África. tenho minhas dúvidas, para dizer com sinceridade. mas ele, na verdade, é 
parte de um processo que existe, que é internacional, em que as pessoas acham que elas podem represen-
tar não só outras pessoas, como também podem representar causas, países, questões políticas múltiplas. 
isso faz parte desse grande processo de ampliação da representação que nós estamos vivendo.

existe uma segunda questão. gostaria de mencionar muito rapidamente, mas me parece que é uma ques-
tão muito importante. existe um grande debate hoje na ciência política em relação a essa vinculação 
entre soberania e representação. a gente conhece os clássicos da ciência política, especialmente aqueles 
do fim do século XVIII, começo do século XIX, que diziam isto: o povo é soberano e, enquanto soberano, 
delega a sua representação.

na verdade, cada vez mais isso cria toda a ideia de mandato que está na origem da teoria da representa-
ção, da ideia do governo representativo. mas cada vez mais a gente vive um fenômeno no Brasil, como 
nos diversos países do mundo, de que as pessoas vão à eleição, a cidadania vai à eleição, elege represen-
tantes. esses representantes têm a legitimidade da eleição, mas o eleitorado também se acha no direito 
de rever as suas posições. talvez não haja exemplo melhor para dar do que a situação por que estão pas-
sando os estados Unidos nos últimos três anos, desde a eleição do Barack obama. Houve algum problema 
na eleição de Barack Obama? Claro que não. Barack Obama foi eleito por um contingente enorme de 
americanos e, algumas semanas depois, ele tinha legitimidade e apoio de quase 90% da população.

no entanto, um conjunto de pessoas – e não vamos aqui julgá-las pela questão, mas apenas entender o 
problema, que é um problema inerente a todas as democracias contemporâneas – começou a fazer um 
movimento contra ele, contra as políticas dele, contra o partido dele. 

isso é parte de um processo de revisão da ideia de representação. alguns autores, especialmente uma 
autora italiana naturalizada norte-americana, chamam isso de revisão da representação. essa autora diz 
que a representação passou a estar subordinada ao julgamento. ou seja, os cidadãos das democracias 
contemporâneas votam, aceitam a legitimidade dos governos, mas isso não os impede de julgar os go-
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vernos. e os governos são julgados independentemente do fato de eles terem sido eleitos. ninguém diz 
que o Barack obama foi eleito e que por isso ele pode fazer a sua política pelos próximos quatro anos de 
mandato. esse é um argumento fraco neste debate. 

o argumento forte deste debate é o seguinte: os cidadãos têm o direito de rever suas posições. a repre-
sentação continua existindo, mas o julgamento é atualizado permanentemente. talvez a representação 
seja só uma parte desse processo de julgamento político, uma categoria que, como alguns dos senhores 
sabem, já está em Kant. a representação é parte do processo de julgamento político, mas ela talvez não 
seja a parte essencial.

então, talvez o que os cidadãos das democracias contemporâneas façam é julgar permanentemente os 
políticos. e a eleição, com a consequente representação, é um momento desse processo de julgamento, 
que gera soberania, gera governo. os governos são legítimos, mas eles têm que conviver com este fato de 
que o cidadão acha legítimo rever os seus julgamentos.

a terceira questão, para a qual eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque a considero também muito 
importante, é a emergência das chamadas legitimidades da imparcialidade. 

Um cientista político francês – talvez um dos principais ou o principal cientista político francês hoje – pu-
blicou um livro muito interessante no ano passado, em 2010, chamado A Legitimidade Democrática. nesse 
livro ele defende uma tese também muito polêmica, mas muito relacionada a tudo isto que nós estamos 
praticando e conversando aqui no Brasil. ele diz que a democracia foi constituída a partir da ideia da le-
gitimidade da maioria. existe maioria, e a maioria é estabelecida eleitoralmente e tem legitimidade. essa 
legitimidade, então, torna-se uma forma de tomar decisões e de governar.

o que o rosanvallon vai dizer é que nós estamos vivendo a ascensão dos corpos imparciais. Uma das coi-
sas que incomodam os cidadãos das democracias contemporâneas – e vemos isto no Brasil, na França, nos 
estados Unidos – é que frequentemente certas questões que chegam ao parlamento enfrentam a divisão 
dos partidos. Foi o que aconteceu recentemente com o debate sobre o teto da dívida americana. 
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A ideia forte da democracia funciona assim, pelo menos desde o fim do século XIX: os partidos são partes, 
as partes disputam entre si, alguém passa a assumir a maioria, e essa maioria tem legitimidade.

e o que o rosanvallon diz hoje é que o cidadão, cada vez mais, quer a legitimidade da imparcialidade. 
Vemos isso no Brasil? A ascensão do Ministério Público, a decisão de um conjunto de questões extre-
mamente polêmicas, mas que têm sido decididas pelo supremo tribunal Federal, como, por exemplo, a 
questão da união homoafetiva, questões relativas até mesmo, algumas vezes, a procedimentos referentes 
a questões do Congresso nacional.

por que o cidadão gosta que um supremo, um ministério público, um procurador-geral da república 
decidam sobre essas questões? Porque ele gosta da imparcialidade. Podemos até elaborar isso mais. Evi-
dentemente, vamos perceber, e sabemos disso, até em relação ao nosso supremo tribunal Federal, que 
não são todos imparciais. Cada um deles tem a sua teoria jurídica, a sua teoria sobre os direitos, sobre a 
divisão dos direitos, sobre o estado. mas essa teoria não é subordinada a uma parcialidade igual a parciali-
dade dos partidos políticos, ela é diferente. a parcialidade dos corpos jurídicos é diferente da parcialidade 
dos corpos legislativos. ela está em ascensão nas democracias contemporâneas para bem ou para mal.

não vou me alongar muito mais no assunto, pois não sei quanto tempo ainda tenho.

a grande questão que temos de pensar é que o parlamento tem que se adaptar à ideia de que ele é julgado 
permanentemente, à ideia de que existe imparcialidade, de que existem outros corpos e outros atores, 
como ongs, pessoas de diversas convicções temáticas e tudo o mais.

acho que é exatamente esse o mérito da Comissão de Legislação participativa. ela é uma maneira de 
adaptar o parlamento ao fato de que existem esses novos atores e de que não adianta o poder Legislativo 
continuar dizendo: “Nós temos a prerrogativa ou a exclusividade da representação”.

na verdade, o que o parlamento tem conseguido fazer é trazer para o seu interior as novas formas de 
julgamento, de representação, de participação e, com elas, ajudar inclusive a elaborar propostas de ini-
ciativas parlamentares.
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nesse sentido, acho que o Brasil é um dos países que tem uma democracia mais bem adaptada a esses 
novos “ventos” da democracia, da política e da representação. o Brasil é um país que tem um conjunto 
muito grande de formas de participação ligadas ao poder executivo.

aparecem aqui e começam a adquirir uma relevância crescente as formas de participação também liga-
das ao poder Legislativo. Chamo a atenção de duas: a Comissão de Legislação participativa e as iniciativas 
populares de lei.

não vou falar muito disso. acredito que o Francisco Whitaker falará um pouco sobre isso, mas algumas 
das grandes iniciativas populares de lei que fizeram com que o Parlamento se adaptasse a demandas 
importantes da sociedade civil brasileira ou de alguns dos grandes movimentos políticos da cidadania 
brasileira vieram por meio da iniciativa popular de lei. vale a pena pensarmos o Ficha Limpa como um 
momento extremamente importante da democracia brasileira ainda em construção, na minha opinião, 
ainda não garantido, mas já absolutamente incorporado à maneira como a cidadania quer ver o sistema 
político brasileiro e o processo eleitoral.

acho que a Comissão hoje faz esse papel. na própria informação da Comissão, há 835 sugestões de inicia-
tivas legislativas, mais de 5 bilhões e 800 milhões de reais de alocação de projetos de diferentes naturezas 
ao longo desses 10 anos.

e não deixo de apontar que ainda acho 5 bilhões e 800 milhões de reais um valor pequeno. pequeno em 
relação ao orçamento da União, em relação ao conjunto de valores que o Legislativo mobiliza e especial-
mente pequeno em relação à relevância das questões que vêm à Comissão de Legislação participativa e 
que poderiam receber aportes muito importantes.

não posso também deixar de apontar que institucionalidades ou políticas extremamente importantes no 
Brasil tiveram origem em legislações ou em formas participativas. Cito apenas duas: o sUas – sistema Único 
de assistência social, que teve a sua origem, em primeiro lugar, na Conferência nacional de assistência so-
cial e depois migrou, a partir daí, como projeto de lei para o Legislativo; e a própria legislação ou o sistema 
nacional de segurança alimentar, que também teve forte presença dos atores e da área de participação.



10 Anos da Comissão de Legislação Participativa166

então vemos um pouco essa cisão, que talvez seja uma parte ou o que deveria ser uma parte da nossa 
agenda futura, que são coisas muito importantes para o Brasil, para a cidadania, para as políticas públi-
cas, para o processo de combate à pobreza no Brasil, que tiveram a sua origem na área de participação. 
Frequentemente vemos também volumes muito maiores sendo movidos em áreas dentro do Congresso 
nacional, porque não conseguimos enxergar a sua relevância, seja para a população, seja para a cidada-
nia, seja para essas políticas mais importantes.

esses dez anos são um importante começo, mas acho que devemos reforçar as iniciativas de participação 
do Legislativo, para que mais coisas passem pelo Legislativo e ele exerça maior controle.

Chamo a atenção também que a Comissão de Legislação participativa pode requerer audiências públicas, 
pode solicitar depoimentos de autoridades. isso tem que ser mais exercido, porque acho que existem mais 
autoridades no Legislativo, no executivo que devem vir e prestar mais contas para a cidadania, não só dei-
xar para a imprensa, que faz esse papel frequentemente bem. mas frequentemente faz esse papel de forma 
muito parcial, eles têm um local de pedir mais transparência, mais prestação de contas. tudo isso pode ser 
uma agenda para reforçar a Comissão nos próximos dez ou quem sabe mais anos, porque ela é muito im-
portante para esse modelo de relação entre participação e representação que o Brasil criou depois de 1988.

O SR. PRESIDENTE (deputado edivaldo Holanda Junior) – deputada Luiza erundina, peço descul-
pas porque quero mencionar a presença da nossa brilhante deputada Luiza erundina. Foi a primeira 
presidente desta Comissão, uma referência para todos nós e uma das mais brilhantes parlamentares desta 
Casa. Quero fazer menção à presença da deputada Luiza erundina. Que deus te abençoe.

Quero chamar v.exa. à mesa. desculpe quebrar o protocolo.

O SR. LEONARDO AVRITZER – não, já encerrei.

O SR. PRESIDENTE (deputado edivaldo Holanda Junior) – não, desculpe quebrar o protocolo, porque eu 
a vi saindo, dr. Leonardo, e não poderia deixá-la sair sem dar essa palavra, gostaria de pedir perdão já.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – Boa tarde, companheiras e companheiros, companheiros da 
mesa, companheiros do plenário. desculpe, estava saindo devagarinho, porque a quarta-feira nesta Casa 
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é um dia em que temos de nos multiplicar muitas vezes para garantir presença em atividades que o par-
lamento nos impõe num tempo muito curto durante a semana.

os trabalhos estão sendo muito bem dirigidos, presididos pelo nobre deputado Junior. Quero agradecer a 
presença ao grande companheiro, queridíssimo amigo Chico Whitaker. ele foi meu Líder do governo na 
Câmara municipal de são paulo e desde então não para de lutar por essa causa da democracia. ao prof. 
Leonardo também agradeço a contribuição que traz no dia de hoje. o deputado Quintão tem sido também 
um ator importante naquele estado importante da Federação em torno da questão da democracia direta, 
democracia participativa, criando inclusive esse mecanismo naquele estado.

Há muitos jovens aqui, o que nos dá esperança, porque nós precisamos renovar as lideranças políticas 
deste país. a comemoração desses dez anos está se dando na Casa no momento em que se discute a re-
forma política, para poder democratizar a democracia. nós não temos democracia plena no Brasil, basta 
lembrar que a representação, mesmo pensando só numa dimensão de democracia, que é a representação, 
é pouco significativa nesta Casa. Mais de 50% da população é composta por mulheres, negros e negras, e 
nós representamos menos de 9% na Câmara e pouco mais de 10% no Senado. Na Argentina, um país vizi-
nho, há 40% de mulheres no Parlamento.

portanto, a representação é apenas uma dimensão da democracia. não há democracia plena primeiro 
sem uma representação proporcional à sociedade, aos segmentos da sociedade e muito menos se não se 
exercita a outra dimensão da democracia, que é democracia direta, democracia participativa.

e aqui estamos lutando na reforma uma política para poder introduzir esse outro lado da democracia, 
que é a democracia participativa, a democracia direta, com exercício do plebiscito, do referendo, projeto 
de lei de iniciativa popular, o recall no sentido de controlar ou revogar aquele voto que foi traído pelo 
representante que a sociedade elegeu.

estamos celebrando essa grande conquista, que foram os dez anos da CLp, que precisa alargar as suas 
prerrogativas. professor, ganhamos a prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento. o senhor tem 
toda a razão, não só foram poucas as emendas que conseguimos aprovar na Comissão mista do orçamento, 
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como foram poucos anos que a Comissão preservou essa prerrogativa. esta Casa tem tentado, desde o iní-
cio desta década de existência da CLp, reduzir o poder desse espaço. e nos tiraram, dentre outras coisas, 
o direito de apresentar emendas ao orçamento da União. estamos lutando para reconquistá-la. nossos 
presidentes de Comissão têm sido muito perseverantes, persistentes e dedicados na busca de retorno, de 
reconquista das prerrogativas.

e temos a reforma política, que está em vias de ser apresentada. nós temos que exigir que se faça um 
plebiscito para verificar se é essa a reforma que queremos. Democracia é exercício. Não se ensina demo-
cracia apenas nos livros, nas conferências, nos cursos, nos seminários. democracia se exercita todo dia, 
onde se está, como cidadão, como cidadã.

estamos vindo da marcha das margaridas. são 100 mil mulheres do campo, aqui em Brasília, com um 
nível de organização, de consciência e de determinação em torno de seus direitos, algo que nos ensina, 
mesmo nós representantes políticos do povo aqui no Congresso. entre outras demandas que elas trouxe-
ram em sua pauta para o executivo e para o Legislativo, elas querem também democracia, elas querem 
também o poder, elas querem também a participação.

Estamos inclusive qualificando essa demanda da sociedade civil organizada, dos trabalhadores e trabalha-
doras, mesmo aqueles que vivem no campo, que, antes reivindicavam apenas a muito importante reforma 
agrária, a reformam urbana. agora, já introduzem nessa pauta também a reivindicação de mais democracia, 
de mais participação e de mais poder para as mulheres e para segmentos excluídos da sociedade.

peço desculpas, porque estou atendendo a uma outra demanda. Quero agradecer aos nossos amigos que 
vêm nos ajudar. e não foi desconsideração o fato de eu ter saído. eu estava saindo meio de mansinho para 
não atrapalhar os trabalhos.

e que vocês, jovens, tomem em suas mãos a condução do processo político do nosso país, porque a nossa 
média de idade aqui já é muito alta. e vocês precisam gostar da política, vocês precisam gostar do poder. 
não se faz nada, não se transforma nada sem poder para fazer isso. e é preciso que a juventude tome gos-
to de novo pela luta pelo poder, pela conquista do poder, para transformar a forma de exercer o poder.
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muito obrigada. obrigada, professor. 

O SR. PRESIDENTE (deputado edivaldo Holanda Junior) – agradecemos à deputada Luiza erundina.

professor Leonardo, quero passar novamente a palavra ao senhor.

O SR. LEONARDO AVRITZER – na verdade eu tinha terminado.

O SR. PRESIDENTE (deputado edivaldo Holanda Junior) – então, para concluir.

O SR. LEONARDO AVRITZER – para concluir, os próximos dez anos têm que ser anos de fortalecimento 
da Comissão, de fortalecimento das suas prerrogativas, para ela usar mais a prerrogativa da audiência e 
da convocação de autoridades, porque aí, de fato, ela vai estar contribuindo decisivamente para aquilo 
que o Brasil já é pioneiro, mas pode reforçar no sentido de melhorar a qualidade da nossa democracia, 
que é esse modelo de articulação entre representação e participação.

só isso, obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (deputado edivaldo Holanda Junior) – agradeço ao sr. Leonardo avritzer a brilhante 
exposição feita nesta manhã.

passo a palavra ao sr. Chico Whitaker, que dispõe de 30 minutos. 

O SR. FRANCISCO WHITAKER – Bom dia a todos e a todas. eu estava pensando dispor somente de 20 
minutos. Vou tentar ficar nos 20 para não atrasar demais o almoço de todo mundo. Esses 10 minutos pre-
enchidos pela Luiza foram perfeitos.

eu gostaria de agradecer evidentemente a oportunidade de ter sido convidado para esta conversa. vou 
recuar um pouco e como sou aqui na mesa talvez o mais velho, vou recuperar os tempos do início dos 
estudos, a que o avritzer já fez menção, para situar a Comissão e os problemas, as limitações e possibili-
dades das Comissões de Legislação participativa.

tudo isso começou na Constituinte efetivamente. para a moçada que está aqui é importante lembrar que 
nós já vivemos um regime ditatorial no Brasil meio brabo, vários, mas o último deles, que começou em 
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1964, não foi brincadeira e durou quinze anos, vinte anos. O finalzinho dele, com a chamada abertura len-
ta, gradual e segura, pegou essa fase em que se começou a falar também de Constituinte, etc. era preciso 
de uma maneira ou de outra eliminar da nossa estrutura jurídica o que chamávamos naquele tempo de 
entulho autoritário, quer dizer, um monte de leis e disposições que davam ao estado poderes inadmissí-
veis, além de impunidade e muita coisa. a Constituinte veio um pouco para essa readaptação da lei prin-
cipal do país, para a nova etapa em que o Brasil entrava.

Foi muito interessante aquele momento, porque havia um anseio, mais ou menos, digamos, abafado, 
de democracia, de poder para a sociedade, de forma organizada, através da democracia representativa, 
o que fosse, mas havia esse anseio. inclusive houve quem naqueles idos dos anos 80 e na Constituinte 
propriamente dita propusesse nos debates aqui da assembleia que aquela famosa frase constante das 
Constituições, em geral, “o poder emana do povo”, como está escrito na nossa, fosse “o poder pertence 
ao povo”. Evidentemente era um salto para frente demais que não foi aceito e ficou a expressão “emana 
do povo”. mas tivemos uma grande vitória. na verdade, foi dito “emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente”, através dos mecanismos que a própria Constituição criou.

no fundo nós demos esse salto, como disse o avritzer, de uma democracia puramente representativa 
para um misto de representativa e direta e participativa, além de tudo o que se criou na Constituinte, 
como os conselhos e várias formas de presença da sociedade no processo decisório tanto do Legislativo, 
menos do Legislativo, como do próprio executivo, e que estão sendo testados.

tudo isso começou naquele momento, que foi um grande momento da nossa história. realmente se conse-
guiu afastar esse autoritarismo e introduzir essa participação popular como uma garantia constitucional.

Foram na prática três grandes instrumentos básicos: a iniciativa popular de lei, o referendo e o plebiscito. 
e foram os três introduzidos por participação popular e resultaram de uma emenda popular.

sabemos como foi o processo da Constituição. primeiro, ele passou por uma comissão de notáveis, e hou-
ve muita reação a isso. a Constituição não pode ser feita nem por uma pessoa nem por um grupo de sá-
bios; tem que ser feita com a participação da sociedade. da participação do grupo de notáveis, passou-se 
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à necessidade da Constituinte propriamente dita. então, veio a eleição e uma bruta discussão: “Fazemos 
a Constituinte e um Congresso exclusivamente para isso ou o Congresso teria poderes constituintes”? perdemos 
também – aqueles que queriam um pouco mais –, e ficou o Congresso Constituinte, o que era péssimo, 
porque o Congresso iria legislar em causa própria, iria definir suas próprias funções. Uma Constituinte 
que quisesse ir fundo mesmo teria que ser feita por pessoas eleitas para aquilo e que depois deixassem 
aquela função. passaria a funcionar a nova institucionalidade. mas não dá, as coisas se fazem pouco a 
pouco. o Congresso foi Constituinte.

De qualquer maneira, nessa discussão do Congresso, havia o famoso Regimento Interno, que define como 
o Congresso Constituinte vai trabalhar. nós tivemos a enorme chance, porque já havia Congressistas 
eleitos com algum compromisso com esse tipo de inovação. nós conseguimos introduzir no regimento 
interno a possibilidade da chamada emenda popular.

O que foi a emenda popular? Além de todos os Congressistas poderem apresentar propostas para a Cons-
tituição e depois apresentar suas emendas, abriu-se a possibilidade de a sociedade também apresentar as 
suas próprias emendas, segundo certas regras. não eram os cidadãos que se apresentavam, mas organi-
zações. ou seja, visava-se que a sociedade organizada, aqueles que já tivessem a possibilidade de se juntar 
com outros pudessem apresentar emendas.

Como os Constituintes achavam que isso não iria prosperar – era, digamos, uma turminha forçando a 
barra etc. –, eles disseram: “Olha, vamos criar algumas dificuldades aqui”. então puseram emendas popu-
lares desde que assinadas por no mínimo 30 mil cidadãos, distribuídos em cinco estados pelo menos. 
atendemos a essa reivindicação. “Vamos continuar o nosso trabalho sem ser muito incomodados, porque não vai 
acontecer nada”.

grande surpresa: no prazo estabelecido pela Constituinte, e isso entrou no regimento interno, nada mais 
nada menos do que 122 emendas populares foram apresentadas e, mais do que isso, 12 milhões de brasi-
leiros assinaram emendas populares. Já pensaram que número? Doze milhões de brasileiros! Isso inclusi-
ve é terrível no Brasil, porque nem foi sabido.
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Como há sempre instrumentalizações nesses processos políticos, na hora agá da entrega desses 12 mi-
lhões – este Congresso ficou lotado, caravanas do Brasil inteiro, etc., carrinhos e carrinhos de emendas 
populares –, houve uma pequena baderna, uma bobagem de um bobo qualquer. evidentemente, na mídia, 
o que saiu foi “baderna no Congresso”, e não “doze milhões de assinaturas entregues”. ou seja, a mídia 
desvalorizou um esforço cívico absolutamente impressionante.

Quando se pensa que no Regimento Interno – onde havia essa especificação – cada cidadão poderia assi-
nar no máximo 3 emendas, se são 12 milhões de assinaturas, no mínimo 4 milhões de brasileiros deram 
sua palavrinha sobre a nova Constituição.

era muito interessante, o pessoal levava isso extremamente a sério. encontrávamos as pessoas e dizí-
amos: “Olha, estou aqui trabalhando por emenda popular de tal tipo, etc. etc.”. e a pessoa dizia: “Tudo bem, já 
assinei duas e tenho que pensar bem qual é a minha terceira, porque só tinha direito a mais uma.” ninguém iria 
verificar se o sujeito cumpriu ou não cumpriu. Impossível! Mas as pessoas levavam a sério. E diziam: “Te-
nho que escolher bem a minha terceira, porque é a última que eu tenho”. assinou-se e se chegou a isso. então, 
esse processo andou.

Uma das emendas era exatamente sobre a criação da iniciativa popular, do referendo e do plebiscito. essa 
emenda recebeu 400 mil assinaturas. Então, as 30 mil ficaram longe, para trás.

os Constituintes, surpreendidos com essa força da sociedade organizada, resolveram, na Constituição, 
apertar mais o ferrolho. então, disseram: “Tudo bem, vamos introduzir isso, vamos introduzir esse mecanismo, 
só que vamos dificultar um pouquinho mais. Então, em vez de 30 mil, 40 mil assinaturas, vamos estabelecer 1% do 
eleitorado a cada vez”. o que é uma loucura, saltava, imediatamente naquela época, para 500 mil assinatu-
ras, 600 mil assinaturas, que era o eleitorado daquele tempo, 1%. Agora, no tempo da Ficha Limpa, já é 1 
milhão e 300 mil. É muita assinatura e é realmente um trabalho enorme coletá-las.

E fizeram outras pequenas coisas. Por exemplo, no caso do referendo e do plebiscito, não lhe deram poder 
vinculante e ao mesmo tempo estabeleceram que quem decidia era o Legislativo. Então, ficou um meca-
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nismo... não sei se o Fábio Comparato virá hoje à tarde. ele é um dos batalhadores por uma regulamenta-
ção do referendo e do plebiscito.

assim mesmo temos que ser realistas em relação à maneira como as coisas acontecem. Como a emenda 
sobre a iniciativa popular passou? Não foi assim: apresenta, tramita aqui e é aprovada. Não, eles exigiam 
um trabalho intenso das organizações e de pessoas que tinham batalhado para apresentar essas 400 mil 
assinaturas, um trabalho cotidiano no Congresso. se não houvesse esse trabalho, não passaria, como 
aconteceu, por exemplo, com a emenda da reforma agrária, que foi a mais assinada.

as três emendas de reforma agrária que circularam pelo Brasil, juntas, tinham mais de 1 milhão de assi-
naturas. E o pior capítulo da Constituição foi o da reforma agrária. Por quê? Porque os companheiros da 
reforma agrária fizeram aquele esforço enorme e depois confiaram nos seus representantes para que eles 
fizessem aquilo que eles deveriam fazer. Obviamente, os interesses contrários à reforma agrária conse-
guiram eleger uma bancada muito maior, e essa bancada cortou o negócio por baixo. o problema não é só 
apresentar a proposta, mas também acompanhá-la.

Na surpresa seguinte do processo, criada essa iniciativa, ficou a dúvida: será que alguém vai ter peito 
para apresentar ao Congresso 300, 500 mil assinaturas? Tiveram. A Constituição saiu em 1988 e em 
1993 surgiu a primeira iniciativa popular, que foi uma iniciativa sobre a criação do Fundo de Habitação 
popular, para a qual foram recolhidas 700 mil assinaturas. nova constatação da prática: quem iria ve-
rificar se essas 700 mil assinaturas realmente eram válidas, de eleitores realmente constituídos? Para 
se fazer isso, teria que mandar todas as folhas de assinatura a todos os cartórios do Brasil para serem 
verificadas. Impossível! Impraticável!

Na prática, como a gente faz? Tem que achar uma solução, porque o peso político daquela pressão existe. 
solução: tramitar como iniciativa parlamentar. então, escolhe-se um deputado, que apresenta a iniciati-
va como projeto dele, padrinho daquela iniciativa popular.
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O que aconteceu nesse caso? A primeira delas levou 17 anos para transformar-se em lei. Dezessete 
anos! Evidentemente, quando saiu, saiu bastante modificada, para melhor no caso, completou bem, 
mas é muita coisa.

O que significa isso? Significa que, na verdade, o problema não é só o de apresentar propostas, o problema 
é de acompanhá-las. Aí vem uma dificuldade enorme: quem pode apresentar propostas? Se são cidadãos, 
no caso, a Comissão de Legislação participativa, ou mesmo as organizações, é preciso destacar gente para 
ficar aqui no Congresso. E as pessoas não são Deputados, não são Senadores, não são Parlamentares elei-
tos para isso, são pessoas que têm suas atividades. então, na verdade, acaba distanciando.

Nós fizemos a seguinte experiência, que foi bastante interessante: a chamada Lei contra Corrupção Eleito-
ral, da qual o Quintão participou, em minas, colhendo assinatura adoidado. Chegamos com 1 milhão de assi-
naturas, 10 anos depois da Constituinte. a Constituinte foi em 1988, chegamos com as assinaturas em 1999. 

para coletar 1 milhão de assinaturas levou um ano e meio. ela tinha uma frase muito boa de slogan, que 
saiu da própria campanha: “Voto não tem preço, voto tem consequências”. só essa frase era uma lição de par-
ticipação e de cidadania. “gente, voto não tem preço, não se pode vender voto; voto tem consequências.” 
Conseguiram então 1 milhão de assinaturas e vieram ao Congresso. 

Já baseados na experiência anterior, não sabíamos que a outra iria demorar 17 anos, mas sabíamos 
que um Deputado não daria certo, teríamos que aumentar. Então, fizemos outra jogada, pedir para um 
deputado de cada partido, para ser um negócio mais coletivo, um pouco do que a Comissão de Legislação 
participativa faz. 

tivemos o pequeno cuidado de saber como listar esses deputados. nas normas do Congresso, quando um 
grupo de deputados apresenta um projeto, é dito: projeto tal, de autoria do deputado tal e outros, ou seja, 
o primeiro nome é o que aparece. então, como faríamos para que não se criasse entre os deputados uma 
briga de foice para ser o primeiro nome. depois, haveria uma coisa que não seria boa, aquilo aparecer 
como dele, quando não o é.
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no caso, grupo de partidos, dissemos: “por ordem alfabética”. os nomes apareceram por ordem alfabética. 
são pequenas coisas que aprendemos na prática do processo legislativo. temos que saber muito bem isso, 
para não sermos enganados por coisas que não existem. na realidade, isso implica em muito trabalho. 

esse projeto foi aprovado em função de todos esses cuidados. e mais: porque aqueles que apresentaram 
o projeto de lei sentaram praça no Congresso, pegaram o projeto e viram cada obstáculo que havia. 
Levantava-se o obstáculo, ia-se para o seguinte obstáculo. nós o aprovamos em sete semanas. Houve 
pessoas dos serviços do Congresso que disseram: “Como vocês conseguiram isso? Que loucura!” Por quê? 
Porque havia o trabalho cotidiano de acompanhar: “Onde está o projeto agora?” “Está na mão de tal Pre-
sidente de tal Comissão.” “Vamos conversar com ele.” “Sr. Presidente, como é o negócio? Vai sair? Não 
vai sair? O que precisamos fazer? Estamos aqui para ajudar.” 

interessante como se criou um processo coletivo muito forte. nesse caso, fomos ajudados, aqueles que 
sentaram praça aqui, pelos funcionários da Casa, porque muitos funcionários tinham assinado esse pro-
jeto de lei como cidadãos e também queriam que o processo passasse. eles nos diziam: “Façam isso, façam 
aquilo”. eles nos davam dados. nós acabamos batendo o recorde de 7 semanas. o seguinte, 10 anos de-
pois. Quando nós fizemos um evento comemorativo no Senado, dos 10 anos da primeira lei de iniciativa 
popular aprovada pelo Congresso, neste mesmo dia protocolamos a Lei da Ficha Limpa, com 1 milhão e 
300 mil assinaturas. precisava-se de muito mais. Levou um ano e meio para ser aprovada, o que constituiu 
uma proposta muito significativa. Qualquer coisa que aconteça com essa lei, o conceito de ficha limpa já 
entrou no pensamento da sociedade brasileira. Há um bom número de governos estaduais e municipais 
que está introduzindo em sua legislação a necessidade da ficha limpa para tudo, não somente para se 
candidatar, mas para ser Secretário, funcionário, enfim. A concepção é de que quem vai cuidar do que é 
público tem que ter, pelo menos, uma vida pregressa limpa, como diz a lei, não pode ser alguém que já 
andou fazendo das suas. no fundo foi um enorme progresso. 

se a outra demorou 7 semanas, esta demorou, para ser mais realista, 9 meses. ela chegou aqui, começou 
a batalha. Foi muito mais difícil que a anterior. a anterior era uma declaração de intenção. Quem não 
votasse naquela lei não estava, necessariamente, dizendo que era contra isso ou aquilo, estava fazendo 
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uma declaração de intenção: “não pretendo comprar votos”. agora esta, não, pegava no pescoço. Quem 
tivesse alguma culpa no cartório, quem, digamos, pudesse infringir os dispositivos da Lei da Ficha Limpa, 
se ele aprovasse, estaria automaticamente se excluindo do processo. então, era muito mais complicado, 
e isso realmente demorou muito mais tempo.

Estou dizendo isso por quê? Porque realmente é preciso ter um seguimento muito grande do processo 
depois que a lei passa. isso se aplica muito na CLp, que apareceu, surgiu, porque o pessoal se deu conta, 
os deputados e a sociedade, de que o sistema da iniciativa popular para apresentar propostas legislativas 
estava muito complicado. Um milhão, não dava. isso a cada dez anos, a cada dez anos, um passo. até es-
crevi um texto com este título: A cada dez anos, um passo. não dá. então, abriu-se a Comissão para poder 
agilizar essa coisa.

Houve vários projetos. a deputada Luiza erundina, que está aí, inclusive, tem uma proposta de emenda 
constitucional que propõe que seja 0,5%, 500 mil. A plataforma da reforma política com participação po-
pular está propondo 0,3%, não sei quantos exatamente, ou seja, está se tentando diminuir o quorum para 
poder facilitar.

agora, a CLp vem e cria mais uma porta. abre-se uma porta. Havia outras portas na Constituinte, tais 
como audiências públicas e sugestões, mas essa foi mais uma porta importante. e tudo isso nos leva, na 
verdade, à necessidade da reforma política, que vai muito mais longe do que esses processos.

Há passos novos que vão sendo dados. a reforma política, por exemplo, está sendo assumida. não sei se 
vocês sabem da existência disso, mas existe uma plataforma da reforma política dos movimentos sociais. 
Quer dizer, há um grande número de movimentos sociais brasileiros, ongs, sindicatos, vários tipos, que 
se reuniram e construíram uma plataforma que está sendo proposta para cá. essa plataforma, inclusive, 
criou uma Frente parlamentar pela reforma política, que tem uma inovação: ela não é só de parlamenta-
res, tem participação popular, ou seja, entidades da sociedade civil participam dessa Frente parlamentar.

isso cria esse processo, e vemos que não dá para eleger e depois deixar lá em cima. inclusive, aqui se falou 
em eleger, controlar e fiscalizar. Mais que controlar e fiscalizar, é preciso ajudar. Acho que é um processo 
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de ajuda aos companheiros que vêm para cá que a sociedade tem que dar, ajuda para ver mais claro, ajuda 
nas pressões todas que têm que ser feitas.

então, temos que avançar nesse processo. agora, nós temos que fazer isso logo. temos que aumentar 
rapidamente esse processo. ou então, teremos que esperar que aconteça o que está acontecendo pelo 
resto do mundo. Hoje mesmo, eu recebi notícias de um processo equivalente àquele que aconteceu no 
egito, na tunísia, na espanha, na grécia e está acontecendo na Índia, um movimento contra a corrup-
ção e pela democracia.

O que o pessoal está querendo? Está querendo participar. Naquelas ditaduras árabes, é claro que está 
claro que o pessoal não quer a ditadura, mas o pessoal não quer somente que o ditador se vá, eles querem 
um sistema de sociedade mais democrático. essa é a luta. o pessoal da espanha está todo acampado nas 
praças daquele país. aconteceu agora na Índia – e lá há 1 bilhão de habitantes. daqui a pouco, começa a 
acontecer na China também.

na verdade, há um processo. não podemos esperar por algum velhinho como stéphane Hessel, na França, 
de 93 anos, que escreveu um livro de 30 páginas, cujo título é Indignai-vos! ele vendeu 1 milhão de exem-
plares do livro em quase 10 dias. É um negócio inacreditável. evidentemente, foi traduzido para muitas 
línguas. o pessoal na espanha se autodenominou “indignados”. o pessoal da grécia, não sei como se diz 
em grego, também se intitulou “indignados”.

a ideia é de que temos que nos indignar contra aquilo que vai mal. o Brasil está meio paradão nisso. está 
engolindo muita coisa. Que tipo de indignação? Contra o quê? Alguma coisa tem que acontecer. Espero 
que aqui tenha algum velhinho com a boa ideia de escrever alguma coisa desse tipo. 

para concluir, eu pegaria o exemplo que está sendo dado por minas gerais. eu assisti à sessão preliminar 
do seminário ontem e tive a oportunidade de ouvir do Quintão essa história. a ideia de que a Comissão 
de Legislação Participativa não poderia ficar somente numa postura passiva, apenas esperando que che-
guem as propostas e encaminhá-las bem. ela teria de ter uma atitude mais ativa, a favor da participação 
popular. por exemplo, o que fazer para que a reforma política com a participação popular avance. por 
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exemplo, para que os itens avancem. ela teria de tomar a atitude de puxar as pessoas. e lá em minas 
gerais estão fazendo isso, inclusive num aspecto essencial que é a elaboração do orçamento. Quer dizer, 
é provocar o povo, não esperar ser provocada. inclusive o deputado Quintão deu uma boa ideia, de que 
tudo que está sendo feito experimentalmente em vários níveis devem constituir uma rede de trocas de 
experiências, de informações e de estímulos mútuos. eu acho que nós temos que chegar nisso. por exem-
plo, no caso da a Lei de diretrizes orçamentárias. Quando falamos em orçamento, quando pensamos 
em participação popular em orçamento, é um risco muito grande entrarmos na mesma perspectiva das 
emendas orçamentárias dos parlamentares, isto é, de arrancar um pouquinho do dinheiro geral para fa-
zer alguma coisa que achamos importante. 

no caso dos parlamentares é meio triste porque percebemos que não só interesses válidos são atendidos 
como uma série de interesses escusos. por exemplo, o famoso caso dos sanguessugas está aí para provar 
que eu não estou falando mentira. objetivamente há muita emenda orçamentária que não tem outro ob-
jetivo se não alimentar um curral eleitoral ou mesmo ir para bolsos particulares. 

estão acontecendo casos recentes em torno disso, como é o exemplo do ministério do turismo. o que foi 
aquilo? Emendas parlamentares para fazer convênios que iriam beneficiar pessoas e não interesses coletivos. 

na verdade, não queremos participação popular no orçamento para arrancar para o nosso setor, para as 
mulheres camponesas ou para a saúde, ou outras coisas, mas queremos emendas parlamentares que real-
mente atendam as necessidades gerais. e isso talvez a CLp possa estimular, e a Ldo seria o grande momento. 

em são paulo, tempos atrás nós pensamos em orçamento participativo, imitando o exemplo do rio grande 
do sul, onde começou tudo isso. os que pensavam no assunto diziam que o momento importante seria a 
LDO porque ela não define valores, mas princípios, critérios e normas para se elaborar o Orçamento. 

Então, se a Comissão de Legislação Participativa fizesse uma bruta campanha de participação popular em 
torno a Lei de diretrizes orçamentárias aprovada no semestre anterior, criaria uma boa oportunidade 
para a sociedade participar. 

Vou ficar por aqui, senão vocês vão perder o almoço. 
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Quero ainda dizer o seguinte: é um longo caminho, longo, longo, longo caminho! É preciso ter muita pa-
ciência, é preciso ser muito realista, não se pode se deixar enganar por aparências, porque a democracia 
se constrói na prática, não na teoria, ela se constrói fazendo. 

então, quero dizer aos senhores, a quem estou me dirigindo especialmente, embora com todo respeito 
pelo meu quase companheiro de idade, e aos outros nossos amigos, que temos ainda muito que aprender. 
Às vezes pensamos que entendemos, mas não entendemos tudo não. tem coisa por trás que é muito com-
plicada. na relação entre o poder executivo e Legislativo é uma tragédia, que faz com que o Legislativo 
perca a sua característica de poder representativo da sociedade como um todo. ele se transforma em 
cartório homologador da vontade do executivo. 

e o executivo para ter a famosa governabilidade, como se diz, usa os piores instrumentos para ganhar 
maioria no Congresso. isso nós temos que saber. temos que saber e temos que exigir que o poder Legis-
lativo assuma uma postura de muito mais autonomia e de muito mais poder porque o poder realmente 
deveria estar com o Legislativo, pois é esse o poder que representa a sociedade como um todo. representa 
mal, por enquanto, a representabilidade ainda é muito mal equilibrada, como disse a deputada erundina, 
mas é o que temos, e temos que melhorá-la. e uma vez bem representativo, ele teria de concentrar o po-
der real e o executivo não pode mexer uma palha sem autorização legal. e autorização legal quem dá é o 
Legislativo. então aqui está o centro do poder democrático, mas ele tem de funcionar de acordo e não se 
deixar comprar literalmente pelas benesses que o executivo lhe dá para garantir a maioria nesta Casa. 
Tem que haver muita clareza em tudo isso, senão ficamos apenas na superficialidade das aparências. 

obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (deputado edivaldo Holanda Junior) – Quero agradecer e parabenizar o sr. Chico 
Whitaker pela brilhante exposição. 

o debate da tarde não mais irá ocorrer neste auditório, mas no plenário 3. 
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agradeço a deus a oportunidade de presidir esta mesa e de estar ao lado de todos vocês. agradeço a cada 
um dos expositores e a todos os presentes. depois do almoço, voltaremos aos trabalhos com o tema Meca-
nismos Institucionais de Participação Popular na Reforma Política. 

Boa tarde a todos.

Que deus os abençoe. 

O SR. PRESIDENTE (deputado dr. grilo) – Boa tarde a todos. 

declaro aberta a segunda mesa do seminário 10 anos da Comissão de Legislação participativa – demo-
cracia e participação popular, que vai debater o tema Mecanismos Institucionais de Participação Popular na 
Reforma Política.

para compor a segunda mesa de debates, convido o sr. Juiz márlon reis, membro do movimento de Com-
bate à Corrupção eleitoral. 

passemos às regras de condução dos trabalhos desta mesa.

Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo de 30 minutos, não podendo ser apar-
teado. informarei quando faltarem 5 e 2 minutos. 

tendo sido esclarecidas as regras, passemos às exposições. 

passo a palavra ao sr. Juiz márlon reis para a sua exposição. 

O SR. MÁRLON REIS – Boa tarde a todos os presentes.

deputado dr. grilo, eu agradeço de maneira muito especial o convite para participar deste momento 
importantíssimo. acompanhamos o trabalho da Comissão de Legislação participativa e achamos que se 
trata de fato de um espaço do qual a sociedade brasileira não mais pode abrir mão, um espaço de interlo-
cução e de diálogo com a Câmara dos Deputados. É por isso que fico muito feliz de estar aqui. 
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a nossa experiência é de participação na produção de leis, a participação social. e ela pode se aprimorar, 
pode evoluir, especialmente nesse tema tão importante para todos, a reforma política. neste exato mo-
mento discute-se se se apresenta o relatório em outro ambiente da Casa. 

Quero aproveitar este tempo para trazer um pouco das nossas reflexões sobre a importância da partici-
pação popular na reforma política e concluir falando dos mecanismos institucionais e sociais que podem 
ser utilizados para o aumento dessa participação.

em primeiro lugar, no nosso entendimento, a reforma política, e seria até redundante à vista de tanto que 
se tem falado isso ultimamente no Brasil, talvez seja a principal reforma, porque antecede outros debates 
importantes que o Brasil precisa travar. 

acreditamos que é preciso haver uma melhora na qualidade da representação para que esses debates 
possam ser travados no nível e na profundidade de que precisam. Consideramos que a reforma política 
é inadiável. É um reclamo de toda a sociedade nos seus mais diversos segmentos e pelas mais diversas 
razões. as mais visíveis delas têm a ver com a fragilidade do sistema eleitoral atual no que toca à permis-
sividade, à perigosa influência do poder econômico, não à influência positiva do uso do poder econômico, 
mas do abuso do poder econômico, que desvirtua os resultados dos pleitos. 

nesta semana mesmo uma importante revista semanal publicou matéria elucidativa sobre a extrema cor-
relação entre o volume de recursos privados utilizados nas eleições dos deputado Federais – fazendo um 
estudo sobre a Casa – e o resultado eleitoral. É claro que existem situações raras de pessoas que gastaram 
muitíssimo e não foram eleitas, como há também situações raras de pessoas que gastaram pouquíssimo 
e foram eleitas, mas a tônica é a das grandes doações. Esse é um fator que define o resultado dos pleitos, 
segundo números muito bem expressados numa pesquisa bem realizada pela revista Época. e a pergunta 
é: é justo que seja assim? É razoável que seja assim? Esse modelo não estaria impedindo que segmentos 
incapazes de movimentar grandes somas de dinheiro tenham assento no Congresso Nacional? Nós não 
temos dúvida de que sim, e essa é a grande queixa das diversas organizações da sociedade civil que hoje 
se mobilizam para cobrar do parlamento essa reforma.
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a conclusão é de que há uma distorção na representação que tem por base, mas não como único elemen-
to, o financiamento de campanhas, que já oficializa uma distorção. 

Certa vez eu disse, em alguma outra oportunidade, que o nosso caixa um apresenta tantas deficiências 
que, no meu entendimento, nem precisaríamos de caixa dois. Há algumas situações em que o financia-
mento é, por exemplo, baseado em empresas que, direta ou indiretamente, têm interesses em tomadas 
de decisão dos representantes, e lá estão elas numa relação perigosa em que se contamina o mandato. 

não queremos com isso deslustrar nenhuma atividade do Congresso nem de nenhum parlamentar em 
particular, mas, trazendo para cá a análise que os movimentos sociais fazem, e falo isso porque estou 
inserido no contexto do movimento de Combate à Corrupção eleitoral, que é uma rede de organizações 
sociais da qual eu participo representando a associação Brasileira dos magistrados e promotores elei-
torais – estamos lá junto com diversas outras organizações, como a Conferência nacional dos Bispos do 
Brasil (CnBB) e a ordem dos advogados do Brasil (oaB) –, o que nós observamos no seio das organizações 
é uma descrença na possibilidade de esse modelo atual acarretar a produção de uma representação que 
de fato mude para o interior do Congresso nacional a realidade da complexidade social brasileira.

a complexidade social brasileira não está, no nosso entendimento, devidamente registrada de modo pro-
porcional no Congresso, na Câmara dos deputados ou nos parlamentos em geral, por conta justamente de 
distorções que passam, como já mencionei, pelo financiamento privado, especialmente com a possibili-
dade de doação por pessoas jurídicas em geral, o que é algo em si, para nós, já questionável, e particular-
mente por pessoas jurídicas que têm interesses imediatos nas decisões políticas. 

meios há, e, lamentavelmente, a legislação os alberga, para que se quebre, virtualmente, qualquer obs-
táculo às doações, por exemplo, quando se considera a possibilidade de uma empresa da qual é acionista 
outra empresa que está proibida diretamente de doar, mas a empresa da qual ela é participante nós temos 
várias decisões que dizem que não está proibida. 

Da mesma forma, encontramos uma dificuldade muito grande na existência de falta de transparência no 
processo de arrecadação e de prestação de contas, o que dificulta bastante o controle social das contas 
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de campanha, especialmente por conta daquilo que nós consideramos que poderia e deveria ser altera-
do, que é o fato de que apenas após o pleito e até o prazo de 30 dias é que se devem apresentar os nomes 
dos doadores, quando, em duas oportunidades – em 6 de agosto e 6 de setembro – os candidatos têm de 
apresentar prestações de contas parciais. mas a lei, inadequadamente, determina que apenas na presta-
ção de contas definitiva realizada após o pleito, e não mais na Internet, como são as prestações de contas 
provisórias, os nomes dos doadores sejam apresentados a posteriori, quando não é mais possível para os 
eleitores considerar esses nomes no momento da sua escolha eleitoral.

todas as vezes em que eu toco nesse assunto, eu percebo, em outras oportunidades, uma certa curiosi-
dade sobre essa particularidade, que não é lembrada praticamente. nem mesmo os estudiosos do direito 
eleitoral se debruçam sobre a gravidade consistente nessa passagem. 

Qual a justificativa constitucional para que os candidatos, os comitês financeiros não devam dizer quem 
está doando durante o pleito, já que as doações estão acontecendo ao longo do pleito? Essas doações de-
veriam ser feitas, recebidas; e os nomes, apresentados. a consequência de não haver essa apresentação é 
muito séria, porque nós retiramos do eleitorado a possibilidade de considerar este aspecto que é funda-
mental: quem doa, quem banca a campanha. nós retiramos esse aspecto, que é fundamental, do crivo do 
soberano. o detentor do poder político é privado de uma informação essencial para a tomada de decisão, 
e isso é algo muito sério, que marca, lamentavelmente, o modelo que nós temos hoje. 

eu poderia citar vários, mas eu só queria citar, em rápidas pinceladas, elementos que nós consideramos que 
precisam ser corrigidos, para não citar muitos outros. Vou me basear aqui na questão do financiamento das 
campanhas, e nós consideramos que já se perdeu muito tempo na alteração desses instrumentos.

pois bem, a sociedade brasileira quer participar desse processo e está participando. eu poderia dizer 
que já há muito tempo ela vem participando, mas, para não ir muito longe na busca da história dessa 
participação, eu citaria três passagens relativamente recentes. a primeira, com a própria participação 
popular, que foi intensa na elaboração da Constituição de 1988. aliás, foi dessa participação popular, 
através das emendas populares, que decorreu a inserção dos três mecanismos de democracia direta que 
estão na Constituição – referendo, plebiscito e iniciativa popular. a própria lembrança disso no texto 
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constitucional decorreu de mobilização popular, com coleta de assinaturas, com mobilização da igreja, 
da oaB e de várias outras organizações que cobraram isso dos Constituintes.

tendo sido acolhida a ideia, passou a constar da Constituição. esses três mecanismos, que só foram lem-
brados por conta da própria participação popular, têm tido alguma importância, e uma grande importân-
cia, embora nós achemos que ainda estão sendo utilizados de maneira tímida, e não por culpa da socieda-
de, que gostaria de utilizá-los de forma mais constante, mas por conta de dificuldades institucionais que 
podem e devem ser resolvidas também no âmbito da reforma política.

eu cito como exemplo dessa participação, dessa cobrança, dessa iniciativa popular que existe, apesar das 
dificuldades, aquilo que é mais próximo do nosso cotidiano, daquilo que nós fizemos como movimento, que 
resultou na Lei 9.840, contra a compra de votos, que decorreu de uma coleta de assinaturas por uma inicia-
tiva popular de projeto de lei, aprovada em 1999, que introduziu regras elementares na legislação eleitoral, 
apenas para dizer que a prática da captação em lista de sufrágio ou da compra de votos e dos desvios do 
aparato de governo para fins eleitorais deveria redundar no afastamento do candidato da disputa.

então, para dizer o óbvio, foi preciso que a sociedade se mobilizasse para que houvesse a introdução dessas 
normas na legislação. e eu digo isso com base em informações colhidas para a elaboração da minha tese de 
doutoramento, que está em andamento. Fiz entrevistas com diversos parlamentares de diversos partidos, 
aqui e no senado, e a maioria dos entrevistados me asseguraram que, se não fosse por aquela via, seria im-
possível que nós tivéssemos a lei que diz que a captação em lista de sufrágio deve levar à cassação do regis-
tro do diploma, por conta de dificuldades básicas elementares na tramitação de projetos de lei como esses.

a iniciativa popular foi fundamental e foi o único instrumento encontrado pela sociedade para forçar, 
no bom sentido, o diálogo com esta Casa. e esse diálogo foi bom, foi proveitoso, tanto que o projeto de lei 
foi enriquecido com algumas alterações, inclusive acrescentando detalhes – até para agravá-lo – que não 
estavam no texto original. Mas, a partir do debate deflagrado pela iniciativa da sociedade, conseguiu-se 
um instrumento de lei. está aqui na mesa o Flávio dino, que é um jurista respeitadíssimo, que tem muita 
experiência também na área eleitoral, não só como, atualmente, participante da atividade política, mas 
antes também, como magistrado, e sabe o que virou o 41-a nos tribunais eleitorais: uma ferramenta 
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importantíssima, uma ferramenta utilíssima, por meio da qual nós podemos afirmar que não há sessão 
de tribunal no Brasil em que não se discuta – ou para afastar, ou para acolher, ou para negar – a aplicabi-
lidade do art. 41-a.

Logo em seguida, vem outro processo, esse mais recente, pelo qual nós acabamos de passar – mais ou me-
nos, porque ainda há um debate em aberto –, que é participação popular na reforma política já, que é a 
Lei da Ficha Limpa, um segundo momento de muito maior maturidade do movimento, em que foi possível 
apresentar para a sociedade teses jurídicas complexas, convencer a comunidade jurídica de teses jurídicas 
absolutamente complexas. não foi fácil. É um processo completamente diferente da Lei 9.840, porque ali, 
naquela lei de iniciativa popular, em que nós falávamos sobre compra de votos e cassação, era de uma 
simplicidade muito grande a tese, apesar de que ainda conseguiram encontrar fundamentos para defen-
der em juízo a inconstitucionalidade dessa lei, o que foi logo superado pela Justiça eleitoral. mas as teses 
por trás da Lei da Ficha Limpa são dogmaticamente muito mais complexas, muito mais complicadas. e nós 
sentimos na pele, com o movimento, a dificuldade de demonstrar a viabilidade, inclusive constitucional, 
daquelas teses. aos poucos nós fomos conseguindo isso, a ponto de nós termos saído de uma minoria na 
comunidade jurídica para uma maioria; a ponto de, em 2008, no supremo tribunal Federal, a tese da possi-
bilidade do afastamento da presunção de inocência da matéria das inelegibilidades ter sido vencedora por 
9 a 2 no supremo tribunal Federal. e agora, essa tese, no mínimo, não é mais… nós vimos o que aconteceu: 
foi 5 a 5, no período de antes do 11o ministro. e nós vamos ter agora o julgamento de uma ação declaratória 
de Constitucionalidade – julgamento em relação ao qual nós estamos extremamente otimistas. 

aliás, tratando sobre a constitucionalidade da lei, num dos julgamentos ocorridos no âmbito do supremo 
tribunal Federal no ano passado, o supremo chegou a adiantar a consideração, por 6 votos a 4, de que 
não havia problemas constitucionais em relação a algumas teses, como a do afastamento da presunção 
de inocência, por não aplicável. não é que ele seja afastado por conveniência, seja afastado porque outro 
princípio é mais relevante, não. É porque simplesmente ele é inaplicável a essa matéria. então, essa tese 
venceu, preponderou na comunidade jurídica. Hoje eu me arrisco a afirmar que a imensa maioria dos 
juristas já acolhe a tese da inaplicabilidade desse princípio. mas é só para mostrar como a mobilização da 
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sociedade é capaz de fazer não apenas a lei, como também um processo muito mais amplo, e mais impor-
tante até, que é dar o alicerce social suficiente para essa lei. O que faltava na legislação anterior não era 
tanto a existência de normas aplicáveis para a tomada de medidas um pouco mais rigorosas, mas dúvidas 
quanto à existência, até mesmo, de uma base social para que isso acontecesse. 

o art. 222 do Código eleitoral, desde 1965, já dizia que a eleição alcançada com base na prática da fraude, 
da coação e da captação ilícita de sufrágio era punível com a nulidade dos votos. então, era possível, sim, 
já, desde 1965, anular votos concedidos a alguém que praticou a compra de votos. entretanto, jamais 
foi aplicado o art. 222. Já de 1999 para cá, nós tivemos, de 2000 até 2009 – a última vez que nós fizemos 
a pesquisa –, 675 mandatos fulminados, quase todos no âmbito dos municípios, mas não só, alcançados 
por essa lei. Qual foi a diferença? A diferença foi a base social, que influenciou, sim, o modo de entender, 
mas influenciou positivamente o entendimento, a jurisprudência; influenciou o próprio legislador, no 
sentido de fazer com que ele aprovasse essa lei; e não só. Influenciou toda uma nova série de reflexões 
sobre o direito eleitoral, sobre as instituições eleitorais, sobre a Justiça eleitoral, e sobre o seu papel na 
democracia – trajetória essa que foi seguida pela Lei da Ficha Limpa, com muito sucesso, com muito êxi-
to, com aprovação por unanimidade, num processo que eu vou considerar sempre como extremamente 
pedagógico, para nós também.

eu falo não como juiz, os senhores já devem ter percebido que a minha perspectiva é da atuação em rede. 
eu não falo aqui como representante corporativo, nunca foi essa a nossa perspectiva. a nossa associação 
eleitoral é de discussão temática do Direito Eleitoral, não tem finalidades corporativas. Para isso nós te-
mos associação dos magistrados Brasileiros (amB), associação dos Juízes Federais do Brasil (ajufe), asso-
ciação nacional dos procuradores da república (anpr), associação nacional dos membros do ministério 
público (Conamp).

então, a nossa perspectiva é a perspectiva social. e nós também aprendemos com o processo. está aqui o 
Chico Whitaker, que é um dos grandes cabeças desse movimento e participou amiúde desse processo – não 
é, Chico? Nós mesmos aprendemos muito com isso, no sentido de que trouxemos para cá um texto que 
era mais severo do que o que acreditávamos que passaria, e já sabíamos que deveríamos apresentar um 
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texto severo para servir como base de discussão, e na base dessa discussão nós aprendemos muito no sen-
tido de que esse texto foi de fato aprimorado. Foi aprimorado por diversas propostas de parlamentares 
que trouxeram elementos sobre os quais nós não havíamos refletido.

mais uma vez eu cito até o exemplo do Flávio, que, como deputado Federal, trouxe algumas emendas 
que nós ficamos felizes de ver acolhidas, com relação, por exemplo, à inelegibilidade de alguém que 
tenha sido aposentado compulsoriamente da magistratura. e vários outros parlamentares trouxeram, 
agregaram, e, quando chegou a hora de verificar o critério de corte, em que momento deveria se dar a 
inelegibilidade, nós concordamos que não deveria ser a primeira decisão em primeiro grau, por conta de 
acrescentar um plus de segurança, mas já sabendo da desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 
E concordamos, aplaudimos o resultado final, comemoramos como uma grande vitória a edição da lei que 
começou a ser aplicada, e bem, nas eleições de 2010.

Bom, o supremo tribunal Federal decidiu que a sua aplicabilidade começa de fato em 2012, mas, para nós, 
a vitória está conquistada. nós temos lei. temos a Lei da Ficha Limpa, que já está em pleno vigor e no auge 
da sua eficácia. Qualquer eleição suplementar, qualquer eleição extemporânea já está baseada nessa lei.

então, essa é uma experiência popular, extremamente palpável, de quanto a sociedade quer participar da 
reforma política. E veja, com o mesmo aumento de complexidade no grau de reflexão com que nós saímos 
da Lei 9.840 para a complexa Lei da Ficha Limpa, a sociedade agora já está preparada para mudar para 
esse outro patamar de discussão, mais complexo ainda. e querendo fazer isso. não é à toa que já se discu-
te mobilização, já se faz, já se promove mobilização para a participação da reforma política de diversas 
maneiras, com iniciativa popular nova, com a presença nesta Casa.

E eu fico feliz de considerar... Inclusive estive presente aqui, como pessoas do Movimento de Combate à 
Corrupção eleitoral (mCCe), várias vezes; a oaB, várias outras organizações participaram das audiências 
públicas abertas por ocasião do debate sobre a reforma política. e quero dizer a todos que não há a possi-
bilidade de se construir um modelo legítimo, um modelo que atenda aos reclamos de mudança que estão 
aí, sem que seja considerada a voz da sociedade.
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eu não falo apenas a voz das organizações sociais, que também são uma forma de intermediação, mas eu 
falo de consulta direta, da forma como ampliar as audiências públicas, ampliar o grau de discussão com 
a sociedade. E, tratando uma vez, por exemplo, da questão do financiamento público, eu dei o seguinte 
relato: todas as vezes que eu falei sobre o assunto, inclusive muitas vezes, e na maioria das vezes, para 
pessoas que não eram de organizações sociais, nós partimos de um público hostil, da ideia que parte de 
uma visão preconceituosa, de que se trata de tomar dinheiro público para pessoas que vão desviar esses 
recursos, que é uma visão extremamente preconceituosa, e temos conseguido demonstrar o quanto seria 
eficiente a adoção desse modelo, usando uma série de argumentos. 

então, a participação e a aproximação com a sociedade propiciam naturalmente um aumento do volume 
de informação e, com ele, de massa crítica e da tomada de posturas. 

mas não se iludam, não nos iludamos com o fato de que o número de pessoas que se interessam pelo 
assunto, que já leram sobre o assunto, que se posicionam nas redes sociais, nos fóruns de discussão, nas 
organizações sociais é muito grande, de tal maneira que não é possível fazer uma reforma exclusivamen-
te parlamentar. não estamos, com isso, retirando de maneira nenhuma a importância deste parlamento 
que temos, não estamos de maneira alguma fazendo isso, mas estamos querendo, pelo contrário, convi-
dar cada vez mais o parlamento a participar deste debate, com o qual ele só tem a ganhar, no sentido de 
ampliar a legitimidade das decisões que saem desta Casa.

a representação é um instituto em debate no Brasil. Quando estamos discutindo reforma política, quando 
reforma política ganha uma envergadura tão alta nos meios de comunicação, o que se está discutindo é a 
qualidade da representação. isso é muito sério. estamos concluindo que a representação deve aprimorar, 
e isso é muito sério, isso é inadiável, mas também não pode ser feito de qualquer forma. É preciso ter mé-
todo, é preciso ter critério, e esse critério envolve necessariamente a participação, a consulta à sociedade, 
às organizações sociais, e a utilização que a própria Constituição dá a essas consultas. 

eu tenho muita esperança de que isso aconteça, e trago para cá o depoimento de uma rede que está 
acostumada a lidar com o parlamento, está acostumada a trazer para cá suas demandas, e também está 
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acostumada a travar frutíferos debates com o Congresso nacional, no sentido de inclusive ver acolhidas 
aqui suas demandas.

então, não percamos de vista essa ótica, esse ideal, essa tarefa. nós precisamos empreender esse diálogo, 
e não há outro meio que não o do diálogo para realizarmos essa tarefa.

espero que os mecanismos sejam abertos, porque tenho certeza de que a sociedade vai correr atrás. se 
não houver uma reforma satisfatória, haverá mais e mais movimentos até que uma nova iniciativa che-
gue a esta Casa, com muitas adesões, muitas e muitas adesões, bem mais do que a da Lei da Ficha Limpa. 
a sociedade compreende sim o que é reforma política, sabe de suas necessidades, e quando discutimos na 
base, percebemos um volume muito grande de informações.

eu queria concluir esta minha abertura, esta minha apresentação com um relato de um fato, de um episó-
dio que foi propiciado por um convite feito pelo senador pedro taques, que levou algumas pessoas, como 
a deputada Luiza erundina e eu a mato grosso, para discutirmos reforma política num evento aberto na 
oaB, que tinha representantes de movimentos da periferia, de todo o tipo de movimento social. e nós 
saímos de lá todos convencidos do grau de energia e de esperança que a sociedade deposita quando se 
toca na expressão reforma política. É uma reforma que não só é inadiável, como precisa ser feita com a 
sociedade, pela sociedade e com o parlamento. 

Os mecanismos estão aí. A participação popular está dada e está exemplificada. Os movimentos que fi-
zeram a Lei da Ficha Limpa não irão passar ao largo da reforma política. pelo contrário, fortalecidos que 
estão pela constância da sua mobilização, eles virão para cá, para trazer novos diálogos, trazendo suas 
teses, suas bandeiras, e esperamos que esse diálogo possa acontecer o quanto antes. se não, teremos que 
passar algum tempo para acumular energia, mas voltaremos a ver as bandeiras hasteadas do lado de fora 
do Congresso, com milhões de assinaturas chegando aqui, com milhões de pessoas se manifestando, cen-
tenas de pessoas percorrendo esta Casa, como aconteceu com a Lei da Ficha Limpa. tenho certeza de que 
muito mais será com a reforma política.
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mais uma vez, agradeço pelo convite. para mim, é uma honra participar deste debate aqui por conta disso 
que eu falo. o mCCe, movimento de Combate à Corrupção eleitoral, não é um movimento antiparlamen-
tar nem um movimento contra a representação democrática. É um movimento pelo aprimoramento da 
representação democrática pela via de outra forma de participação, que é a democracia participativa. 
sempre que possível, também nos valemos dos instrumentos da democracia direta. nesse sentido, o diá-
logo com esta Casa será sempre necessário para que continuemos alçando espaços cada vez mais elevados 
de diálogo, de realização e de conquista.

O SR. PRESIDENTE (deputado dr. grilo) – agradeço ao dr. márlon reis a exposição. parece até que ele 
cronometrou os 30 minutos exatos.

neste momento, passo a palavra ao dr. Flávio dino, presidente da embratur, que nesta ocasião representa 
a ajufe, entidade da sociedade civil que apresentou a primeira sugestão à CLp.

O SR. FLÁVIO DINO – sr. presidente, deputado grilo; meu querido amigo, colega Juiz márlon reis, compa-
nheiro desde as lutas estudantis da Universidade Federal do maranhão – já se vão 20 ou 25 anos talvez –, 
prof. Chico Whitaker, na pessoa de quem cumprimento todos os que aqui estão, os servidores da minha 
Casa – que continua a sê-lo –, companheiros e companheiras dos movimentos sociais. 

presidente grilo, já se vão dez anos desde que aqui estive como juiz, apresentando exatamente a sugestão 
legislativa no 1, em 2001. era presidente da Comissão a deputada Luiza erundina e presidente da Câmara 
o deputado e hoje senador aécio neves. estive aqui, num plenário desses, em nome, na ocasião, da magis-
tratura brasileira, apresentando um projeto que veio a se tornar lei três ou quatro anos depois.

as águas passaram por baixo das pontes da vida. tive a honra de integrar este parlamento como re-
presentante do meu partido e do meu estado, o maranhão, e hoje exerço uma função de governo, por 
delegação da presidenta dilma, junto ao instituto Brasileiro de turismo. venho aqui, portanto, com esse 
sabor de memória dessa experiência vivida e também de partícipe de muitos desses momentos a que, 
com proficiência e exatidão, o companheiro Márlon fez referência. Desde os primórdios da Constituinte, 
quando exatamente por projetos de emenda popular se buscava ampliar os canais de democracia direta, 
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como então dirigente do diretório Central dos estudantes da Universidade Federal do maranhão, até 
como membro deste parlamento, e hoje, no governo, acompanhando essa trajetória da luta social.

vou, muito brevemente mesmo, me referir a uma dimensão do debate que me foi proposto, que são os 
mecanismos institucionais de participação popular. não irei falar sobre a participação popular, que, na-
turalmente, é muito maior, muito mais ampla e mais relevante do que os mecanismos institucionais de 
participação popular. 

Hoje assistimos à marcha das margaridas, que toma seu nome de uma grande lutadora social, a compa-
nheira margarida alves, paraibana. vejo aqui companheiros do movimento sindical, companheiro da 
Central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil (CtB). É um momento alto, obviamente, da luta 
social, da participação popular, do controle social nas ações de poder. Contudo, existe uma instituciona-
lidade, por meio da qual se manifesta essa tal participação popular aqui nesta Casa e em outros âmbitos 
do estado. a Constituição Federal brasileira, nós sabemos, valoriza, com muita ênfase, a participação po-
pular, seja ao tratar da chamada democracia representativa, seja também na consagração de mecanismos 
de democracia direta. 

naquela parte das chamadas cláusulas pétreas da Constituição, aquilo que não pode ser mexido nem pelo 
parlamento, está lá o voto direto, secreto, universal e periódico, para mostrar a valorização da democracia 
representativa. a Constituição anuncia no seu pórtico que, além da democracia representativa exercida 
por deputados e senadores eleitos pela sociedade, há os canais de democracia direta. sabemos da rele-
vância que eles têm, sobretudo a iniciativa popular. ao lado dela, deveríamos ter o referendo e o plebis-
cito, com igual nível de protagonismo.

não é o que ocorre. nós tivemos apenas um referendo, relativo ao estatuto do desarmamento, e um ple-
biscito, relativo ao sistema de governo e à forma de governo – este em 1993 e o outro mais recentemente 
–, nesse período todo pós-Constituinte, a mostrar que, se é verdade que os projetos de iniciativa popular, 
de fato, caíram no gosto popular, sobretudo no das organizações sociais que dirigem iniciativas nesse 
sentido, não obstante as dificuldades formais das quais falarei em seguida, o mesmo não acontece com o 
plebiscito e o referendo, pela própria escassez da utilização desses meios.
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a Câmara dos deputados evoluiu, creio, para além da chamada democracia representativa ao instalar, dez 
anos atrás, esta Comissão, a Comissão de Legislação participativa, um canal permanente de interação com 
as organizações sociais e com as organizações não governamentais e de partilhamento de ideias sobre o 
processo legislativo. 

acabei de receber outro convite para outro seminário, no dia 23, o que mostra que a CLp tem vida, tem 
vitalidade, com esse papel de ser a referência, a face da Câmara na sua relação à sociedade.

mas não é só isso. temos permanentemente audiências públicas. Hoje mesmo, quarta-feira, é um dia 
sempre de muitas emoções aqui. 

Quero confessar aos senhores que morro de saudades, mas são momentos da vida.

Hoje é um dia que está cheio de audiências públicas, cheio de gente andando, e isso realmente autoriza 
previsões e diagnósticos bastante positivos acerca da maturidade da democracia brasileira, pelo menos 
na sua dimensão formal, procedimental e institucional.

nós temos audiências públicas e também vemos uma evolução bastante importante no que se refere à 
Câmara com o uso da internet como mecanismo de diálogo, de controle social e de acompanhamento.

nós sabemos. vivi isso, deputado dr. grilo, como parlamentar. era até uma referência da pulsação da so-
ciedade sobre determinados temas a quantidade de e-mails que chegavam ao gabinete sobre determinado 
assunto. muita gente que pode enviar um e-mail pode achar que isso não adianta nada, mas isso é sim um 
elemento de persuasão ou de dissuasão bastante importante. muito frequentemente, no plenário, alguém 
dizia: “Ah, já recebi 2 mil e-mails sobre esse assunto” ou “Já recebi 4 mil e-mails sobre esse assunto”. parece algo 
singelo, simples, mas tem relevância no processo legislativo, uma vez que se presta à estratégia argu-
mentativa de quem é a favor ou contra determinadas ideias. ao lado do contato cotidiano que os parla-
mentares hoje, felizmente, são obrigados a ter com as chamadas bases, o mundo virtual o complementa 
e, num certo sentido, possibilita o exercício de algo similar a um mandato imperativo – obviamente, não 
exatamente um mandato imperativo, mas temperos de mandato imperativo no mandato de representa-
ção geral rousseauniano, à feição de rousseau, que nós temos no Brasil.
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Eu queria finalmente dizer aos senhores que, além da Comissão de Legislação Participativa, do uso da 
internet e das audiências públicas, mesmo no âmbito das chamadas reformas eleitorais, que, para mim, 
são fases da reforma política, nós tivemos avanços muito importantes no que se refere à participação 
popular. e faço questão de sublinhá-los porque imagino que eles têm um caráter pedagógico, um caráter 
de estimular novas iniciativas e mostrar, como dizemos na luta social, que a luta vale a pena, ou seja, que 
o movimento vale a pena, que a mobilização vale a pena.

nós tivemos as cotas para mulheres e, muito recentemente, sanções relativas ao não preenchimento das 
cotas. acho que simbolicamente, pelo menos, é importante. não produziu ainda um avanço substantivo 
no número de representantes femininos – o Brasil continua a ser o país com menor representação femi-
nina no parlamento em toda a américa Latina –, porém, do ponto de vista legal, nós temos a consagração 
das cotas, inclusive no que se refere ao tempo de televisão e ao dinheiro do fundo partidário. acho isso 
muito positivo.

Depois nós tivemos uma intensificação do uso da Internet nas campanhas eleitorais, com uma lei de 2009 
da qual tive a honra de ser relator nesta Casa. nós tivemos um mecanismo que ainda precisa ser mais de-
senvolvido, que é a obrigatoriedade de os candidatos registrarem seus programas de governo. Hoje isso 
é lei. não pode ser um ato puramente burocrático, cartorial, mas é um grande avanço, porque possibilita 
o controle social em relação às chamadas promessas de campanha. isso obriga que haja um certo nível de 
maturação dessas ideias que os candidatos a prefeito, governador e presidente apresentam.

e creio que um acompanhamento sistemático, organizado, em espécies de observatórios por entidades da 
sociedade civil, garantirá uma maior eficácia a esse mecanismo previsto em lei, desde 2009, e os candida-
tos serão obrigados a registrar os seus programas de governo na Justiça Eleitoral para fins de cobrança. 

o márlon já fez referência aos dois resultados mais notáveis desse processo de reforma eleitoral ou re-
forma política com participação popular, que são exatamente a lei relativa à captação ilícita de sufrágio, 
assim como também a chamada Lei da Ficha Limpa, de cujo debate legislativo tive a alegria de participar.
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Quando colocamos esse conjunto de cotas para as mulheres, o uso da internet nas campanhas eleitorais, 
registro de programas de governo, lei sobre compras de votos, Lei da Ficha Limpa, nós compomos um 
acervo significativo do resultado dessa ideia de participação popular no âmbito da chamada reforma po-
lítica, porque não será, faço questão de sublinhar, um momento mágico, redentor, que irá salvar o Brasil. 
se alguém espera esse momento mágico, messiânico e redentor em que, no monte sinai, moisés receberá 
os dez mandamentos, ele não ocorrerá. na verdade, a reforma política é um processo histórico, concreto, 
com suas contradições, idas e vindas, lutas, marchas e contramarchas. 

portanto, não há uma reforma política, a meu ver. Há um processo de reformas políticas, com todas essas 
contradições naturalmente, que produz resultados positivos ou negativos em cada contexto histórico. 
acho que, sob essa perspectiva, quando se fala da reforma política, podemos sim dizer que nós temos um 
patrimônio significativo de avanços, de resultados concretos da relação entre a luta social e o processo 
institucional da chamada reforma política. 

Finalmente, Sr. Presidente, sendo fiel ao meu compromisso de brevidade e de síntese, que aprendi aqui, 
porque aqui se fala muito pouco – têm-se 5, 10 ou 15 minutos para falar, no máximo; no plenário, 5 minu-
tos; nas Comissões, 15 minutos; no grande expediente, quando temos sorte na vida, 20 minutos por ano –, 
aqui é a Casa da brevidade também, desenvolvemos um treino para isso, além do treino de sala de aula, 
naturalmente, que obriga também a esse exercício da síntese; sendo, portanto, fiel a esse aprendizado, 
concluo dizendo que imagino o que devam ser os passos principais neste momento.

Primeiro, o debate sobre financiamento de campanha e prestação de contas. 

não existe uma nova reforma política sem mexer nisso. Faço questão de dizer o que disse no processo 
de debate sobre a Lei da Ficha Limpa. O sistema atual é um sistema produtor de fichas sujas; o sistema 
de financiamento de campanha de prestação de contas atual é um sistema que produz fichas sujas; uma 
espécie de modelo fordista de produção de fichas sujas em série. 

então, de nada ou pouco adianta termos a Lei da Ficha Limpa, se nós sabemos que o processo se retroa-
limentará eternamente, como se fosse, mal comparando, uma espécie de combate ao tráfico nos morros 
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do rio de Janeiro. por ano, matam-se milhares de jovens, encarceram-se outros tantos, e há permanente-
mente uma reposição por força do próprio processo de exclusão social, de injustiça social e desigualdade 
no nosso país.

nós precisamos ser radicais nesse sentido, ou seja, ir à raiz do problema. e a raiz do problema, não tenho 
dúvida de apontar, é a problemática do financiamento de campanha e o modo de prestação de contas, 
como aliás o companheiro márlon fez referência. 

Se é financiamento público exclusivo, se é financiamento misto, se é financiamento cidadão, pouco im-
porta, o fato é que, a meu ver, há um aspecto só que me parece dogma. nós não podemos fazer com que a 
democracia brasileira continue a ser sustentada por poucas grandes corporações. 

Hoje, a democracia brasileira é financiada por pouquíssimas grandes corporações empresariais, e isso se-
guramente é nocivo para a democracia brasileira. são poucos gastando muito dinheiro nas campanhas. o 
modelo ideal, obviamente, é que muitos gastem pouco dinheiro nas campanhas. Como nós invertemos a 
pirâmide, talvez menos de cem, me arrisco a dizer, não tenho os dados, mas menos de cem corporações 
empresariais custeiam 90% ou mais – não é dado, é intuição – das campanhas eleitorais, obviamente, esse é 
o modelo que submete o poder político ao poder econômico e, portanto, agride a própria essência da noção 
de democracia. Então, financiamento e prestação de contas é um tema fulcral, essencial, fundamental. 

nós precisamos valorizar os Conselhos de direitos. os Conselhos de direitos devem ser revigorados e 
valorizados; excelente artefato histórico construído a partir da experiência do sUs, o sistema Único de 
saúde, que depois se generalizou a outras políticas públicas – para crianças e adolescentes, merenda es-
colar, etc. esses Conselhos precisam ser revalorizados.

E, finalmente, imagino que a iniciativa popular deve ser ainda mais incentivada, atualizando-a com os 
meios tecnológicos disponíveis, e apenas exemplifico.

a Justiça eleitoral hoje tem uma estrutura fantástica, espraiada em todos os municípios brasileiros. e 
essa estrutura fica ociosa na maior parte do tempo. Nós temos urnas eletrônicas que são usadas um dia a 
cada dois anos. nós poderíamos usar essas urnas eletrônicas, a estrutura da Justiça eleitoral, os cartórios 
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eleitorais espalhados em todo o país, para colher assinaturas virtuais nos projetos de iniciativa popular. 
Nós teríamos aí muita agilidade e muita capilaridade e iríamos facilitar esse processo de reunir o tal 1% 
de assinaturas. isso, se não quisermos ir mais além e admitir a assinatura direta pela internet mediante o 
uso de uma senha, como é feito hoje no chamado peticionamento eletrônico nos tribunais. 

o peticionamento eletrônico é feito mediante uma senha. se a pessoa pode entrar com habeas corpus, com 
mandado de segurança, por que não pode subscrever um projeto de lei? Acho que nós temos esse meca-
nismo da internet como mecanismo de apoiamento de iniciativas legislativas ou de apresentação de ini-
ciativas legislativas, fazendo com que se tenha muito rapidamente milhões e milhões de assinaturas em 
torno de determinado projeto e com que essa dimensão catalizadora, de ativação da cidadania, que esse 
mecanismo permite, possa se fazer sentir em toda a sua plenitude, ou alternativamente usar a estrutura 
da própria Justiça eleitoral, que custa muito caro à nação e que, a meu ver, é subutilizada – ela poderia 
ser utilizada em rede, para exatamente possibilitar que as organizações sociais cheguem a todos os 5.564 
municípios, utilizando essa estrutura que já está montada, disponível e custeada pela nossa nação. 

Acredito, assim, Sr. Presidente, que, tocando um financiamento, valorizando o Conselho de Direitos, mo-
dificando um pouco a moldura institucional da iniciativa popular, nós daremos, neste momento, um 
passo a mais na chamada reforma política, naturalmente sabendo que ele não é o passo final, porque o 
passo final, para os que creem, é apenas aquele que damos para a vida eterna. Enquanto aqui estamos, 
não existe passo final, não existe fim da história, não existe fim da reforma política. Reforma política 
realmente não terminará nunca. e é bom que ela nunca termine. o importante é dar os passos corretos. 

Creio que, neste momento, esse passo é necessário e possível, a partir da reflexão inclusive desta Comis-
são de Legislação participativa, com a qual, mais uma vez, congratulo-me na pessoa do seu ilustre presi-
dente e dos membros que aqui se encontram. 

muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (deputado dr. grilo) – agradeço ao dr. Flávio dino a exposição e também aos 
deputados Leonardo monteiro, do pt de minas gerais; José stédile, do psB do rio grande do sul; e andré 
Quintão, deputado estadual de minas gerais. agradeço a todos os senhores a presença.

vamos passar, após as exposições realizadas, aos debates.

Comunico as regras de condução para a realização dos debates:

gostaria de lembrar a todos os presentes que o prazo para a formulação das questões é de 2 minutos. os 
debatedores terão o prazo de 3 minutos para responder às questões. 

passo a palavra ao primeiro inscrito, o deputado Leonardo monteiro.

O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO – Quero cumprimentar o presidente da nossa Comissão, 
deputado dr. grilo, saudar também os debatedores, Juiz márlon reis, Flávio dino, com muito carinho, que 
foi nosso colega na Legislatura passada, e sem dúvida alguma faz muita falta a esta Casa. eu cheguei, não 
tive a oportunidade de assistir à palestra do dr. márlon reis, mas peguei boa parte do seu pronunciamen-
to, da sua fala, que demonstra sua competência, como deputado Federal e essa contribuição que pode dar 
nesse debate da democracia participativa, o que se propõe aqui na Comissão de Legislação participativa.

Quero também cumprimentar o deputado andré Quintão, nosso colega, companheiro, brilhante deputado 
estadual por minas gerais. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. sei também da sua atuação na Co-
missão de Legislação participativa da assembleia Legislativa do estado de minas gerais. 

Cumprimento os demais deputados e deputadas presentes e as entidades presentes, participando do se-
minário comemorativo aos dez anos da nossa Comissão.

devo dizer aos senhores – os senhores já estão sabendo, Flávio dino, mas tivemos uma grande conquista 
nesse período de comemoração do aniversário da nossa Comissão que foi resgatar a competência que 
todas as Comissões têm de propor emendas ao orçamento. Há uns anos atrás, esta Comissão tinha per-
dido essa competência, e, agora, a atual direção da nossa Comissão, liderada pelo presidente, conseguiu 
resgatar isso. o presidente da Câmara já assinou toda a documentação para na discussão do orçamento 
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deste ano a nossa Comissão de Legislação participação poder propor emendas ao orçamento. isso resgata 
a plenitude da nossa Comissão. 

ouvi sua fala sobre principalmente a questão da reforma política, da legislação eleitoral que temos, uma 
legislação que continua fabricando o processo da gastança nas eleições e, consequentemente, a corrup-
ção eleitoral. 

Queria ouvir dos dois, quem sabe com mais detalhes, sobre qual seria a alternativa para que pudéssemos 
ter outra legislação eleitoral, outra forma de financiamento, para que pudéssemos garantir que o pro-
cesso eleitoral fosse mais democrático do ponto de vista de que o que tem menos pudesse se candidatar 
também à disputa eleitoral, e para que tivéssemos uma legislação eleitoral que pudesse inibir o processo 
de corrupção nas eleições. 

muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (deputado dr. grilo) – passo a palavra ao deputado José stédile, do psB do rio 
grande do sul. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ STÉDILE – Boa tarde, deputado dr. grilo, sr. Juiz márlon, sr. Flávio dino. É uma 
alegria sempre poder compartilhar nesta Casa esses momentos importantes da participação popular. 

penso que, para muitos, os partidos políticos são um bom negócio. É isto o que a população vê na maior 
parte dos partidos no Brasil: um bom negócio. o que a população nos diz na rua também é que na polí-
tica o crime compensa, porque se comprovam vários crimes, várias situações de irregularidade, coisas 
passam, vêm, pessoas se reelegem. muitos dizem que, quando a denúncia é feita muito antes da eleição, 
o povo já esqueceu. acabam se reelegendo fruto sempre do poder econômico. 

não sei qual é o melhor sistema eleitoral, só sei que esse que está aí não serve, porque está aumentando 
e reproduzindo uma situação profundamente injusta. Quando digo que não sei qual é o melhor sistema, 
digo também que não sei se deveria ser o parlamento quem deveria construir um novo sistema eleito-
ral brasileiro. 



Seminário | 10 Anos da CLP – Democracia e Participação Popular 199

Falo com a maior parte dos deputados nesta Casa, e quase todos eles pensam a reforma política de acordo 
com o interesse momentâneo. O que o Deputado diz? Ele não diz o que meu partido pensa, qual é o debate 
ideológico, não. os deputados pensam se na lista ele vai ter mais chance, se no sistema distrital ele tem 
mais chance. então, cada um defende seu interesse, não defende nem o interesse do partido, nem o inte-
resse da nação. esse é um grande problema que vamos enfrentar pela frente. 

neste momento, até peço desculpas, porque participei muito do debate e da construção da reforma po-
lítica, e o deputado Henrique Fontana está apresentando exatamente neste momento, na sala ao lado, o 
trabalho realizado por ele. 

acho que precisamos envolver a população nesse grande debate sobre a reforma política. se a população 
não participar... O Tiririca, um dos nossos Deputados, diz o seguinte: pior do que está não fica. acho que 
pode ficar pior. Pode ficar pior, sim, porque, se formos ouvir apenas interesses eleitorais ou individuais 
dos Deputados, pode ficar pior do que está. Então, há uma grande preocupação de envolver a população, 
de envolver a comunidade, de envolver os movimentos sociais, para que todos participem e fiscalizem.

e que nós possamos dizer que no Brasil há democracia. no Brasil não há democracia. muitas pessoas 
comparam o Brasil com outros países, dizendo que lá não há democracia. ora, aqui também não há de-
mocracia! sou deputado por uma sorte da natureza, porque eu gastei muito pouco. aliás, alguns como 
eu gastaram muito pouco. em função de ter sido prefeito de uma cidade e tal, acabei fugindo à regra 
nacional, mas o que se diz nos estados, nos municípios, na nação brasileira, é que há um preço para ser 
deputado. e como há um preço para ser deputado, tem um preço o mandato dele, porque se eu, que não 
tenho dinheiro, para me eleger tiver de fazer compromissos, o mandato não vai ser nem meu nem do meu 
partido; vai ser de quem me elegeu, quem deu o dinheiro para me eleger. então, precisamos com certeza 
mudar essa lógica, mudar essa estrutura vigente no Brasil, que privilegia e que tem mandantes. 

parabéns a todos pela preocupação. isto foi mais um desabafo do que uma pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (deputado dr. grilo) – tem a palavra o sr. mário avelino, do instituto doméstica Legal.



10 Anos da Comissão de Legislação Participativa200

O SR. MÁRIO AVELINO – Boa tarde. Bom, primeiro, eu quero comunicar: eu sou um já antigo usuário da 
CLp, com a apresentação de vários projetos, focados na questão do emprego doméstico e na questão do 
Fundo de garantia. 

o dr. mauro talvez não se lembre, mas em 2007 eu, que sou maçom, pela maçonaria, fui procurá-lo, até 
reforçando assinaturas dos maçons em prol da campanha do Ficha Limpa. 

O Dr. Flávio – a observação é para ele – fez uma afirmação final muito importante, a de que nossa estrutura 
operacional eleitoral é usada de dois em dois anos, e, eu diria, até a partir da própria CLp, cabe propormos 
um projeto para que essa estrutura operacional seja realmente disponibilizada para o cidadão, para que ele 
participe desses debates, não só da questão da reforma eleitoral como de outros assuntos fundamentais. 

O Dr. Flávio, o Dr. Márlon também e até o Deputado do Rio Grande do Sul fizeram uma observação no 
sentido de que, infelizmente, o que vemos como cidadãos no dia a dia são escândalos, são composições, 
e parece que o crime compensa; ou seja, parece que é bom ser um parlamentar, um político, porque aí 
se pode fazer alguma falcatrua. eu não estou dizendo que isso é geral; alguns. É uma minoria, mas é uma 
realidade que a imprensa no dia a dia está mostrando. 

em 2007, pela ong, nós lideramos uma campanha com o objetivo de levantar 1.100.000 votos para com-
bater a corrupção no Congresso nacional, mudando o regimento tanto da Câmara como do senado. e nós 
na época só víamos esse meio, porque é um processo tão enraizado, já é uma cultura incutida a de que 
isso tem de ser feito via mobilização popular. e há até um outro dado interessante: eu acho que foi ontem, 
na Índia, que a população estava revoltada porque foi divulgado pela imprensa que o governo indiano 
gastou Us$ 12,5 bilhões na realização de jogos; então, a população indiana foi à rua. Houve lá um levante! 
É uma questão de educação. 

e aí nós temos outro processo, que é o de investimento em educação que forme cidadania. estou dizendo 
tudo isso porque eu tenho usado a CLp, como integrante de ong, como uma forma de propor projetos. 
Eu sempre digo aos pares: olhem, usem a CLP, porque levantar 1.100.000 assinaturas, de 1% do eleitorado 
brasileiro, é missão impossível. e, mesmo que levantemos, se não houver interesse do Congresso, eles 
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vão barrar essas assinaturas, dizendo que quem assinou está inelegível porque não votou nas últimas 
eleições; então, têm todas as ferramentas para até barrar esse processo, que foi instituído em 1988, é 
muito bonito; agora, operacionalmente, eu digo que é uma missão impossível. talvez os produtores de 
Hollywood consigam fazer isso. então, a CLp é a ferramenta, o meio para virmos ao Congresso propor 
ações. e por elas brigamos. 

tive a honra de ter a deputada Luiza erundina, o deputado Jurandil Juarez e outros como relatores de 
proposições que hoje são projetos de lei que tramitam na Câmara e foram acolhidos também pelo senado. 

a pergunta que faço ao dr. Flávio diz respeito justamente ao uso dessa estrutura operacional para que a 
população desfrute de maior interatividade e participação no dia a dia do crescimento e melhoria do país. 
gostaria que o senhor reforçasse um pouco mais esse aspecto. 

através da sugestão de projeto de lei pela CLp talvez cheguemos lá, porque só com uma lei para instituir-
mos isso. 

gostaria de saber a sua opinião.

obrigado.

O SR. PRESIDENTE (deputado dr. grilo) – Com a palavra o sr. pedro Umbelino, dos Correios.

O SR. PEDRO UMBELINO – na realidade, quero fazer a pergunta ao palestrante Flávio dino e ao Juiz 
márlon reis.

a campanha eleitoral Ficha Limpa abrangeu candidatos a prefeito, governador, senador. e como o 
tribunal regional eleitoral (tre) e o tribunal superior eleitoral (tse) aceitaram a candidatura de pesso-
as com ficha suja, colocando suas fotos à disposição para os eleitores votarem? Quero entender como eles 
passaram. Houve vários casos de pessoas que foram eleitas. Foram colocadas as fotos, as pessoas votaram 
e eles estão querendo voltar para o senado, o governo e as prefeituras. Como disse, quero saber como o 
TRE e o TSE aceitam isso. Eles voltam ao poder nesse caso, quem foi eleito nessa situação?

obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (deputado dr. grilo) – Com a palavra o sr. ronivaldo maia, da Câmara municipal 
de Fortaleza. 

O SR. RONIVALDO MAIA – Boa tarde a todos.

É uma alegria participar deste seminário alusivo aos dez anos da CLp. aliás, não temos dúvida de que, a par-
tir desse horizonte, está na ordem do dia permitir aos poderes executivo, Legislativo e Judiciário níveis de 
contato, de controle, de acessibilidade. inclusive, o poder Legislativo, que tem a CLp como ferramenta, na 
sua natureza já é o mais próximo da população. de alguma maneira, ela o aciona, dele chega perto. 

Quero lembrar que dez anos de CLp no nosso Legislativo ainda nos dá a tarefa de continuar construin-
do, do ponto de vista institucional, meios efetivos para que o povo possa propor – e é esse o sentido da 
Comissão – ideias mandadas por entidades de classe, associações, sindicatos, a fim de fazer tramitar um 
projeto. esse, com certeza, é um bom caminho que não deve ser seguido apenas pela Câmara Federal, mas 
pelas Câmaras Legislativas estaduais. a partir de suas possibilidade, as assembleias Legislativas precisam 
estimular essa tarefa, bem como no âmbito dos municípios. 

eu sou vereador em Fortaleza pelo pt e fui propositor da resolução que criou a CLp no âmbito do muni-
cípio, com o apoio do presidente do poder, também vereador do pt, acrísio sena – está aqui a denise, sua 
assessora. nós conseguimos materializar isso. e há dez anos poderíamos ter seguido esse exemplo. mas o 
que é bom nunca vem tarde. apenas não sei se a CLp pode em nível nacional instituir essa tarefa.

em se tratando do tema da tarde, a reforma política, na Câmara dos deputados – e não falo com conheci-
mento de causa, mas acho que ainda é assim – o voto é fechado. são coisas simples. Falamos na tarefa de 
pensar na reforma política e precisamos não ser casuísticos, porque quase sempre é como alguém acabou de 
lembrar: torna-se tema muito importante quando nos deparamos com determinada crise institucional, mas 
depois nos acomodamos porque não prevalece o sentimento coletivo e ideológico que precisa funcionar. 

a reforma política só se materializará quando nós parlamentares conseguirmos, nos partidos, dizer ideo-
logicamente o que pensamos. Senão, depois tudo se dilui, ficamos no campo do interesse individual e fica 
difícil fazermos alguma reforma. 



Seminário | 10 Anos da CLP – Democracia e Participação Popular 203

Por exemplo, poderíamos pensar nos nossos Parlamentos. Na Câmara Municipal de Fortaleza ficamos or-
gulhosos de não haver mais a instituição do voto fechado. seja para a eleição da mesa diretora, seja para 
votação de projeto de lei polêmico, não criamos artefatos para as pessoas se esconderem, não se posicio-
narem. isso é algo que deve ser lembrado.

além do mais, a tarefa que a CLp, a sociedade e os poderes constituídos precisam aprimorar é a democra-
tização da democracia brasileira. diria até que temos avançado. somos um país de dimensões continen-
tais e damos um bom exemplo de solidificação das nossas instituições, mas democracia nunca é demais. 

de fato, embora tenhamos o que podemos chamar de democracia brasileira, precisamos democratizá-la 
ainda mais. e as ferramentas instituídas na Constituição de 1988, algumas Câmaras municipais, como a de 
Fortaleza, também instituíram: projeto de iniciativa popular, veto popular. de fato, pegar muitas vezes 
um segmento social para arregimentar 1 milhão e 100 mil assinaturas – acho que em Fortaleza são neces-
sárias cerca de 70 mil –, às vezes é uma tarefa impossível. e não conseguimos ver isso.

outra questão que não sei se aqui acontece: na Lei orgânica de Fortaleza, os projetos de iniciativa popu-
lar têm prioridade na tramitação já que, por ser de iniciativa da sociedade, não há, no bom sentido, um 
lobista, um vereador ou deputado que faça a tramitação acontecer. não sei, não falo com conhecimento 
de causa, mas vamos ver a via-crúcis de um projeto até se tornar projeto de lei por iniciativa popular, por 
intermédio da CLp, qual é mesmo o tempo para sua tramitação.

Do ponto de vista da reforma política, pergunto aos palestrantes sobre a financeirização das campanhas. 
esse tema vai e volta e sempre falamos que temos de tratar dele. É como acabou de lembrar o colega 
deputado: não tem bom, temos um trabalho de luta, organizamos o segmento, fazemos a eleição, conse-
guimos 10 mil votos e alguém, sem fazer qualquer trabalho, consegue da noite para o dia 10 mil e 50 votos. 
na verdade, ele suplantou e, do ponto de vista da democracia, conquista a vaga e vai por água abaixo todo 
o trabalho de um segmento social. 

Quer dizer, do jeito que está, até nós, de esquerda, signatários de outros valores, acabamos nos rendendo. 
imaginem como será eleger pessoas para exercer alguns mandatos se a situação continuar desse jeito. 
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Muitos lutadores do povo não terão mais mandato. Talvez hoje o PT figure no cenário administrativo 
em governos, mas será uma loucura depois. na hora em que não tivermos essa condição que permite 
projetar-nos, ficará muito difícil mantermos nosso mandato por conta da financeirização que tomou 
conta das campanhas políticas no Brasil.

Quero saber o que os integrantes da mesa pensam sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (deputado dr. grilo) – passo a palavra ao sr. márcio anselmo Farina, diretor de rela-
ções sindicais do sindicato dos trabalhadores dos Correios de santos e região.

O SR. MÁRCIO ANSELMO FARINA – Boa tarde a todos. 

primeiramente, gostaria de parabenizar esta Casa pela Lei Ficha Limpa. 

meus questionamentos vão na linha do companheiro que acabou de falar. eu gostaria de saber se já existe 
no Legislativo pelo menos um esboço sobre o financiamento de campanha, talvez como ele possa ficar, 
como será tocado nesta Casa.

outro questionamento diz respeito à reforma política. Já que o deputado stédile tocou na questão do voto 
distrital ou em lista, a minha preocupação na condição de sindicalista – e o movimento sindical está atento 
a essa questão – é como vai funcionar: se o voto em lista sai, se vão ser contempladas as mulheres e se, con-
templadas as mulheres, como ficam as minorias? Por exemplo, eu sou do Sindicato dos Correios, sou cartei-
ro, a preocupação do movimento sindical é o “encacicamento” dessa lista, se é que acontece o voto em lista.

obrigado.

O SR. PRESIDENTE (deputado dr. grilo) – para responder às perguntas, concedo a palavra ao Juiz márlon 
reis.

O SR. MÁRLON REIS – vamos passar rapidamente pelas várias questões apresentadas. Uma delas é mais 
recorrente, a respeito do financiamento de campanha público ou privado, como deveria ser. O Deputado 
Leonardo monteiro mencionou, o ronivaldo maia tocou nesse assunto, o deputado stédile também. 
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a nossa perspectiva é a seguinte. primeiro, temos a convicção de que o modelo atual não pode ser man-
tido. Por quê? Como já dissemos na primeira oportunidade, ele acarreta “naturalmente”, entre aspas, 
porque esse é um processo forjado que poderia ter sido melhor refletido e certamente ele reflete decisões 
tomadas anteriormente, mas ele acarreta distorções naturais, por conta dos desníveis que gera. o princi-
pal ponto negativo é o da inviabilização de muitas candidaturas de pessoas que estariam perfeitamente 
preparadas para exercer a representação popular.

A perspectiva a que o movimento de combate à corrupção eleitoral chegou é a do financiamento público. 
e temos trabalhado no sentido de convencer o maior número de pessoas possível da utilidade desse mo-
delo e tentar quebrar os preconceitos que existem contra ele. 

Em relação a isso, temos afirmado: primeiro, o financiamento público é uma arma infalível contra a cor-
rupção? Não. Não há arma infalível contra a corrupção, a não ser a mudança do gênero humano. E como 
disse o deputado Flávio dino, por isso a reforma política é permanente, porque a mudança da humanida-
de é uma tarefa permanente, seu aprimoramento. Mas o financiamento público agrega alguns elementos 
que tanto social quanto institucionalmente podem propiciar um passo no sentido do progresso. não é à 
toa o grande número de democracias que utilizam essa modalidade. 

Para mim, o financiamento público já parte de uma vantagem filosófica: o financiamento pela própria 
sociedade e não por uma empresa, por uma empreiteira, por um banco, por uma mineradora. 

o debate é muito complexo, tomaria muito tempo e temos de responder outras questões. então, vou citar 
o que é mais relevante para a nossa opção de defender esse modelo. É o fato de que temos um recurso 
mais rastreável. É possível um grau maior de controle sobre a movimentação de recursos. No financia-
mento público, parte-se de um número limitado de doadores. É um doador único. É um cofre público. 
então, é possível rastrear: ou o dinheiro tem como origem aquela doação pública, aquele repasse público, 
ou ele é ilícito, e aquela candidatura deve ser barrada. torna-se muito mais simples o processo. em lugar 
de milhares e milhares de fontes possíveis, de doadores possíveis e imagináveis, há um só. e, a partir daí, 
há algo a rastrear, um caminho a seguir. 
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então, a pergunta passa a ser esta: “Esse recurso que foi utilizado veio da conta originada com a doação do recurso 
público? se estiver dentro do limite de gastos e veio daquela conta, pronto. essa é a única pergunta a fazer. “E 
foi gasto como? Foi gasto validamente?” Nós reduzimos as perguntas a serem feitas no processo fiscalizatório. 
Agora, pode haver caixa dois? pode. mas nós teríamos, institucionalmente, mais mecanismos do que temos 
hoje para identificar o caixa dois, já que a conta de doação possível é única. Então, tudo o mais está errado. 

Hoje nós temos o quê? Com uma infinidade de doações possíveis, temos que verificar uma a uma, qual 
daquelas está correta ou não, o que é uma tarefa – e Flávio dino sabe perfeitamente disso – irrealizável. 
não é realizável a missão de checar a correção de todas as doações. não há instituição no mundo que faça 
isso. É uma fábula.

só existe um jeito: concentrar a doação numa só fonte, além do mérito de retirar das empresas e de trans-
ferir para a própria sociedade esse papel.

Então, nós temos três alternativas básicas – para simplificar, uso aqui uma linguagem até mais simples, 
como faço nas palestras para a sociedade, para a comunidade: as empresas doam, e vamos ver se isso é 
razoável; ou o eleitor tira dinheiro do próprio bolso, campanha a campanha; ou, então, o estado se pre-
para para gerir os seus recursos, de tal maneira que uma parte deles também sirva para o financiamento 
das campanhas.

É isso o que nós defendemos, por diversas outras razões, mas não há tempo para mencioná-las.

Com relação à Justiça eleitoral, ela pode – e isso foi mencionado aqui por mario avelino – aprimorar-se 
bastante nessa parte de facilitar o exercício dos mecanismos da democracia direta, seja nas formas men-
cionadas por Flávio dino, seja... mas o que é importante é que temos três mecanismos de democracia 
direta: o referendo e o plebiscito, que obrigatoriamente levam a decisões populares que passam pela 
atividade da Justiça eleitoral; e não há por que também a iniciativa popular, uma forma de exercício da 
democracia, não ser fiscalizada e aplicada pela Justiça Eleitoral, seja através de uma página na Internet, 
seja com o uso das urnas eletrônicas. parece-me que a instituição que estaria mais bem preparada para 
cumprir essa tarefa seria a Justiça eleitoral. 
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agora, é preciso mudar. da mesma maneira que eu falei que há uma farsa na prestação de contas, há uma 
farsa na iniciativa popular. porque a verdade é que chegamos aqui, em 2009, com 1 milhão e 600 mil assi-
naturas para a Lei da Ficha Limpa, e um Líder partidário já começou a dizer que exigiria a conferência uma 
por uma, como meio de obstar o andamento. O que nós fizemos? Convidamos 33 Deputados Federais que 
assinaram o projeto, para evitar aquele debate que o Líder de um partido importante disse que levantaria, 
que não toleraria que aquilo fosse tratado como iniciativa popular, a não ser que fosse... só que é impossível 
conferir 1 milhão e 600 mil assinaturas de pessoas do Brasil inteiro, de todos os recônditos da nação; era 
impossível encontrá-las novamente, descobrir quem são, verificar se assinaram. Isso é uma piada.

ou seja: a Constituição deu com uma mão, e a Lei no 9.709 tirou. Querendo facilitar, tirou, ao estabelecer essa 
regra de assinatura em formulários. Isso é “inauditável”, é inverificável! Por isso nós não temos iniciativa 
popular no Brasil. e isso é muito sério, porque a Constituição de 1988 está sendo descumprida até hoje. 
Então, é preciso fazer essas mudanças, para que esse mecanismo seja eficiente e o próprio eleitor possa in-
gressar num sistema, seja ele da urna eletrônica, seja ele da internet, que, a meu ver, é o melhor. nós usamos 
a internet até para movimentar a nossa conta bancária. podemos ter sistemas seguros, sim, para permitir 
a identificação do corpo de eleitores, para que eles se manifestem nesses projetos. E é um custo que vale 
a pena, porque estamos falando da expressão direta do soberano. e é o desejo maior da Constituição que 
o soberano se manifeste. até porque, lembramos, apesar do nome “democracia direta”, na verdade temos 
mecanismos mitigados. a iniciativa popular é uma forma de apresentação de projetos de lei para discussão 
no parlamento e não para decisão, como acontece até hoje em alguns cantões suíços, onde pela iniciativa se 
define a própria lei. Se nós já temos o mecanismo da representação, é fundamental que o soberano possa se 
manifestar diretamente aos representantes, para apresentar projetos dessa natureza.

Bom, vou buscar concluir, embora tenha muitas outras questões a comentar. estou tentando reunir os 
grupos para não tomar muito tempo.

Foi mencionada, por márcio Farina, a questão do voto distrital e da lista fechada. e nós também temos uma 
posição contrária ao voto distrital, porque consideramos que ele aprofunda o clientelismo. Ele vai oficializar 
o clientelismo. porque a relação de base personalizada... o defeito da lista aberta que nós temos já é esse. se 
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transformarmos isso em voto distrital, estaremos tentando curar o doente dando-lhe veneno. este é o mal 
que a lista fechada já produz: individualização, personalização, geração de políticas de caciques.

portanto, não nos amedronta a ideia de que a lista fechada pode favorecer o caciquismo. porque esse 
caciquismo é a tônica do que acontece hoje. É preciso trazer a lista junto com mecanismos de democra-
tização dos partidos, para evitar que haja o encastelamento de uma burocracia que nunca se oxigene. Há 
mecanismos como prévias partidárias, que permitem que os filiados decidam quem serão os candidatos, 
há mecanismos de participação da mulher. aí, sim, conquistando aquilo que se tentou com a Lei no 12.034, 
mas que ainda não foi possível, ou seja, assegurar espaço para a mulher. não é justo que metade da popu-
lação brasileira esteja alijada do processo político, querendo participar. porque não se trata de não querer 
participar. trata-se de não haver espaço para participar. e isso pode ser também minorado, ao menos, 
com a adoção dessa modalidade.

Há várias outras questões. peço desculpas aos que formularam perguntas a que eu não pude responder. e 
eram questões de que queria tratar ainda.

O SR. PRESIDENTE (deputado dr. grilo) – passo a palavra ao sr. Flávio dino, para responder aos 
questionamentos. 

O SR. FLÁVIO DINO – obrigado, presidente dr. grilo.

meu companheiro Leonardo monteiro, agradeço-lhe a intervenção e as palavras gentis. realmente, eu 
sinto muita falta da Câmara, mas também não me arrependo de ter disputado o governo do maranhão. 

Sobre a questão do financiamento, acho que o companheiro Henrique Fontana deve estar apresentan-
do o modelo aqui ao lado. Mas realmente é um tema de alta importância. Márlon defendeu o finan-
ciamento público. Concordo com a tese. e acho que isso pode ser temperado ou não com o chamado 
“financiamento cidadão”.

Repito o que disse ainda há pouco: o certo é que as empresas devem ser retiradas desse papel de financia-
doras da democracia brasileira. Até porque há limites muito altos: 10% da renda da pessoa física, 2% do 
faturamento da empresa – 2% do comércio da esquina é pouco dinheiro; 2% de um banco são milhões de 
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reais, milhões que legalmente podem ser levados ao sistema eleitoral. Com um agravante: desde a apro-
vação da Lei no 9.504, de 1997... De 1997 ou de 1998, Márlon? Minha memória me traiu.

O SR. MÁRLON REIS – de 1997.

O SR. FLÁVIO DINO – desde a aprovação da Lei no 9.504, de 1997, está prevista a existência de um teto de 
gastos, a ser regulamentado. a Lei no 11.300, de 2006, reiterou isso. e isso nunca foi feito. Quer dizer, desde 
1997 se diz que vai haver um teto de gastos. Hoje, o teto é autonomamente fixado. Então, não é teto, por-
que cada candidato fixa o seu teto. E ainda pode ser revisto a qualquer tempo. No meio da campanha, o 
candidato pode dizer: “Eu disse que ia gastar 1 milhão, mas agora esse teto não me serve mais”. vai lá e aumenta, 
ele mesmo, para 2 milhões.

Então, isso não é limite. Que limite é esse?

O SR. MÁRLON REIS – Permite-me?

O SR. FLÁVIO DINO – pois não.

O SR. MÁRLON REIS – serei bem rápido.

A empresa tem por finalidade institucional a obtenção de lucro. É para isso que a empresa é criada.

O SR. FLÁVIO DINO – Lógico.

O SR. MÁRLON REIS – Então, ontologicamente, já não faz sentido que ela esteja financiando o pro-
cesso democrático.

O SR. FLÁVIO DINO – exato. Concordo.

O processo, Monteiro, passa por estes temas: financiamento público; financiamento cidadão; proibir em-
presas ou mudar limites; criar tetos de gastos; fixar melhor com o que gastar.

Nós tentamos aqui muitas vezes fixar o limite de contratação de pessoal. Hoje se pode contratar milha-
res de pessoas na campanha. milhares. Batalhões inesgotáveis. eu fui vítima disso duas vezes, em duas 
eleições majoritárias. você pinta a cidade de uma cor, legalmente, porque pode contratar 20 mil pessoas, 
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50 mil pessoas. na verdade, você pode contratar, a rigor, metade do eleitorado de uma cidade. Legalmen-
te. Como apoiadores, enfim. Então, realmente isso é algo que merece revisão. 

infelizmente, o nosso companheiro stédile, do rio grande do sul, não está mais aqui. mas quero men-
cionar que também cheguei a apresentar uma proposta aqui, hoje – todas as propostas nesta direção 
já foram arquivadas –, que visava a que o debate sobre reforma política fosse feito numa espécie de 
Constituinte exclusiva ou num Congresso Constituinte específico para isso. Imagino que seria o caminho 
melhor. Havia outras proposições similares: uma do deputado José genoíno; outra do deputado miro 
teixeira. nenhuma delas foi aprovada na Legislatura passada.

mario avelino, acho que márlon já tratou dessa questão do uso da Justiça eleitoral, seja como rede políti-
ca, seja como rede institucional. eu queria sublinhar muito especialmente essa ideia de a Justiça eleitoral 
ajudar nos projetos de iniciativa popular, tal como disse no começo, para evitar exatamente essa barreira 
quase instransponível de 1% ou 1 milhão de assinaturas, impossíveis de serem conferidas. Então, a Justiça 
eleitoral e/ou a internet devem ser usadas.

eu mantive uma conversa com Fontana há três ou quatro meses. ele me disse que ia incluir algo desse tipo. 
não sei se incluiu. o relatório está sendo apresentado aqui ao lado. espero que ele tenha incluído ou que 
algum companheiro parlamentar apresente essa ideia, visando inclusive, posteriormente, à redução desse 
teto, que é muito alto. Um por cento por quê? Por que não 0,5%? É um número mágico. Quanto mais você 
ativa o mecanismo, mais demonstra que ele não é nocivo. ao contrário: ele é importante para a legitimação 
material da democracia. Por isso, seria importante reduzir esse teto de 1%, fixado hoje na Constituição.

pedro Umbelino pergunta sobre a questão dos candidatos que concorreram em 2010, apesar da Lei da Fi-
cha Limpa. o fato é que a Justiça é muito lenta, é lentíssima. É importante focar, quando se fala de reforma 
política, esse que é um problema gravíssimo. Não adianta haver boas leis, se elas são ineficazes.

eu quebrei um juramento que havia feito, embora tenha sido juiz por doze anos, de, se possível, jamais 
entrar com processo na Justiça, porque é um lugar do qual, se entramos, é difícil sair. mas entrei com um 
processo na Justiça Eleitoral, e, decorridos três anos e meio, nunca houve julgamento definitivo. Então, 
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eu mesmo sou testemunha de quanto a Justiça eleitoral, não obstante o esforço de alguns, ainda é muito 
lenta, muito ineficaz e sobretudo seletiva. A Justiça Eleitoral é muito rigorosa com os mais fracos e, por 
vezes, quando há réus mais poderosos, política e economicamente, acaba sendo desigual. e, na medida 
em que é desigual, não é Justiça, uma vez que, sem isonomia, sem igualdade, não há justiça, no sentido 
material da palavra.

O companheiro Ronivaldo, Vereador de Fortaleza – onde estarei em breve, no final do próximo mês, 
falando da minha outra especialidade, o turismo –, pergunta sobre a questão do voto fechado. nós tenta-
mos, aqui, e fomos derrotados: regis de oliveira e eu. ele apresentou uma questão de ordem na Comissão 
de Constituição e Justiça e eu fui relator. defendi a inconstitucionalidade do voto fechado, em nome do 
princípio da publicidade. nós perdemos a votação na CCJC, já em 2010, salvo engano. 

e há uma peC, a chamada peC do voto aberto, que também nunca foi votada. Quem sabe, exatamente 
nesse processo de mobilização, seja possível votá-la? 

E essa questão da “financeirização”, como já discutimos, é uma luta ideológica, é luta social e luta insti-
tucional também. Os três planos se casam nessa batalha pela afirmação de outros valores materialmente 
democráticos que não o peso do dinheiro, como temos hoje. 

o companheiro márcio anselmo pergunta sobre o relatório de Fontana. eu espero, márcio, que o relatório 
que está sendo apresentado neste momento atenda a essas suas preocupações, relativas ao financiamento. 

em relação ao voto em lista, quero apenas emitir uma opinião. É uma ótima ideia, mas não voa. É como 
se fosse um avião muito bom, perfeito, com asas, lindo, maravilhoso, mas sem motor. eu não acredito, 
embora defenda conceitualmente. se fosse puramente um teórico do direito eleitoral etc., faria aqui uma 
peroração de horas em defesa do voto em lista. mas a experiência, deputado dr. grilo, aqui na luta parla-
mentar concreta, me faz ter a certeza de que é uma ideia de difícil tramitação, diria de quase impossível 
tramitação, nesta quadra histórica. É lógico que, mais adiante, outra correlação de forças se estabelecerá, 
outros valores se estabelecerão. Quem sabe? Nesta Legislatura, assim como na passada, não acredito, em-
bora o defenda, que o voto em lista possa evoluir. acho muito difícil. 
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de todo modo, como uma referência para os que se interessam pelo debate, nós chegamos a constituir um 
grupo, do qual faziam parte – cito de memória, posso estar equivocado; mas há algo que nos une a todos: 
todos são ex-parlamentares – o deputado regis de oliveira, de são paulo; o deputado Fernando Coruja, 
de santa Catarina; o deputado José eduardo Cardozo, hoje ministro da Justiça; o deputado ibsen pinheiro, 
hoje ex-deputado; e eu. Éramos cinco ou seis. acho que o deputado roberto magalhães, de pernambuco, 
também participou. Éramos deputados de vários partidos que tentávamos trabalhar a ideia de voto em 
lista democrático, ou seja, que não houvesse esse caciquismo a que você fez referência. 

o projeto foi escrito. Foi subscrito, como autor, pelo deputado ibsen pinheiro. ele foi arquivado, natural-
mente, no fim da legislatura, mas é um texto que até hoje cito como bastante interessante, construído cole-
tivamente, assinado e apresentado pelo deputado ibsen pinheiro, em que se buscava exatamente evitar que 
o voto em lista fosse apropriado pelas cúpulas partidárias, exatamente na linha do que márlon apontou. ou 
seja, prévias, proporcionalidade interna do partido, regras para a realização das convenções, visando evitar 
uma espécie de oligarquização da democracia, por intermédio da deturpação do voto em lista.

para os que se interessarem pelo tema, parece-me uma referência importante. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Grilo) – Eu quero até tratar do assunto que foi discutido aqui, do finan-
ciamento público, porque acho que isso não é da vontade popular. e digo isso porque o que notamos hoje 
é o seguinte: como vamos explicar à sociedade que o governo, em vez de fazer investimentos na saúde e 
na educação... Hoje se gastam menos de 3% com educação. Lá em Minas Gerais, enfrentamos uma greve 
de praticamente 2 meses, tendo em vista os baixos salários e os poucos recursos investidos na educação. 
Como é que vamos explicar à população que estamos deixando de investir na saúde e na educação para 
fazer financiamento público de campanha?

e vou além: quem pratica o caixa dois vai continuar praticando, porque o caixa dois não passa por aquela 
conta eleitoral. na realidade, quem vai lá e contrata, por fora, vai continuar fazendo isso. então, existe o 
abuso do poder econômico. E não sei se esse financiamento público de campanha vai combatê-lo. Acho que 
é até o contrário: vamos dar mais condições a quem tem muito dinheiro para gastar na campanha de gastar 
mais ainda, porque a população vai bancar praticamente todo o material. isso vai contra a vontade popular.
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o Juiz márlon falou da questão da prestação de contas, que muitas vezes vemos ser uma grande farsa. 
Chegando à primeira parcial, não se declara nada; à segunda parcial, não se declara nada. e ninguém 
questiona. eu até passei por isso porque, na minha campanha, pessoalmente elaborei a prestação de con-
tas. e até fazia uma comparação com os outros candidatos. e me assustava, porque as ruas estavam cheias 
de pessoas trabalhando, e no papel não havia absolutamente nada.

então, como o deputado Flávio dino deixou bem claro aqui, acho que existem dois pesos e duas medidas 
na Justiça eleitoral: para uns há uma punição e, para outros, não há punição nenhuma. temos o cuidado 
de zelar pela cidade, de não colar cartazes em locais proibidos. É um cuidado que temos. mas outras pes-
soas saem fazendo tudo errado, e não acontece nada.

este debate é muito importante porque cada vez mais aguça esse senso crítico na população. e acho que 
falta exatamente esse investimento na educação. Temos de parabenizar o projeto da ficha limpa, mas o 
absurdo maior é que pessoas que respondem por crimes contra a economia popular ainda sejam eleitas, 
ainda obtenham excelentes votações. isso mostra pouco investimento na educação. isso mostra que as 
pessoas muitas vezes não têm acesso às informações e não têm consciência do valor do voto.

eu havia pedido ao senhor que permanecesse porque ia falar exatamente o contrário, nessa questão do 
financiamento público de campanha. Acho que temos de olhar para isso com grande reserva, porque 
não podemos transferir para a população mais esse ônus. isso não vai, de maneira isolada, acabar com o 
abuso econômico, com o caixa dois. realmente, temos de lutar para acabar com esse poder econômico de 
empresas, pessoas jurídicas, que fazem doações a campanhas e depois recebem de volta grandes contra-
tos, grandes obras. Quem faz esse tipo de doação não pode firmar nenhum contrato. Se não impedirmos 
isso, estaremos incentivando cada vez mais as doações, porque a pessoa jurídica que está doando com 
certeza quer lucro. e depois vai cobrar isso.

Como já dissemos, isso estimula a criatividade. na medida em que se altera essa legislação, cada vez 
mais – e estou falando aqui como advogado – advogados e contadores tentam burlar essa legislação. É 
aquele famoso jeitinho brasileiro. 
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devemos ter essa consciência e cada vez mais buscar a população para participar dessa discussão, por-
que não adianta nada tomar decisões que não sejam da vontade popular. então, temos de conscientizar 
o eleitor sobre o valor do voto, para que ele, no exercício do direito de voto, impeça que essas pessoas 
retornem para o parlamento.

Vou passar a palavra, para as suas considerações finais, ao Juiz Márlon Reis e depois ao Deputado Flávio Dino.

O SR. MÁRLON REIS – Bom, então, vou fazer as minhas considerações em cima dessa questão do finan-
ciamento público.

Como eu afirmei, o financiamento público não resolve o problema do caixa dois. Ele ajuda na ação dos 
órgãos de fiscalização, para punir a prática do caixa dois. No modelo atual, é impossível fiscalizar, se há 
um número indefinido de doadores, que tanto podem ser empresas quanto pessoas físicas. E as pessoas a 
serem fiscalizadas é impossível fiscalizar.

Agora, se há algo a fiscalizar, que é o recurso público aplicado, é completamente diferente. Isso é auditá-
vel. É impossível impedir as pessoas de usarem o caixa dois. Mas, com o financiamento público, torna-se 
mais fácil do que é hoje saber se usaram. Hoje é praticamente impossível dizer o que... Hoje, o caixa um 
já está errado. Obter financiamento para eleições de grandes empresas nacionais é errado. Mas, com o 
financiamento público, há algo a ser auditado. 

Já fui Juiz eleitoral – no momento não estou exercendo a função – durante oito anos consecutivos, fazen-
do o processo e presidindo algumas eleições municipais. e presidir aquele processo, confesso, para mim 
é extremamente constrangedor, por saber que estou cumprindo o papel de referendar algo que é uma 
pantomima de muito mau gosto, redigida por alguém sem talento para a elaboração de peças teatrais de 
bom nível. Ao final das contas, chancelam-se contas falsas por natureza. Não é que estejam fraudadas 
todas, mas a chancela não corresponde a algo que de fato foi doado.

Agora, com o financiamento público, o papel dos órgãos fiscalizadores – por exemplo: o papel do Minis-
tério Público –, de verificar todas as doações e a regularidade da arrecadação, passa a ser possível. Hoje 
não é porque um promotor eleitoral, numa grande zona eleitoral, não vai verificar se todos os doadores 
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podiam doar. Mas ele pode verificar, se houver 1 centavo que não tenha comprovadamente vindo daque-
la conta única, que está errado.

Com a experiência de juiz, de membro da Justiça eleitoral, digo que é outra coisa, completamente dife-
rente. Aí os senhores nos dão uma tarefa realizável; aí um juiz pode julgar contas. Se o financiamento for 
público – falo como juiz eleitoral que fui durante muito tempo e como presidente da associação Brasileira 
de magistrados, procuradores e promotores eleitorais –, a prestação de contas passa a ser algo real, que 
os juízes podem verificar. “A doação foi essa. Esse dinheiro veio dessa conta? Não.” Hoje não é assim. Hoje, não 
temos como verificar, conta por conta, porque não há limite nem para o valor, nem para o número de 
doadores. É impossível verificar, nessas eleições, quantos candidatos a Vereador haverá – 200 mil, 300 
mil candidatos; chegam a quase 400 mil. É impossível verificar quem doou a essas pessoas. Agora, com o 
financiamento público, essa tarefa se torna realizável.

além disso, a população entende, sim. estou dizendo isso porque tenho mantido a prática de conversar 
com a população sobre o assunto. e, quando colocamos o que é isso, basta eles saberem. eles não sabem 
sem informação. agora, informados do que é isso, eles sabem na mesma hora. a população é muito inteli-
gente. Basta colocar os argumentos para obter adesão total. “Hoje o clima é esse. Está acontecendo isso. Se nós 
tivéssemos implantado o financiamento público, seria de tal maneira, seria fiscalizável o processo”. 

Outra coisa: o que colocamos é que hoje já há financiamento público de campanhas. Perdoem-me, mas 
hoje as campanhas já são financiadas pelo poder público. O que nós estamos querendo é fazer isso de 
maneira oficial, transparente e auditável, em lugar da maneira ilícita e criminosa como é feita hoje, com 
desvio de verbas da saúde, com desvios de verbas da educação, com desvio de verbas porque não saem 
do bolso dos parlamentares, dos candidatos em geral. não falo isso com desrespeito a ninguém em parti-
cular. estou falando do sistema. 

e não é só com o dinheiro das empresas, não. É com muitos outros dinheiros ilícitos, como já foi apurado 
até em CPI, a exemplo da CPI do Narcotráfico. As campanhas estão sendo financiadas à custa da saúde e da 
democracia brasileiras, à custa de vidas, com desvio de verba, com financiamento público de campanhas. 
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então, essa correção de rumos é perfeitamente compreendida pela sociedade na hora em que esclarece-
mos. Agora, sem esclarecimento, prevalecem o preconceito, as visões superficiais.

Por fim, o Ficha Limpa é um processo em andamento, é um processo educativo. Não se resume a uma 
lei. Nunca o objetivo foi a conquista de uma lei. Foi a abertura de um processo de debates sobre o perfil 
dos candidatos. então, ele não terminou com as eleições de 2010, não vai terminar com as eleições de 
2012, com o julgamento do supremo. É um debate aberto, que inclusive, no ano que vem, levará toda a 
sociedade civil que integra o movimento de Combate à Corrupção eleitoral a falar sobre a necessidade 
de verificar o perfil do candidato, mesmo que ele passe pelo critério da ficha limpa. Sabemos que alguns 
colocam a esposa ou o filho no lugar, para serem candidatos. 

aquilo foi um processo pedagógico que tinha como principal objetivo demonstrar o seguinte: quando a 
sociedade se organiza, é possível fazer até um boi voar. Foi de um deputado Federal que ouvimos essa ma-
nifestação, de que era mais fácil um boi voar do que a Lei da Ficha Limpa passar. então, mobilização social 
faz até boi voar. e isso é pedagógico. esse é o papel da Ficha Limpa. não é o de salvar o Brasil de todos os 
seus males, e, sim, de mostrar o caminho. o caminho único é este: organização e mobilização para criar 
uma nova institucionalidade, compatível com aquele Brasil que os brasileiros querem.

obrigado.

O SR. PRESIDENTE (deputado dr. grilo) – Com a palavra o sr. Flávio dino, presidente da embratur.

O SR. FLÁVIO DINO – agradeço a v.exa., deputado dr. grilo, as questões apresentadas, parabenizando-o 
pela presidência dos trabalhos, e a todos os demais.

Mais uma vez, finalmente, reitero a minha crença de que de fato não existe um sistema perfeito. Por isso é 
que, desde 2007, quando aqui estive pela primeira vez como Parlamentar, o desafio é o de imaginar vários 
modelos institucionais que possam avançar em relação ao modelo atual.

De fato, assim como acaba de sublinhar o Juiz Márlon, acredito também que o sistema do financiamento 
público é o melhor, por dois motivos fundamentais. o primeiro: é o sistema que propicia melhores con-
dições de combate à corrupção. eu não digo que ele vai eliminar a corrupção, porque é impossível haver 
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esse sistema. não há em nenhuma nação do planeta um sistema eleitoral imune a fraude, a corrupção, 
a caixa dois. Nós assistimos a escândalos sucessivos de financiamento de campanha na França, na Itália, 
nos estados Unidos, na espanha, na alemanha, envolvendo inclusive grandes lideranças da política mun-
dial durante dez ou vinte anos, que acabaram sendo atingidas por denúncias de mau uso de dinheiro 
público ou privado em campanhas eleitorais. 

Logo, evidentemente, concordo integralmente com o nosso querido presidente, deputado dr. grilo, que 
não existe um sistema imune a isso. porém, existem sistemas que qualitativamente são superiores, na 
medida em que diminuem a chance das más práticas e ampliam a chance do honesto. e é exatamente isso 
que me seduz no sistema do financiamento público de campanha. O sistema de financiamento público de 
campanha permite inclusive o ingresso de novas lideranças na luta política, porque hoje há uma tendên-
cia à cristalização das lideranças que já se encontram dentro do processo institucional da luta política. 
mesmo a chamada taxa de renovação nesta Casa é ilusória, em grande medida. vamos imaginar que te-
nha sido em torno de 30% a 40% a taxa de renovação: mais da metade são ex-Parlamentares que voltaram.

por exemplo: fui deputado por 4 anos; fui candidato a governador; não me elegi. em 2014, vamos supor 
que eu me candidate a deputado Federal novamente. em 2015, estarei na estatística da renovação. mas, 
propriamente falando, não serei renovação porque já fui deputado.

E se dá também a substituição por membros da própria família: esposa, filhos etc. Então, nós temos um 
nível de endogenia muito grande no sistema político. na verdade, é um sistema muito fechado ainda. É 
difícil entrarem novos atores.

Por isso acredito também que o financiamento público ajuda outras pessoas, às vezes partindo do zero, a 
terem aquele patamar mínimo para se colocarem de modo competitivo na cena eleitoral.

Por isso acho que o financiamento público é o melhor.

agora, como disse, acho que foi um aprendizado coletivo, seja dos lutadores sociais, seja dos parlamenta-
res: de que nenhuma proposta pode ser interpretada como imune a revisão. Quando foi aqui formulada 
a proposta da ficha limpa, o desafio era exatamente esse. Mediante sucessivos colegiados... Participei de 
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todos eles: do grupo de trabalho coordenado pelo deputado Índio da Costa; depois, na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, sob a relatoria do hoje ministro da Justiça José eduardo Cardozo. sempre foram consti-
tuídos colegiados, e eu participei de todos, até no momento do plenário, representando o meu partido, o 
pCdoB, o partido Comunista do Brasil. e sempre naquela batalha de aperfeiçoamento, de aprimoramento.

Penso que, em relação ao financiamento de campanha, deve ser feito também o mesmo processo. Ou seja, 
busquemos o financiamento público, mas existem outras alternativas importantes também. Apenas me 
permito, ao final, resumi-las: ou eliminar totalmente as empresas, ou diminuir esses tetos escandalosa-
mente altos; fixar tetos heterônomos de gastos, que não seja esse pseudoteto de gastos que existe hoje; 
aprimorar o sistema de prestação de contas no sentido da prestação de contas on-line, de uma prestação 
de contas mais efetiva; aprimorar a própria atuação da Justiça eleitoral no exame dessas prestações de 
contas. acho que é uma tarefa tão grandiosa que não deve competir só à Justiça eleitoral.

Cito uma velha frase: a guerra é um assunto muito sério para ser tratado somente pelos generais. acho 
que é mais ou menos por aí. acho que prestação de contas de campanha é um assunto muito sério para 
ser tratado somente pela Justiça eleitoral. seria preciso imaginar modelos institucionais cooperativos, 
como existem em outros âmbitos da vida, espécie de consórcios interestatais que conjugassem ações dos 
tribunais de Contas, das receitas, de auditores de vários níveis; uma agência de exame dessas prestações 
de contas, sob o comando da Justiça Eleitoral, que garantisse de fato maior eficácia do exame, que não 
seja isso a que se referiu márlon, vivência que também tive o dissabor de experimentar nos já longínquos 
anos 90, como Juiz eleitoral, de 1995 a 1997.

então, creio que há caminhos, há muitas estradas no âmbito desta discussão sobre como rever o sistema 
atual. O certo, como bem definiu um dos nossos inquiridores – acho que foi o Deputado Stédile, do Rio 
Grande do Sul –, é que o sistema atual, seguramente, no que se refere ao financiamento, é o pior de to-
dos. Como disse – sintetizo, resumo –, poucos doando muito dinheiro. esse sistema realmente perverte 
em muitos sentidos.

eu disputei três eleições na vida: uma para deputado Federal, uma para prefeito da minha cidade, Capital 
do meu Estado – fui ao segundo turno e perdi por 5% dos votos – e outra para Governador do Maranhão. 
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E, por 0,08% – isso existe –, por 2 mil votos, num universo de três milhões e tanto de votos, não fui para 
o segundo turno nas eleições, por uma série de fatores, inclusive pelos que estão aqui sendo referidos. 
Portanto, sei o que é, fisicamente, em cima de mim, o peso do poder econômico. Tenho a vivência física 
do que é enfrentar uma eleição tendo do outro lado o poderio econômico, tendo do outro lado as famosas 
máquinas. E sei, fisicamente, como isso faz a diferença. Sei como é acordar, de manhã, e ir para a rua com 
quem acredita em você, enfim, com quem o defende ou com aquelas pessoas que você modestamente 
conseguiu arregimentar, com seus meios econômicos, e se deparar com 10 mil, 15 mil pessoas contrata-
das pelo outro lado, e verificar o quanto o processo é desigual, o quanto ele chega a ser desumano nesse 
sentido, exatamente pela desigualdade, por propiciar de certo modo uma falsa competição.

em razão dessas vivências é que acredito que o cerne mesmo da continuidade do processo da reforma 
política deve ser essa temática do financiamento e a temática da atuação da Justiça Eleitoral, para dotá-la 
de maior eficácia, de maior presteza, de maior velocidade.

Quero novamente agradecer. É sempre um orgulho dizer que fui parlamentar, que sou político. de nada 
me envergonho. Pelo contrário: tenho muita alegria de me identificar e, por uma prerrogativa regimen-
tal, continuar a usar o broche de parlamentar, o que não é nenhum desdouro para quem representa a 
sociedade com valores, com ética. E por isso eu continuo a me identificar, continuo a me sentir, embora 
sem mandato neste momento, um membro do Congresso nacional, com muito orgulho e com muita ale-
gria. por isso é sempre um prazer estar aqui.

Quero dizer da minha alegria de sempre encontrar márlon nesses debates. Como disse a vocês, somos 
companheiros de luta. Éramos adversários no movimento estudantil – adversários duros, adversários 
ferrenhos na luta política na Universidade Federal do maranhão. não sei quem tinha razão, mas o certo 
é que hoje ambos temos razão. isso é importante.

obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (deputado dr. grilo) – mais uma vez eu agradeço a presença ao Juiz márlon reis, ao 
ex-deputado Flávio dino, presidente da embratur, e a todos vocês, nesta comemoração dos 10 anos da 
Comissão de Legislação participativa. 

neste momento, declaro encerrada a segunda mesa do seminário 10 Anos da CLP, convidando todos para 
a terceira mesa.

Convido o deputado paulo pimenta a assumir a coordenação dos trabalhos de abertura da terceira mesa.

muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (deputado paulo pimenta) – senhoras e senhores, boa tarde. 

dando prosseguimento ao nosso seminário, de imediato dou início à terceira mesa de debates.

Convido para compor a mesa o sr. Cristiano Ferri, Coordenador do programa e-democracia, de partici-
pação digital, da Câmara dos deputados, e o sr. alexandre gomes, desenvolvedor de softwares, educador 
e empreendedor.

o sr. alexandre está preparando o seu material. 

eu acredito que o tema desta mesa tem muito a ver com o futuro da CLp. trata-se exatamente da ca-
pacidade da Comissão de permanentemente se adequar ao momento histórico no qual está inserida. o 
processo de participação popular teve um momento muito importante, quando da elaboração da nossa 
Constituição, quando se criou a figura do projeto de lei de iniciativa popular. Posteriormente, foi criada a 
CLp, como um mecanismo que procurou aperfeiçoar a participação popular, que procurou suprir lacunas 
e dificuldades para a obtenção, de maneira plena, de um direito inscrito na Constituição e poucas vezes 
usufruído pelo conjunto da população. 

Agora, dez anos após a CLP, nós estamos diante de outros desafios. São desafios provocados não só por 
conta de um cenário econômico, político e cultural novo, mas, fundamentalmente, por conta de uma 
gama de possibilidades que as novas tecnologias nos oferecem, em termos de internet, de novas mídias 
sociais, mecanismos que permitem a comunicação on-line, mecanismos que permitem um protagonismo 
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muito maior do cidadão no processo político geral e também no processo legislativo. e por isso acredito 
que esse é o tema do futuro da CLp.

Convido o sr. Cristiano Ferri soares de Faria, Coordenador do programa e-democracia, de participação 
digital, na Câmara dos deputados, para que possa fazer sua exposição inicial. por favor, Cristiano, a pala-
vra está a sua disposição.

O SR. CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA – Boa tarde a todos. agradeço o convite à Comissão de Legis-
lação participativa, na pessoa do deputado paulo pimenta, ex-presidente e honorável membro da Comis-
são, um dos políticos importantes da Câmara dos deputados e que está ajudando a Casa, os servidores, os 
deputados, o presidente, a mesa a repensar a participação no processo legislativo. Cumprimento também 
o colega alexandre gomes e desejo muito boa tarde a todos.

eu gostaria de falar de mais um instrumento de participação que nós temos aqui na Câmara dos deputados 
e que, paralelamente à Comissão de Legislação participativa e também para dar apoio não só aos seus tra-
balhos, mas também aos de outras Comissões, permite a participação popular do ponto de vista digital.

nós podemos dizer hoje, deputado paulo pimenta, sem sombra de dúvida – e o prof. Leonardo avritzer 
pela manhã confirmou isso –, que o Brasil é referência mundial em termos de participação, em temos 
de compatibilizar o sistema representativo com instrumentos de participação, o que confirma muito o 
projeto deste parlamento de estar sintonizado com essa tendência brasileira, ou seja, de coadunar a re-
presentação, tentar aperfeiçoá-la por meio da inserção de processos participativos, que são muitas vezes 
digitais e outras vezes nem tanto, como é o caso da própria Comissão de Legislação participativa.

eu gostaria de falar desse programa e-democracia, de participação digital, que é na verdade um portal. 
eu convido todos a seguirem a apresentação.

(Segue-se exibição de imagens.)

nós pensamos, antes de desenvolver o programa e-democracia, que o processo legislativo é muito com-
plexo. então se nós pensarmos que existe ali uma linha do tempo do processo legislativo, invariavel-
mente nós vamos ter, antes de mais nada, para discutir na Câmara, dentro da tramitação de um projeto 
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de lei, um problema público que se pretende atacar. e a lei na verdade é um conjunto de conteúdos que 
expressam soluções para atender esse problema público. e obviamente que esse conjunto de soluções, 
que é o conteúdo da lei, tem que se expressar de uma forma muito especial.

nós pensamos aqui na Câmara que é importante promover diferentes tipos de participação, com di-
ferentes intensidades, para diferentes públicos, em todos os momentos do processo legislativo. então, 
deputado paulo pimenta, nós acreditamos que, para discutir um problema público, os cidadãos podem 
auxiliar os deputados de várias formas. não é preciso ser especialista, por exemplo, para fazer um depoi-
mento sobre uma política de saúde, sobre um problema da educação brasileira.

Quando nós, no entanto, temos que procurar soluções para resolver esses problemas que vão ser jus-
tamente o conteúdo da lei, nós precisamos de um pouco mais de expertise, então talvez isso afunile um 
pouco os tipos de participantes.

E, por fim, na elaboração legislativa propriamente dita – e nós acreditamos que isso pode ser feito, por isso 
desenvolvemos uma ferramenta que chamamos de Wikilegis, pela qual a sociedade se une aos deputados 
para a elaboração legislativa propriamente dita –, também é possível, só que de uma forma mais limi-
tada, obviamente. as implicações técnicas na elaboração de uma lei limitam, obviamente, esse tipo de 
participação. mas nós acreditamos nisso. o e-democracia serve, então, para promover qualquer tipo de 
participação com vistas ao processo legislativo. 

o e-democracia é um portal muito simples, uma home page da democracia. Com um simples cadastro 
pode-se começar a participar, apenas com nome, senha e Unidade de Federação. 

ele funciona basicamente com duas esferas de discussão. Uma delas é a das comunidades legislativas. são 
temas de enorme importância solicitados pelos deputados. os deputados têm interesse em discutir, em 
promover esses temas aqui, como Segurança na Internet; Políticas sobre Drogas; Profissionalização do 
Jornalista, um tema que o próprio deputado paulo pimenta está propondo para discutir no e-democracia; 
revisão do sistema Único de saúde; e coisas assim. são comunidades legislativas virtuais. vários instru-
mentos da chamada Web 2.0 permitem essa interação. 
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paralelamente a isso, existe o espaço livre, ou seja, um espaço onde qualquer cidadão pode criar sua discus-
são. e esse espaço tem funcionado para nós como uma espécie de incubadora de ideias, de preocupações 
da sociedade, e também de instrumento de catalisação de pessoas em torno de um interesse, de um tema.

Uma vez identificada ali uma discussão muito interessante... Por exemplo, isso aconteceu recentemente 
no plano nacional de Banda de Larga. Um grupo de pessoas muito preocupado com isso está discutindo 
essa questão dentro do espaço livre. e eles provocam a equipe do e-democracia, dizendo que querem 
discutir isso melhor com os deputados. assim, a equipe e-democracia está procurando trazer a algumas 
Lideranças da Casa que se preocupam com esse tema essa discussão.

Como vimos, são temas típicos de política pública, como a política espacial, a regulamentação das 
lan houses – que já teve um texto aprovado com sugestões das pessoas e está agora no senado Federal –, 
o próprio estatuto da Juventude, políticas sobre drogas, sobre o que uma discussão enorme está aconte-
cendo neste momento, e muitos outros temas que estão passando por aí.

o e-democracia já está na sua terceira versão. ele começou em 2008, foi lançado em 2009, e agora em 
2011 o presidente marco maia lançou a terceira versão. nós aprendemos muito, nesse período, que as 
pessoas têm enorme dificuldade de entender não só o processo participativo, mas também o processo 
legislativo. por isso criamos essa forma de visualizar a participação, ou seja, o guia de discussão, de forma 
a melhor contextualizar o participante sobre o que está acontecendo. o processo legislativo é realmen-
te um pouquinho complicado. nós aqui que estudamos e conhecemos, não é, deputado paulo pimenta, 
demoramos anos para entender todos os detalhes do processo legislativo. a ideia do guia de discussão é 
já ir mostrando onde o projeto de lei está em determinado momento, o que está acontecendo, o tipo de 
participação que o cidadão pode promover, etc. trata-se de uma forma de orientar o participante e tentar 
tirar o melhor proveito da sua vontade de participar no processo legislativo.

existem algumas formas de participação. Uma que estamos vendo que está dando ótimos resultados é 
a audiência pública interativa. a audiência pública é um instrumento muito tradicional e fundamental 
de participação nas Comissões. elas permitem aos deputados conhecer melhor os assuntos que estão 
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estudando. as Comissões convidam autoridades, especialistas, pessoas que podem agregar, trazer conhe-
cimento técnico e opiniões qualificadas sobre determinado assunto.

através da audiência pública interativa, que é transmitida pela internet e, algumas vezes, pela TV Câmara, 
as pessoas podem, em um chat, ao vivo, mandar sugestões para os deputados, que também recebem isso 
ao vivo. na Comissão de Ciência e tecnologia, já temos um sistema em que todos os deputados têm uma 
telinha pela qual eles acessam esse conteúdo. além disso, muitos outros têm também o seu ipad ou o seu 
laptop e podem acessar isso ao vivo. em breve, ainda este ano, teremos esse aparato instalado em todas as 
Comissões, e esse tipo de interação vai poder acontecer com mais intensidade. 

então, além do bate-papo ao vivo existe também o feed do twitter. ou seja, as pessoas, via twitter – muitas 
vezes elas não querem entrar no site do e-democracia, não querem se cadastrar –, podem participar tam-
bém da discussão que vai aparecer aqui.

o que tem acontecido – e é muito interessante – é que alguns deputados, ao lerem, acompanharem, e, 
inclusive, entrarem e participarem dessa discussão ao vivo com as pessoas, percebem os problemas, as 
dúvidas, as inquietações e as repassam para o palestrante, para o especialista que está falando naquele 
momento. É a sociedade auxiliando os Parlamentares a obter o máximo de informações qualificadas dos 
especialistas para, então, poderem aprofundar ainda mais a discussão da política pública em debate na-
quele momento.

essa é outra ferramenta que nós trouxemos e está sendo utilizada em alguns sites por aí, mundo afora. a 
própria organização para a Cooperação e desenvolvimento econômico (oCde) a utiliza. Foi desenvolvida 
pela Universidade de princeton, nos estados Unidos. É um sistema de enquete, chamado de ideação. além 
de fazer opção sobre se gosta ou não daquela ideia, daquela política, daquela proposição, também se pode 
propor a própria ideia. pode-se então acrescentar uma ideia própria. assim, ao mesmo tempo em que é 
um selecionador de opções, é também um processo de brainstorm, que chamamos de ideação. 

esse é um mecanismo que está sendo muito elogiado, principalmente porque existem muitas distorções 
em enquetes feitas pela internet hoje. essas enquetes que existem, tipo múltipla escolha, em que há cinco 
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opções e se escolhe uma delas, muitas vezes, já se vê o resultado antes. então, existe uma opção envie-
sada, e isso tem certa distorção. além disso, aquele sistema de ranqueamento... Quando lançamos o pri-
meiro e-democracia, as pessoas o criticaram. alguns perguntaram por que não havia nenhum sistema de 
ranqueamento de ideias. porque naquela época já se questionava muito, porque estava na moda, aquele 
sistema chamado thumb up ou thumb down. se você gosta da ideia, aperta a setinha do o.k., e aquela ideia 
vai subindo, ficando na frente. As ideias que não são muito selecionadas vão ficando para o final. Isso 
mostrou que, na verdade, as ideias mais antigas acabam ficando sempre na frente, e as pessoas, vendo 
aquelas que estão na frente, pelo princípio da manada, que a Ciência Política explica, ficam estimuladas 
a sempre votar naquelas que já estão ganhando. esse sistema minimiza todos esses problemas. por isso 
preferimos adotar esse tipo de, digamos assim, enquete.

nessa pergunta, por exemplo: “Que tema legislativo você gostaria de discutir com os Deputados?”, percebe-se 
ali que existe uma boa participação, com quase 6.400 votos. É interessante saber que muita gente não tem 
paciência ou não está disposta a participar de um fórum, apresentar um argumento mais qualificado, mas 
ela pode, então, fazer sua contribuição com um simples click, uma simples seleção de ideia. 

outra ferramenta também muito interessante e que está capitalizando bastante a participação dos 
deputados é o vídeo-fórum. nesse fórum, por exemplo, há a deputada iracema portella, que começou a 
postar, a discutir, e algumas pessoas começaram então a fazer um debate com ela. o deputado reginaldo 
Lopes, por exemplo, preferiu postar sua mensagem em forma de vídeo, o que, para ele e para alguns 
deputados, tem sido mais fácil e, inclusive, mais rápido. isso cai muito bem para os internautas, para os 
participantes, porque eles veem o Deputado participante. E, nesse caso específico, o Deputado está res-
pondendo à pergunta do João vitor, ao vivo. postou esse vídeo, e a discussão continua.

essa relação entre mídias diferentes – texto com vídeo – dá muita vida à discussão. muitos deputados 
estão preferindo participar desse jeito, e a resposta da sociedade é ainda melhor.

nós tentamos sempre incluir de forma muito presente a questão do trabalho colaborativo do site. o por-
tal é absolutamente experimental. ele está em versão beta. e eu acho que nós vamos deixá-lo em versão 
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beta pelo resto da vida, talvez. assim como a democracia é experimental, não é, deputado, a democracia 
digital também é muito experimental.

nós tentamos promover uma forma de participação bastante aberta a sugestões e críticas. Qualquer pes-
soa pode participar, sem que haja necessidade de moderação. não há moderação preliminar, do tipo em 
que só se autoriza a mensagem a entrar no portal depois de um o.k. não, todas as mensagens vão direta-
mente para o portal.

Havia um medo enorme no começo. Havia um medo muito grande, uma preocupação de alguns gestores 
da Casa, no sentido de que, se nós deixássemos abertas demais as discussões, sem moderação, as pessoas 
iriam fazer xingamentos, talvez fazer propagandas, baixar o nível do debate. e nós vimos que isso, na 
verdade, não acontece. Foram raros os casos em que houve palavrões, críticas ou comentários mais pejo-
rativos e coisas assim. isso tem muito a ver com o próprio formato: está tudo muito aberto, muito público. 
as próprias pessoas se limitam a participar da forma que o portal propõe. 

as pessoas podem colaborar, por exemplo, na própria montagem da discussão. 

nós tivemos um caso interessante em que a logo da discussão sobre política de drogas era drogas não, e 
um participante disse: “Esse nome já tem um viés, porque eu, por exemplo, sou a favor da descriminalização. Eu 
acho que esse nome já enviesa a discussão. Sugiro um nome mais imparcial: Por que drogas?”.

isso foi levado a alguns deputados. o presidente da Comissão especial que está discutindo esse assunto 
gostou da ideia e alterou esse nome. esse é só um exemplo, digamos, mais singelo do tipo de abertura que 
o portal tem a comentários e sugestões.

outra forma de participação é a alimentação de conteúdo. alguns dos melhores colaboradores na dis-
cussão de uma proposição legislativa são os especialistas, talvez um engenheiro ou um médico, de 40 ou 
50 anos, que não gosta muito ou não sabe usar muito a internet. eles teriam muito a contribuir, mas tam-
bém não têm tempo para isso, são muito ocupados. então, eles mesmos podem pedir para alguém inserir 
um parecer, um estudo, um artigo.
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As discussões também servem como repositório de conteúdo qualificado, que está à disposição não só dos 
deputados, mas também da própria sociedade.

outra forma de colaboração é aquela em que a própria sociedade participa da moderação. o que nós fa-
zemos? Nós identificamos alguns participantes muito ativos, pessoas que têm participado de forma entu-
siástica em algumas discussões, propondo argumentos com profundidade, independentemente de serem 
a favor ou contra qualquer ideia, mas que têm ideias a propor. em seguida, o presidente da Comissão que 
está liderando, que está coordenando aquela discussão convida essas pessoas a moderarem a discussão. 
Elas passam a ser moderadoras do e-Democracia. O que significa isso? Elas podem fazer perguntas, ques-
tionamentos, provocações para as pessoas. elas têm a missão de elevar o debate, tentar provocar e ouvir 
as diversas posições sobre um determinado assunto. E, ao fim, tentar nos ajudar a resolver um problema, 
que é próprio da democracia, de instrumentos de democracia muito abertos.

o parlamento do Chile tem o projeto senador virtual. o senador virtual, alexandre, é um site de enque-
tes que convida a pessoa a se tornar um senador virtual, e a pessoa diz se é a favor, contra ou se abstém, 
como se fosse um senador, em determinada proposição ou em cada uma das posições daquela proposição. 
então, a participação é “sim”, “não” e “abstenção”. 

a nossa proposta no e-democracia é muito mais aberta, ou seja, o participante não precisa dizer só “sim” 
ou “não”; só se quiser. além disso, pode propor ideias, fazer comentários, críticas e sugestões. isso é mui-
to bom, do ponto de vista da democracia, é muito bom, do ponto de vista da qualidade do debate, mas é 
muito difícil, deputado, do ponto de vista de organização do conteúdo do debate para que os deputados 
aproveitem o máximo possível disso. 

Imaginem a dificuldade de organizar uma discussão que tenha mil posts. então, estamos investindo em 
uma série de ferramentas para melhorar, para facilitar esses filtros, e também nesse mecanismo de 
moderação, ou seja, a própria sociedade nos ajuda a moderar; a própria sociedade nos ajuda a fazer rela-
tórios que sintetizem o processo participativo.
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Desenvolvemos aqui uma espécie de wiki para fins de elaboração legislativa, que chamamos de Wikilegis, 
em que as pessoas podem alterar o texto como quiserem e propor seu texto. o interessante aqui é que 
não precisamos ter um texto final ao término da discussão, como um artigo do Wikipédia. Não é esse o 
propósito. Podemos ter três, quatro textos que configurem três, quatro propostas de três, quatro grupos 
diferentes. E os Deputados, ao final, vão decidir que texto vão acatar. Essa é a beleza da união entre par-
ticipação e representação. eu acredito que ainda estamos muito longe de não precisar da representação, 
porque haverá ainda muita necessidade de mediação política e de tomada de decisões a respeito do que 
vamos querer em termos de lei. 

Já indo para o final, Deputado – acho que o meu tempo está se esgotando –, queria destacar que o 
e-democracia tem recebido muitos depoimentos de pessoas que testemunham fatos que tenham vivido. 

por exemplo, na discussão sobre o estatuto da Juventude, havia um aspecto muito importante a ser dis-
cutido, que era a regulamentação dos Conselhos da Juventude. Foi interessante ver como os Conselhos 
da Juventude municipais estavam organizados de forma absolutamente diversificada no Brasil inteiro. 
a relatora propôs um texto, e o pessoal disse, por meio de depoimento: “Aqui no meu Estado, o Paraná, na 
cidade de Paranaguá, os conselhos são muito ligados à Igreja Católica, por isso não pode haver essa e essa limitações 
que estão no texto”. Já um colega do pará disse: “Aqui, não. Aqui na minha cidade, é totalmente diferente. Está 
muito mais ligado a um partido político”. 

então, a possibilidade de o Congresso nacional conhecer os diversos Brasis, as diversas realidades que 
estão espalhadas pelo Brasil afora, em especial numa discussão de política pública, é uma vantagem que 
a tecnologia permite. e também possibilita a participação de grupos que normalmente não têm acesso ao 
parlamento, grupos que não são organizados, que não têm lobby organizado junto ao Congresso nacional, 
e têm, pela internet, a possibilidade de agir. estamos vendo isso muito na discussão sobre a política de 
drogas. o pessoal que defende a descriminalização da maconha, por exemplo, tem essa possibilidade e 
está discutindo muito ativamente. Estão utilizando essa plataforma para esse fim. 
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Além disso, há alguns debates com argumentos científicos. Claro que há outras ideias mais simples, su-
gestões mais simples, mas também há muitas sugestões com embasamento científico. Temos aí um deba-
te bem variado. 

não sei quanto tempo eu tenho, mas antes de encerrar vou falar sobre os conectores digitais. ao mesmo 
tempo em que, na tecnologia de informação e Comunicação, existe um grande afã, um entusiasmo exage-
rado sobre os seus benefícios, que promovem uma série de facilidades em termos de interação, também 
existe sempre a crítica de que, na verdade, ela exclui aqueles que estão excluídos do acesso digital. 

Enquanto hoje nós temos 45%, mais ou menos, de brasileiros com acesso à Internet pelo computador 
da sua casa, do trabalho, das lan houses ou de telecentros públicos, outros 55%, algo entre 90 milhões 
e 100 milhões de brasileiros, ainda não têm esse acesso. estamos muito preocupados com isso aqui no 
Congresso nacional, deputados e servidores, e um dos mecanismos em que vamos começar a investir 
para minimizar esse problema são os conectores digitais, até que um dia alcancemos a tão sonhada inclu-
são digital total, como Cingapura e Coreia do Sul, em que 99% da população têm acesso a Internet banda 
larga, de alta velocidade.

na discussão do estatuto da Juventude, tivemos a participação de uma índia que era líder de uma tribo do 
Centro-oeste brasileiro. pelas informações que nós tínhamos, muitas pessoas da tribo dela não falavam 
português e muito menos tinham acesso à internet, mas ela não só falava muito bem o português, como 
também tinha o seu e-mail, sabia escrever, sabia se comunicar. ela postou uma mensagem nesse sentido. 
então, nós vimos aí um mecanismo muito interessante: ela podia representar o conjunto de ideias, opini-
ões e sugestões da comunidade dela, que é de excluídos digitais, e catalisar diretamente, sem intermediá-
rios, em um portal institucional da Câmara dos deputados que é lido, acessado, utilizado pelos deputados 
na definição das leis.

Por fim, Deputado, vou falar um pouquinho das estatísticas. Nós tivemos, até agora, cerca de 1.700 con-
tribuições da sociedade, em diversos assuntos, em cerca de 250 tópicos, todos relacionados a políticas pú-
blicas. temos hoje mais de 8 mil membros cadastrados no e-democracia e mais de 100 mil visualizações 
em todo o portal.
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Reafirmo, então, que estamos abertos a qualquer sugestão, seja na construção e no desenvolvimento do 
site, seja na forma de apresentação. Quem quiser pode acessar o endereço www.edemocracia.gov.br ou 
acompanhar pelo twitter do e-democracia, que é o @edemocracia.

muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (deputado paulo pimenta) – muito obrigado, Cristiano Ferri, coordenador de uma 
equipe que tem realmente trazido para a Câmara dos deputados todo esse debate e essa inovação.

passo a palavra de imediato a alexandre gomes, para que faça a sua exposição.

O SR. ALEXANDRE GOMES – obrigado, deputado, obrigado, Cristiano, pela oportunidade de estar aqui 
apresentando para vocês um pouco desse assunto. eu vou tentar ser bem breve, porque já estamos estou-
rando um pouco o tempo.

Essa apresentação está disponível na Internet e está sendo filmada. A licença dela permite que vocês a 
utilizem à vontade, desde que obedeçam aos termos dessa licença.

acho interessante começar falando de algumas mudanças que a Web está apresentando, lembrando que 
estamos tratando aqui dos desafios da participação pública no meio digital, da democracia digital.

de uns tempos para cá, a Web começou a ser chamada de Web 2.0. de que exatamente se trata quando 
se fala em Web 2.0? Mudou-se a versão de alguma máquina? Mudou-se a versão de algum software? não. 
Mudou-se o sentido do fluxo das informações. Naquela dita Web 1.0, a informação que circulava na Web 
partia de poucos centros irradiadores de informação para a grande sociedade que consumia essa infor-
mação. na dita Web 2.0, o fluxo é o oposto: é a sociedade, é o cidadão, é o internauta que traz a informação 
para dentro dos sistemas. os melhores representantes desse universo Web 2.0 são as redes sociais: orkut, 
Facebook, twitter. 

se vocês analisarem cada uma dessas ferramentas, nenhuma delas faz absolutamente nada por si só. elas 
só fazem algum sentido, só têm algum valor se existir uma massa crítica de usuários, colaborando com 
informação, postando informação lá dentro. e essa Web 2.0 materializa um sentimento maior de coleti-
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vidade, que diz que juntos nós somos capazes de ir mais longe. ou seja, a inteligência coletiva é sempre 
muito mais forte; o movimento coletivo, a inércia coletiva é mais poderosa do que a inércia individual. 

É justamente em cima dessa filosofia, desse princípio, que o pessoal que desenvolve sistemas em cima da 
Web 2.0 se baseia, na crença de que dar poder ao cidadão, dar poder à sociedade é muito mais benéfico 
para si próprio do que tentar guardar todo poder para si próprio. e o que acontece é que o cidadão está 
extremamente satisfeito com esse novo modelo de Web.

observamos hoje que o jornalismo, por exemplo, é muito mais dinâmico nas redes sociais do que nas 
mídias tradicionais. antigamente ouvíamos as notícias no Jornal Nacional. Hoje, o Jornal Nacional já noticia 
coisas ultrapassadas, coisas que você ficou sabendo de manhã, no site do seu jornal preferido, ou de ma-
drugada, pela rede social – pelo twitter, por exemplo. 

então, essa dinâmica é que faz o usuário, o internauta, cada vez mais interessado, cada vez mais on-line. e 
aí, dentro dessa linha 2.0, que acabou se fixando, começamos a perceber as chamadas empresas 2.0, que 
seguem exatamente a mesma linha da Web 2.0. são empresas que deixaram de ser grandes centros irradia-
dores de decisões e de informação e transferiram parte dessa responsabilidade para os seus colaboradores. 

eu, como membro do movimento de empreendedorismo, de startups do Brasil, cheguei até a escrever 
um manifesto, chamado Manifesto 2.0, sobre como as empresas modernas poderiam ceder poder aos seus 
funcionários, compartilhar decisões, compartilhar grandes questões com toda a sua equipe, para que a 
tomada de rumos, a decisão estratégica da empresa se desse de forma muito mais proveitosa do que se a 
decisão partisse de uma única cabeça. 

e o resultado prático que eu tenho observado desse movimento de empresas 2.0 no meu dia a dia, assim 
como aconteceu com o internauta, é de plena satisfação também das pessoas que trabalham dentro des-
sas empresas. percebemos que as pessoas gostam de participar do movimento decisório e tal. 

e aí, fazendo eco a todo esse movimento, podemos perceber o começo de um termo recorrente na 
internet, que é o tal do governo 2.0. a esta altura do campeonato, já podemos ter uma ideia do que 
se trata. É justamente a ideia da democracia digital. É o governo transferindo ao cidadão parte das 
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responsabilidades que ele trata internamente. É o governo abrindo diálogo com a sociedade para ouvir 
o que ela tem a dizer, na crença de que o pensamento coletivo é mais efetivo do que o pensamento de 
poucas cabeças. 

Só que aí, quando começamos a ver essa filosofia, essa proposta de Governo 2.0, vêm à mente imediata-
mente as seguintes questões, dado o contexto social em que eu vivo: será que a população de fato quer 
participar do processo legislativo? Será que ela quer participar das decisões do Governo? Será que a 
população se interessa pelas causas que estão sendo discutidas aqui no Congresso, por exemplo? Será 
que a população tem interesse em se envolver nos problemas da administração da sua cidade? Será que 
o cidadão está disposto a exercer uma cidadania além da urna eletrônica? Será que ele está disposto a se 
preocupar com o País além daquele momento em que ele cede o seu voto? Essas são questões que vêm a 
mim, como cidadão. 

eu tenho mastigado esse assunto já durante algum tempo. o grande ponto que me vem sempre à mente é 
o seguinte: a partir do momento em que o governo colabora e começa a ter mais diálogo com a sociedade, 
será que, assim como aconteceu com o internauta, assim como aconteceu com as pessoas que trabalham 
na minha empresa, vai acontecer também com a sociedade? Será que ela vai se sentir mais abraçada, 
mais participante, mais envolvida em todo esse processo, e não apenas uma acusadora alheia a todo esse 
processo? Bom, essa é uma questão que eu ainda não sei responder. 

mas, vivendo nesse mundo digital, eu comecei a catalogar algumas coisas interessantes que estavam 
acontecendo na Web. então, olha o que esse pessoal fez em nova iorque.

Nova Iorque tem um sistema de metrô extremamente avançado, extremamente eficiente também. Só que a 
visualização das linhas de trens, cedida pelas agências de governo, não era tão eficiente assim. Um desenvol-
vedor de software resolveu fazer esta visualização. você abre este site no seu computador – mta.me – e vê em 
tempo real como estão trafegando os vagões de metrô em nova iorque. e tudo baseado em dados públicos.

Um pessoal de san Francisco resolveu fazer um site, dado o índice crescente de assaltos a ciclistas, e que 
apontava, dentro da península da cidade, os pontos com maior grau de ocorrência de acidentes e de cri-
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mes relacionados a ciclistas. esse site, chamado Healthmap, mapeia em várias regiões do mundo focos 
endêmicos de algum tipo de doença. neste caso aqui, ele está mostrando araxá, que teve um crescimento 
de 15% no número de casos de dengue num determinado intervalo de tempo que ele estava tratando.

então, reparem que são produtos, são sites, são mecanismos de comunicação que não partiram do gover-
no, mas da própria sociedade, motivada por necessidades próprias.

aqui, no Brasil, nós temos casos muito interessantes também. Quem aqui nunca teve a curiosidade de 
saber qual é o posto com a gasolina mais barata no caminho que vai seguir até a casa, por exemplo? Como 
a gente descobre isso? No site da agência nacional do petróleo (anp) há os preços médios da gasolina em 
cada posto, mas é muito chato olhar no site da anp. olha o que essa pessoa fez. ela mapeou, dentro do 
google maps, os diversos postos da cidade e o preço da gasolina em cada um desses postos. você traça a 
sua rota e vê qual é o posto mais barato dentro da sua rota.

vocês se lembram de um caso que aconteceu no superior tribunal de Justiça (stJ), ano passado, se não 
me engano, quando o Presidente do STJ, que estava numa fila, demitiu um estagiário, não me lembro por 
que razão? Umas pessoas, também desenvolvedoras de softwares – jornalistas, designers –, fizeram o site 
otoridades, para que qualquer cidadão faça o registro de abuso de autoridade que aconteceu no seu dia a 
dia, sem precisar recorrer a todos os mecanismos burocráticos e procedimentais hoje disponíveis. É um 
mecanismo democrático, criado pela sociedade. É engraçado que depois de dois dias que esse site estava 
no ar, choveu de testemunhos de pessoas.

este outro pessoal fez um site para acompanhar a realização orçamentária do ministério da Cultura.

Este aqui, com dificuldades para tratar problemas da cidade de São Paulo, resolveu fazer um site que cole-
ta dados da prefeitura de são paulo e os exibe num mapa, de acordo com o tipo de problema. por exemplo, 
há um monte de reclamações em são paulo relacionadas a buracos em pistas, a lixo espalhado, a animais 
perdidos. essas informações já estão disponíveis, já estão cadastradas em algum lugar. a pessoa só teve o 
trabalho de ir lá e reapresentar esses dados de outra forma.
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este daqui foi feito por um pessoal daqui de Brasília. mapearam, em todo o distrito Federal, os deputados 
Distritais mais votados em cada região e fizeram o cruzamento dessas informações com a relação eco-
nômica de cada deputado com aquela região. então, percebe-se que um deputado muito votado em 
taguatinga, naturalmente não, mas de forma muito recorrente, tem vários negócios em taguatinga, tem 
lá uma presença social muito intensa.

Este daqui, coitado, cansado de ficar com o carro debaixo d’água, em São Paulo, resolveu fazer um site 
que busca informações da prefeitura de são paulo e apresenta os locais com maior possibilidade de ala-
gamento na cidade.

este outro, de tanto perder o ônibus para ir ao trabalho, resolveu fazer um site alternativo ao sptrans, de 
são paulo, para mostrar as rotas das diversas linhas de ônibus e os diversos horários dessas linhas. nova-
mente tudo por iniciativa do cidadão, da sociedade, passando por cima das iniciativas oficiais: “Ora, se o 
que existe não me atende, então eu vou tentar fazer algo melhor”. 

este aqui criou um site chamado Cidade democrática, que possibilita a qualquer cidadão registrar proble-
mas na sua cidade, no seu bairro: “Olha, tem lixo ali, tem buraco aqui”. e o pessoal do site se responsabiliza 
por levar essas reclamações e queixas às autoridades competentes.

tratando um pouco mais de Legislativo, este pessoal de são paulo fez um site para mostrar algumas esta-
tísticas do movimento de deputados na Câmara municipal de são paulo, como acontecem os gastos por 
gabinete, por partido, por vereador, e assim por diante.

este outro é de um pessoal do pará, um site, uma espécie de dashboard, repleto de estatísticas sobre a 
participação dos seus representantes dentro da Casa legislativa do pará. ele mostra, por exemplo, quais 
são os deputados com maior número de proposições; quais são os deputados com maior quantidade 
de faltas; quais são os deputados que tiveram a maior presença em plenário; quais os que têm mais 
votação, e assim por diante. todas essas informações estão disponíveis lá no site da Câmara, mas não 
de forma tão digerível pelo cidadão comum, não de forma tão fácil para qualquer cidadão bater o olho 
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e conseguir extrair a informação, sem ter que navegar e sem ter que minerar dentro do site da Câmara 
e tentar descobrir essa informação.

este daqui fez um site que não é tão bonito assim mas que mostra uma série de estatísticas relacionadas 
ao Congresso nacional.

este outro acompanha em seu site todas as tramitações que acontecem dentro da Casa. em especial, ele 
twitta toda vez que há uma tramitação em determinado projeto de lei que interesse a alguém. a pessoa 
pode seguir o Twitter dele e ficar informado do que está acontecendo sobre um determinado assunto 
que lhe diz interesse, de forma automatizada, através das redes sociais, nas quais já se está acostumado a 
trabalhar. esse foi tão gente boa que até disponibilizou o código fonte do software para que outros desen-
volvedores tenham também a possibilidade de desenvolver soluções semelhantes.

e aí, dado a esse leque de soluções que observamos na internet – este aqui é só um subgrupo do que eu 
encontrei, por causa da nossa restrição de tempo – , eu cheguei a uma conclusão: sim, a população quer 
participar, a população quer se envolver. e essa população está começando a se organizar para ter essa 
participação ativa na democracia digital. 

Um dos grupos organizados que existe nesse sentido é chamado transparência Hacker, do qual eu faço 
parte. É interessante explicitarmos, tratarmos, discutirmos o significado da palavra hacker, que recebe da 
mídia uma conotação muito pejorativa.

Hacker não diz respeito a nada negativo, a nada ilegal. Hacker diz respeito a alguém que é curioso, perse-
verante, a alguém que tem um problema e só sai de cima daquele problema depois de resolvê-lo. todas as 
pessoas que desenvolveram essas soluções foram hackers em alguma instância, foram pessoas que viram 
que a solução oficial, a solução pública não lhes era suficiente e resolveram ter um esforço extra, não 
remunerado, que sabe se lá se vai ter sucesso ou não, para simplesmente resolver o seu problema. essas 
pessoas são hackers. 

E por que conheci esse pessoal do Transparência Hacker? Porque vários daqueles projetos que eu mostrei 
foram organizados por esse grupo, por pessoas participantes desse grupo.
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e olha qual é a proposta desse grupo. a comunidade transparência Hacker é um espaço para que desen-
volvedores, jornalistas, designers, gestores públicos e qualquer outro indivíduo dos mais diferentes perfis 
proponham e articulem ideias e projetos que utilizem a tecnologia para fins de interesse da sociedade.

em qualquer coisa que o cidadão comum quiser fazer e que possa ter o apoio da tecnologia o grupo 
transparência Hacker está disposto a ajudar. e esse pessoal é tão motivado nessa causa que vejam o que 
eles fizeram.

existe um movimento chamado crowd founding – não sei quem aqui já ouviu falar dele. É um movimento 
de financiamento de projetos baseado em doações da sociedade. Então, esse pessoal teve a seguinte ideia: 
“Vamos comprar um ônibus e equipá-lo com um monte de computadores. Vamos viajar com esse ônibus pelo Brasil 
inteiro, desenvolvendo projetos sociais”, como esses que foram apresentados aqui. “Então, vamos a Patos de 
Minas e vamos perguntar ao pessoal: Quais são os problemas que vocês têm na sua cidade? É com a Câmara? É com 
o Executivo? É com o Judiciário? Vamos tentar resolver esses problemas aqui, durante a nossa estada?” as pessoas 
que estão dentro desse ônibus, as quais têm os mais diversos perfis, se mobilizam durante uma semana, 
desenvolvem ideias para resolver o problema daquela cidade e partem para outra.

É uma ideia absurda? Aparentemente, totalmente absurda, mas esse pessoal cadastrou esse projeto num 
site de crowd founding e recebeu 464 doações totalizando quase 60 mil reais. ou seja, eles vão comprar um 
ônibus, reformá-lo, equipá-lo e vão rodar o país fazendo esse trabalho.

e a mídia já descobriu esses hackers, essas pessoas que estão fazendo esse trabalho. e vejam como a mídia 
tem tratado esses caras: “THackday: hackers monitoram transparência política em Brasília”. “Hackers de Brasília 
fiscalizam gastos do governo em site”. “Grupo usa dados do governo para cobrar transparência”. “Gestão pública 
está na mira dos hackers do bem”. 

parece pesado esse termo hackers, mas só são um monte de tis dispostos a pegar dados já disponíveis na 
web e mastigá-los para a sociedade, para que ela possa também consumir a informação.

Hoje, esse grupo está com mais de 700 pessoas. rolam discussões intensas. por mês, trocam-se quase 1.300 
mensagens dentro do grupo. 
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dadas as realizações que esse pessoal tem feito, observamos que os benefícios dessa participação digital 
são muito evidentes. primeiro, porque se consegue aproximar muito o cidadão do dia a dia do poder 
público. Com isso, naturalmente, existe um controle social. Com um controle social mais atuante, con-
segue-se caminhar rumo a uma melhor eficiência da máquina pública. 

só que há um grave problema dentro desse contexto. esse pessoal que está desenvolvendo esses produtos, 
esses aplicativos busca os dados em outros sites como o portal da transparência do governo do distrito 
Federal (gdF), ou da Câmara, ou do senado, ou da Controladoria-geral da União (CgU). Busca dados do 
instituto de pesquisa econômica aplicada (ipea), do departamento de informática do sUs (datasUs), do 
instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira (inep), do instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), do Ministério do Planejamento, do site Comprasnet sobre compras, editais 
etc. essas pessoas merecem todo o nosso respeito, porque as informações que elas buscam estão tranca-
das, estão em formatos ilegíveis ao ser humano comum. grande parte das informações disponíveis está 
em formatos proprietários, formatos que só a microsoft entende, formatos que só o adobe entende. e es-
ses formatos não são processados por máquina. esses formatos não estão documentados em lugar algum. 
esses formatos não são padrões de mercado, não são padrões internacionais. 

então, essas pessoas se dizem hackers porque, além de eles resolverem o problema social, tentam resol-
ver o problema técnico de pegar uma coisa da microsoft e falar: “Como é que eu consigo extrair dados de um 
arquivo.doc do Word, por exemplo? Como é que eu consigo desenvolver um software que busca esse dados do lado de lá?”

aí entramos no tal princípio open mind, que diz o seguinte: o melhor uso que poderá ser feito dos seus 
dados certamente será feito por outros. dentro desse princípio, a única alternativa que temos é abrir 
os dados do governo de alguma forma. só vamos conseguir possibilitar uma ampla utilização dos dados 
públicos, potencializar o surgimento de novos aplicativos relacionados à cidadania digital, à democracia 
digital se quebrarmos a barreira da propriedade dos dados, se abrirmos os dados de alguma forma.

e quando eu falo em abrir os dados de alguma forma, já entro no movimento chamado open data, movi-
mento internacional que preconiza seguinte: dentro do contexto de open data, “dados abertos”, os dados 
devem ser livres para que qualquer um possa usá-los e reutilizá-los. 
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desse movimento de open data, derivou-se outro movimento internacional chamado open gov data – 
movimento de dados abertos governamentais. a ideia do movimento de dados abertos governamentais 
é que os governos disponibilizem suas informações de forma aberta, padronizada, para que seja analisada 
e reutilizada pelo cidadão e aplicada em outras situações que não aquelas oficiais tratadas pelo Governo. 
o próprio W3C, um dos maiores organismos padronizadores da internet, orienta que os governos façam 
a mesma coisa. o governo dos estados Unidos já está caminhando nesse sentido. ele tem um site chamado 
Data.gov, onde consta uma listagem da grande maioria das informações públicas relacionadas ao governo 
americano. o governo do reino Unido está seguindo a mesma linha. e o governo brasileiro já começou 
a se mover nesse sentido, até porque esse é um preceito constitucional. no art. 37 da Constituição está o 
princípio da publicidade e da eficiência, e a Lei Complementar no 101, de 2000, fala de transparência de 
gestão fiscal, de ampla divulgação e de meios eletrônicos para acesso público a essa informação.

mas, deputado paulo pimenta, chamo a atenção para o projeto de Lei no 41, que tramitou na Câmara e está 
no senado – não sei em que pé se encontra hoje. esse projeto vem reforçar essa questão da abertura de 
dados, essa questão da obrigatoriedade de cessar a utilização de padrões proprietários para a disponibi-
lização de dados públicos e começar a tratar a publicidade como preceito geral, não mais como exceção. 
a exceção é bloquear os dados; a regra é liberar os dados. e esses dados devem ser liberados de tal forma 
a serem facilmente acessados, para que a sociedade consiga acompanhar o que está acontecendo no go-
verno, e assim por diante.

Mas, voltando ao tema do nosso debate: quais os desafios da participação popular digital? Na minha opi-
nião, após o que disse, temos dois desafios. O primeiro é saber equilibrar a centralização com a descen-
tralização das decisões democráticas; é saber até que ponto o Congresso nacional deve ser responsável 
pelo diálogo com a sociedade e até que ponto deve ser responsável por disponibilizar meios para que a 
sociedade converse com ele. se o que estivermos bolando aqui servir apenas como canal único de co-
municação com a sociedade, provavelmente vários daqueles projetos e daqueles aplicativos que mostrei 
anteriormente não teriam nascido. assim, voltando ao princípio do open mind, temos de saber criar um 
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terreno fértil o bastante para que a própria sociedade consiga resolver seus problemas sem ficar depen-
dendo exclusivamente das equipes internas da Casa.

Outro desafio que vejo é a questão dos dados fechados, o que hoje predomina em nosso Governo. En-
quanto o orçamento federal estiver sendo disponibilizado no site do senado por meio de ferramenta 
proprietária de uma empresa norte-americana da qual não consigo extrair nada de forma automatizada, 
não conseguiremos aproximá-lo da sociedade. enquanto planilhas de diversos órgãos de institutos de es-
tatísticas do governo estiverem sendo vinculadas em formatos que são apenas compreensíveis por meio 
de produtos norte-americanos, não conseguiremos acessar esses dados, formatá-los e cruzá-los, para que 
despertem algum interesse da sociedade pela informação.

muito obrigado a todos. 

O SR. PRESIDENTE (deputado paulo pimenta) – muitas boas as apresentações do alexandre e do Cristiano. 

apesar de já estarmos com votação no plenário, temos algumas pessoas inscritas. então, vamos tocando 
os trabalhos enquanto pudermos e o público estiver ligado em nosso debate. 

Com a palavra o ronivaldo maia, vereador da Câmara municipal de Fortaleza, que veio nos prestigiar e 
deve estar estranhando a umidade relativa do ar em Brasília. se estivéssemos perto da praia do Futuro, 
com certeza não estaríamos com a garganta desse jeito.

O SR. RONIVALDO MAIA – É verdade. acho que amanhã ainda haverá uma reunião nesta Casa e espero 
chegar podendo “parlar”. 

O SR. PRESIDENTE (deputado paulo pimenta) – É um prazer tê-lo conosco. muito obrigado pela presen-
ça, vereador ronivaldo. a palavra está à sua disposição.

O SR. RONIVALDO MAIA – Depois da primeira Mesa, farei algumas reflexões. Esse tema, de certa maneira, é 
muito legal, instiga-nos, mas é também complexo, no bom sentido do termo. Acho que é um desafio mesmo. 
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ouvi a fala do Cristiano, que se apresentou primeiro, e não sei se complementa o que o alexandre colocou 
depois, porque ele já falou da perspectiva da tecnologia da informação (ti), do software livre e de uma 
série de coisas. 

Quero justamente falar sobre essa preocupação de pensar atualmente um desenho que permita às pes-
soas se utilizarem dessa ferramenta digital para poderem acompanhar as ações do Legislativo. isso dá 
qualidade e, em tempo real, constrói interação. Há quem diga hoje que os representantes e os executivos 
precisam ter Twitter. parece que é verdade. estou aprendendo um pouco essas coisas, mas não acho muito 
legal ficar muito no mundo virtual.

Ao final, Deputado Paulo Pimenta, em nome do Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Vereador 
acrísio sena, e, de certa forma do meu, vou fazer um convite. agora, quero aproveitar a oportunidade 
para divulgar – depois a denise vai falar com o alexandre – que estamos propondo a criação do que 
chamamos de construção participativa e democrática do plano de governança digital da Câmara muni-
cipal de Fortaleza com o objetivo de modernizar a infraestrutura de ti na nossa humilde sede do poder. 
acreditamos ser uma ferramenta que permitirá maior interação com a sociedade. Queremos criar esse 
canal e instituí-lo, com o propósito de criar espaço para interação. de forma direta, a população vai criar 
uma relação com a própria Comissão de Legislação participativa. dizíamos, no debate anterior, deputado 
paulo pimenta, que a Câmara municipal de Fortaleza, através de uma resolução deste mês de junho, ins-
tituiu a CLp local. na verdade, é uma Comissão permanente, como foi esta, criada há 10 anos, através da 
qual pretendemos institucionalizar a relação com a população. esse plano de governança digital tem o 
propósito de aproximar a população da Comissão de direitos Humanos, que já existe, e de serviços que o 
poder também já presta. 

para concluir, quero aproveitar e fazer o convite, que estaremos formalmente enviando à CLp da Câmara 
dos deputados. Criamos a Comissão e agora queremos instalá-la no mês de setembro. o presidente da 
Câmara, o vereador acrísio sena, vai designar os primeiros sete parlamentares que comporão a nossa 
CLp, os quais vão eleger o seu presidente, visto ser uma Comissão nova. 
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Quero confessar a minha admiração por v.exa., deputado paulo pimenta, que já foi presidente da CLp 
desta Casa, e, como eu, é membro do partido dos trabalhadores, homem do campo cuja trajetória conhe-
ço muito bem, deixando aqui o convite – convite que o presidente acrísio vai enviar institucionalmente – 
para que um membro desta Comissão possa nos honrar com sua presença no debate que ocorrerá quando 
de instalação da nossa CLp no município de Fortaleza. 

muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (deputado paulo pimenta) – muito obrigado, prezado vereador ronivaldo maia. no 
final, vamos conversar. A propósito, recebi agora um convite para participar, em Fortaleza, do Congresso 
estadual dos Jornalistas. se conseguirmos juntar isso numa coisa só, poderemos fechar essa agenda.

tem a palavra o prof. eduardo martins de Lima, pró-reitor de ensino, pesquisa e extensão da FUmeC.

O SR. EDUARDO MARTINS DE LIMA – muito obrigado, deputado paulo pimenta, aqui representando a 
Comissão de Legislação participativa. 

Quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui e, sobretudo, de estar aprendendo 
tanto – desde manhã, participei de três ou quatro mesas. 

o motivo especial da minha presença é estar iniciando uma pesquisa sobre a participação popular no Le-
gislativo brasileiro. dessa forma, vou acompanhar um pouco os trabalhos da Comissão na Câmara e des-
tacar alguns Legislativos estaduais e municipais do Brasil. a pesquisa deve levar de um ano a dois anos. 

até então, eu não tinha falado em nenhuma das mesas, mas estou impressionado, alexandre, pois você me 
trouxe um novo conceito de hacker. primeiro, não sou da área de tecnologia da informação. segundo, a mí-
dia pauta a nossa agenda e a nossa atividade cerebral, e confesso que caí enganado. vi, claro, que você tam-
bém se traiu, quando usou o conceito de hacker do bem, ainda que tivesse dito que hacker é o curioso. na ver-
dade, o que temos visto é o hacker do mal. aquele que invade em especial os sites públicos, como aconteceu 
recentemente no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e põe fora do ar sites que em tese seriam superseguros.
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então, de fato, você me trouxe um novo conceito que, acima de tudo, resgata o papel da tecnologia da 
informação. a tecnologia pode ser usada para muitas coisas– a da energia nuclear levou à bomba atômica. 
assim, a tecnologia da informação pode trazer o hacker ao processo democrático. 

então, já estou satisfeito por sair daqui com a sua intervenção. Fiquei absolutamente impressionado com 
o que as pessoas, apesar de todo o fechamento dos dados, em especial dos sites públicos, ainda conse-
guem fazer no serviço público, porque quando alguém alerta sobre a possibilidade de alagamento, sobre 
o congestionamento do trânsito, presta um serviço público que caberia ao próprio estado. então, eu 
fico impressionado. É claro que é deliberado. Por exemplo, na discussão, inclusive do ponto de vista do 
Governo Federal, sobre a confidencialidade dos documentos públicos, que até hoje não está resolvido, e 
continuamente nós postergamos, eu esperava que os governos do psdB e do pt avançassem nisso, mas 
temos dificuldade.

Eu não sei se é a opinião pública que não consegue acompanhar e fiscalizar os gastos do Executivo, mas a 
verdade é que o Legislativo também não consegue, até por outros motivos – possibilidade de remanejar 
rubricas. se essas rubricas estão travadas eletronicamente, ninguém sabe de nada. eu concordo. e chego 
à conclusão que você aponta, de que sem informação não há democracia. você demonstra a atuação indi-
vidual e de grupos buscando o processo da construção democrática pelo acesso à informação.

eu agradeço realmente. não tenho questão alguma. minha fala é muito mais um comentário sobre a 
sua apresentação. 

Cristiano, de forma mal educada, enquanto você falava, eu acessei eletronicamente o e-democracia. Já 
me cadastrei. Já veio o meu e-mail. Entrei com a minha senha e fiquei impressionado com o pouco que 
vi. Talvez esse pudesse ser um ponto de reflexão que nos pudesse passar, ou seja, como poderíamos unir 
essa iniciativa, que é louvável, com os debates que acontecem na Câmara dos deputados, nas Comissões 
permanentes e mesmo nas Comissões temporárias – por exemplo, Comissões parlamentares de inquérito 
(Cpis) – com o trabalho da Comissão de Legislação participativa, pois eu não consegui visualizar.

muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (deputado paulo pimenta) – não temos mais ninguém inscrito. não sei se alguém dos 
senhores e das senhoras quer fazer alguma consideração. então, vou rapidamente falar um pouquinho. 
Quero fazer algumas perguntas também.

no formato inicial, eu era um dos integrantes desta mesa. outro colega parlamentar iria coordenar os 
trabalhos. eu iria ter o privilégio de repartir a mesa com o alexandre e com o Cristiano.

a Câmara dos deputados instituiu um grupo de trabalho formado por servidores da Casa – eu sou o único 
Deputado que dele participa. Esse grupo de trabalho tem por finalidade discutir os mecanismos de parti-
cipação popular no processo legislativo. o Cristiano é um dos coordenadores e a alessandra, que está aqui 
conosco, também, e reúne vários setores da Casa.

Quero fazer duas ou três considerações muito sintéticas. em primeiro lugar, a discussão sobre dados 
abertos, do ponto de vista do poder Legislativo, na minha opinião, ainda é muito incipiente. normalmen-
te, a discussão sobre dados abertos é feita da ótica da busca ou da divulgação de informações que dizem 
mais respeito à administração pública – finanças, gastos e informações.

o poder Legislativo tem, além desse aspecto de natureza administrativa, um outro, que é o processo legis-
lativo em si. A atividade-fim do Parlamento é legislar. Então, precisamos ter um mecanismo de participa-
ção na Câmara que, ao mesmo tempo, consiga ser suficientemente transparente, porque o Legislativo é 
um poder que tem uma característica muito particular. acredito, inclusive, que o Legislativo é um poder 
bem mais transparente do que o Judiciário e o executivo pelo fato de que somos, os parlamentares, de 
partidos diferentes. Isso por si só já estabelece uma certa fiscalização. Mas precisamos criar um mecanis-
mo que, ao mesmo tempo, seja suficientemente transparente e capaz de dar à opinião pública a possibi-
lidade de fiscalização e seja também um mecanismo inovador de participação da sociedade no processo 
legislativo. Ou seja, como o cidadão participa da atividade-fim da Câmara, que é legislar.

o Cristiano conhece muito mais do que eu todos esses assuntos. a Câmara, hoje, tem dois sistemas. ela 
tem esse portal que os senhores podem acessar, a página da Câmara, que é um bom portal, bastante com-
pleto, e um outro sistema em formatos abertos.
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no entanto, o acesso a esse sistema é restrito, mediante cadastramento e senha fornecida pela adminis-
tração da Casa. Quem tem acesso a esse outro sistema? Geralmente, são entidades empresariais, entidades 
de classe, associações, a oaB, a associação nacional dos magistrados, a Federação nacional dos Bancos.

então, temos dois acessos na Câmara, um para pessoas físicas e um para pessoas jurídicas, mediante se-
nha. está também aqui o paulo, que também é do Centro de informática (Cenin). Hoje, existe uma com-
preensão muito positiva dos servidores da Casa que já desenvolveram tecnicamente a capacidade para 
que possamos fundir esses dois sistemas e permitir a qualquer cidadão o acesso a um sistema único que 
lhe dê condições de ver tudo aquilo que vê no portal da Câmara, mas também trabalhar na manipulação 
desses dados, no formato aberto, para que ele possa, através de aplicativos, desenvolver as mais diferen-
tes oportunidades de ampliação tanto do acesso às informações da administração da Casa, como também 
às questões de natureza legislativa.

segundo lugar, percebam vocês que o Legislativo convive, em sua gênese, com uma contradição, porque 
o Legislativo é, por finalidade, o espaço da democracia representativa, ele é o resultado da participação 
popular, que elege, que delega através do voto. 

a democracia brasileira contém um mecanismo de democracia direta e de democracia representativa. só 
que isso não é muito simples de ser compreendido por uma Casa que tem por essência e por finalidade prin-
cipal ser a expressão máxima da democracia representativa. então, uma visão mais conservadora, eu diria o 
quê? Mas para que fomos eleitos, se fomos eleitos para legislar, se fomos eleitos por uma delegação popular? 
a Câmara não é um espaço da democracia direta; a Câmara é o espaço da democracia representativa.

e essa compreensão se traduz de diferentes maneiras. a Câmara, por exemplo, aprovou um projeto de 
lei que teve origem nesta CLp e que permitiu a informatização do processo judicial. Hoje, o cidadão pode 
peticionar aos tribunais sete dias por semana, 24 horas por dia; hoje, o cidadão pode fazer sua declaração 
do imposto de renda pela internet; hoje, o cidadão pode movimentar a sua conta bancária pela internet. 
mas, mesmo não sendo advogado, eu me arrisco a dizer que um ato jurídico de menor responsabilidade 
como o apoiamento a um projeto de lei – ato de menor repercussão do que uma declaração de imposto de 
renda ou de uma petição a um tribunal – o Legislativo não permite. então, com relação a outros poderes 
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nós avançamos, mas não conseguimos, por exemplo, criar um mecanismo que permita ao cidadão mani-
festar o apoio à tramitação de um projeto. 

esse é um debate que estamos fazendo. projetos de lei tramitam nesta Casa, alguns inclusive de minha 
autoria, um deles chamado projeto Cidadão digital, que procura facilitar a participação popular na subs-
crição de projetos.

Por fim, não quero me estender muito, outro exemplo que acho interessante, A Câmara tem o serviço 
de 0800. por incrível que pareça, eu, particularmente, não conhecia muito o serviço de 0800 da Câmara. 
No ano passado, cerca de 750 mil pessoas ligaram para o serviço do 0800 da Câmara. Destas, mais de 70% 
ligaram para pedir que fosse priorizada a análise de um projeto, o que acaba com a tarifa básica da tele-
fonia fixa. Percebam os senhores que, em primeiro lugar, ninguém sabe disso. Se sairmos nos corredores 
da Casa e entrevistarmos os 513 deputados, é possível que 500 não saibam disso – e isso para ser otimista 
com relação a esse número. 

E qual foi o efeito prático da ligação dessas 750 mil pessoas para a Câmara? Para que serviu essas pessoas 
terem ligado para o serviço 0800 desta Casa? Somente para colocar mais um número na estatística. 

Então, esse é um mecanismo de participação popular que não tem nenhuma finalidade concreta. O fato 
de o cidadão ligar para cá e pedir que a Câmara priorize um projeto não serve para absolutamente nada. 
ele só perdeu tempo fazendo isso.

O que, de fato, precisamos fazer? Precisamos criar um mecanismo mediante o qual esses mecanismos de 
participação popular tenham algum tipo de resultado real, objetivo na vida das pessoas, ou uma hierar-
quia, ou um ranking, ou um portal que diga o seguinte: “Os projetos de lei que tiverem o apoio de tantos por 
cento da população vão ser votados”. 

se não criarmos um mecanismo que se traduza em alguma coisa concreta as pessoas vão participar uma, 
duas, três e, na quarta vez, vão deixar de participar, por acharem que esse negócio não é para valer.

Hoje, para nós, isso é fundamental. não adianta criar um mecanismo de participação popular, ser enca-
minhado um projeto para a Câmara, ele ser aprovado em todas as Comissões e ir à mesa – há uma lista 
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de quinhentos projetos de lei prontos para ser votados –, porque ele pode ficar dez anos parado, nunca 
ser votado. assim, quando chamarmos a sociedade para participar para valer, temos de garantir que essa 
participação não é uma participação de faz de conta, mas, sim, uma participação que vai ter consequência 
prática e ser um mecanismo de controle da sociedade com relação ao próprio parlamento.

duas questõezinhas, alexandre, até para aproveitar isso, porque vai passar na TV Câmara.

Como as pessoas podem ficar sabendo sobre a existência de aplicativos? Como elas acessam, como elas 
descobrem esses aplicativos?

segundo, as pessoas que desenvolvem aplicativos, no geral, a título até de curiosidade, fazem isso indivi-
dualmente? Há algum tipo de financiamento para o desenvolvimento de aplicativos? Existe algum tipo de 
apoio da sociedade civil ou do poder público para que as pessoas desenvolvam aplicativos, como alguns 
desses que você nos mostrou aqui?

Por fim, quero agradecer, como já disse, a generosidade do Cristiano, que foi quem me convidou para 
estar aqui, mas ele sabe muito mais do que eu sobre esses assuntos – eu participo dos debates.

alexandre, por gentileza. 

O SR. ALEXANDRE GOMES – Respondendo à primeira pergunta. Como ficamos sabendo do Twitter? 
Como ficamos sabendo do Google? Chegou uma cartinha para nós avisando que o Google existia?

existe um negócio na internet que se chama meritocracia. não sabemos tudo o que existe na internet. 
acabamos tomando nota daquelas coisas que adquirem certa relevância por algum mérito, seja ele um 
mérito do bem, seja ele um mérito do mal.

de fato, hoje não existe um catálogo amplo de todas essas iniciativas de manipulação de dados públicos, 
de visualização de dados públicos em lugar algum. no site da transparência Hacker, o pessoal tentou até 
montar um catálogo, mas ele depende muito de que o próprio desenvolvedor tenha a predisposição de ir 
lá e fazer o seu registro, criar uma espécie de páginas amarelas. e caiu em certo desuso na internet.
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antes dos mecanismos de busca, até existiam mecanismos catalogadores. depois que veio o google, a 
premissa do google é: “Não organize; procure, porque eu vou achar”. o próprio gmail do google tem essa pre-
missa. ele não tem uma estrutura de pastas hierárquicas para organizarmos nossos e-mails. ele diz: “Deixe 
o negócio bagunçado e fique tranquilo, porque eu vou achar para você”.

então, respondendo à primeira pergunta, é por aí. os projetos que adquiriram certa visibilidade foi por-
que ou caíram na boca do povo, ou caíram na mídia, ou apareceram numa rede social. 

respondendo à segunda pergunta. as pessoas que se envolvem nesses projetos, por padrão, não têm ne-
nhum apoio.

Existem, nesse grupo, ene perfis. Existem pessoas de TI, como eu; existem pessoas de designer, pessoas 
criativas – o que é muito importante; para se conseguir transmitir uma mensagem simples o bastante 
para ser consumida pelo cidadão comum tem-se que ter uma preocupação de usabilidade e arquitetura 
de informação muito apuradas – existem jornalistas; existem economistas; existem cientistas sociais; há 
de tudo nesse bolo aqui.

no caso do pessoal técnico, o pessoal de que estou mais próximo, temos uma frustração em nossa vida: 
não temos uma contribuição social muito evidente em nossa profissão. Se alguém é um engenheiro, cons-
trói uma casa, coloca uma família para morar lá dentro e vê pessoas felizes. se alguém é um advogado, 
consegue ver o resultado concreto do seu trabalho. agora, o trabalho que fazemos na ti é invisível, as 
pessoas não veem o resultado desse trabalho.

E, no meu caso específico, isso foi uma máxima durante um bom tempo. Eu sempre quis me envolver com 
alguma coisa socialmente relevante, mas eram sempre coisas fora da minha área de atuação profissional, 
até que eu conheci esse pessoal. e eu conheci isso por acaso, eu conheci via twitter. alguém “twittou” 
alguma coisa assim: “Transparência Hacker Day: dia tal, em Brasília”. eu pensei: “Do que será que se trata isso? 
Transparência e hacker são duas coisas que não fazem sentido uma com a outra”. aí eu fui ao google e procurei 
a respeito disso. 
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Percebi, então, que era um pessoal que iria se reunir durante um final de semana inteiro para discutir 
algum problema da nossa cidade que pudesse ser resolvido através da tecnologia. eu falei: “Nossa, que legal 
isso!”. e foi aí que eu me juntei, que eu conheci essas pessoas, que são pessoas que têm, mais ou menos, o 
mesmo interesse que eu: devolver para a sociedade tudo aquilo que a sociedade já lhes deu por meio da 
educação, mas não tinham como fazê-lo na sua atuação profissional e descobriram, nesse tipo de projeto, 
essa possibilidade.

existem algumas iniciativas de microbolsas que foram implementadas certa vez por uma empresa de são 
paulo. ela achou muito interessante o movimento e falou: “Olha, eu vou distribuir algumas bolsas de” – sei 
lá – “mil reais. Um pacote inteiro de mil reais para você fazer algum projeto legal”. então, houve essa iniciativa, 
mas nunca vi nada semelhante em termos institucionais. até já cheguei a conversar a respeito do assunto 
com as pessoas da Financiadora de estudos e projetos (Finep), ministério da Ciência e tecnologia, mas 
isso não está alinhado à estratégia deles por enquanto.

O SR. PRESIDENTE (deputado paulo pimenta) – muito obrigado, alexandre. realmente, é muito legal 
a participação.

só a título de curiosidade: o Cristiano, o paulo e eu estivemos, em são paulo, na Casa da Cultura digital, apre-
sentando nosso grupo de trabalho para ativistas da tecnologia da informação. e o pessoal do transparência 
Hacker participou do debate conosco e tem dialogado conosco a respeito das ideias que estamos desenvol-
vendo, da discussão sobre o marco civil, da discussão sobre o projeto de lei do deputado eduardo azeredo. 
em todas essas iniciativas e debates, o pessoal do transparência Hacker tem participado conosco.

Cristiano, por gentileza, suas considerações finais.

O SR. CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA – Quero agradecer demais a participação nesta mesa. acho 
que ela foi muito interessante, porque tivemos aí, digamos assim, três visões complementares.

a primeira, do deputado paulo pimenta, que tem atuado muito no que podemos chamar de política 2.0, 
uma nova visão de política. num ranking que existe na internet, chamado tweet rank, o twitter dele é o 
campeão entre os dos deputados. ele está sabendo utilizar essas ferramentas, sem se esquecer das coisas 
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presenciais, o que é muito importante – isso vem complementar a atuação dele –, discutindo e rediscu-
tindo conosco novos instrumentos institucionais de participação.

então, por um lado, tivemos essa visão política, essa visão do governo como plataforma, uma vez que o 
alexandre, de certa forma, tocou nesse assunto. o estado é incompetente para prover de informações e 
de serviços, no sentido melhor da palavra. Então, o que ele faz? “Vamos disponibilizar esses dados públicos e 
deixar a própria sociedade prestar serviços, prestar informações de utilidade pública que, além de serem úteis para 
ela própria, o são para o Governo”.

outro exemplo desses aplicativos, entre os muitos que o alexandre mostrou, é aquele que há em muitos 
países, no Brasil também já existe também: alguém vê um buraco na sua rua e coloca lá, num portal, num 
mapazinho, a informação de que há um buraco naquela rua. e, depois de algum tempo, temos um mapa 
da maioria dos buracos na cidade. isso é ótimo para o gestor da secretaria de transporte, pois é uma 
informação que ele tinha de forma muito precária, e isso é útil até para melhorar o seu próprio serviço. 

então, complementarmente a essa visão de que o governo fornece os dados e a sociedade se organiza e 
presta serviços de utilidade pública, também é importante termos certos mecanismos chamados institucio-
nais, ou seja, feitos dentro do estado, como o e-democracia, como a Comissão de Legislação participativa, 
como o orçamento participativo, que incorporam a participação nos processos de gestão e de deliberação 
pública. Por quê? Porque muita gente é desconfiada. Quando lançamos o e-Democracia, muita gente des-
confiava: “Isso aí não vai funcionar”. mas é uma forma, no processo legislativo – já vou respondendo aqui o 
prof. eduardo Lima –, de se promover a participação nos debates legislativos. trata-se daquela pergunta 
que ele fez sobre como casar o e-democracia com os debates reais. Já estamos fazendo isso. na Comissão de 
Ciência e tecnologia, por exemplo, o presidente nos pediu que toda reunião de audiência pública da Comis-
são tenha essa participação ao vivo. também em relação à Comissão especial sobre política de drogas, as 
notas taquigráfica das reuniões da Comissão estão no e-Democracia para serem discutidas. 

estamos discutindo aqui na Casa muito intensamente – o deputado paulo pimenta está coordenando esse 
processo – como integrar tudo isso, uma forma de casar tudo que acontece nos eventos presenciais do 
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processo legislativo com o processo participativo digital. o digital é só uma forma de permitir que qual-
quer pessoa em qualquer lugar do Brasil tenha acesso, porque fica muito mais barato. 

Por fim, gostaria também de dizer para o Vereador Ronivaldo Maia que estamos estudando formas de 
abrir o código do e-Democracia. O que significa isso? Deixar ele numa plataforma pública em que ou-
tras pessoas possam utilizá-lo e, inclusive, complementá-lo, aperfeiçoá-lo; permitir sua utilização por 
Câmaras municipais e assembleias Legislativas, para que essas Casas legislativas não tenham de sofrer 
tudo que sofremos até chegar aqui. Já estamos na terceira versão. aprendemos muitas lições. É caro, é 
custoso desenvolver isso. está aqui o nosso diretor tecnológico, paulo Henrique almeida. na equipe dele, 
está alguns dos melhores desenvolvedores deste país e que têm um trabalho intenso, cotidiano. existe 
muito processo de aprimoramento, e não há por que pensarmos que toda Casa legislativa tem de desen-
volver suas próprias ferramentas. Por que não podemos disponibilizá-las? Então, estamos trabalhando 
nisso também. talvez façamos uma parceria com senado, com o interlegis, porque falta no Brasil uma 
política para o Legislativo. acho que a Câmara e o senado têm esse dever também. 

agradeço a todos e ao deputado paulo pimenta a atenção.

O SR. PRESIDENTE (deputado paulo pimenta) – muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. 

desta forma, concluímos as atividades do dia de hoje que foram bastante intensas e que marcam os 10 
anos da Comissão de Legislação participativa. 

particularmente, agradeço ao alexandre gomes e ao Cristiano Ferri.

está encerrado o seminário.
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Siglário

A
ajufe – associação dos Juízes Federais do Brasil

amB – associação dos magistrados Brasileiros

aneel – agência nacional de energia elétrica

anp – agência nacional do petróleo

anpr – associação nacional dos procuradores da república

atenab – associação dos terapeutas naturalistas alternativos na saúde e Cultura do Brasil

C
CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

Cenin – Centro de informática

CFt – Comissão de Finanças e tributação

CgU – Controladoria-geral da União

Siglário
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CLp – Comissão de Legislação participativa

CnBB – Conferência nacional dos Bispos do Brasil

CnC – Confederação nacional do Comércio de Bens, serviços e turismo

Conamp – associação nacional dos membros do ministério público

Cpi – Comissão parlamentar de inquérito

Cpp – Comissão de participação popular

Cras – Centro de referência da assistência social

Ctasp – Comissão de trabalho, de administração e serviço público

CtB – Central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil

D
datasUs – departamento de informática do sUs

F
Fenajud – Federação nacional dos servidores do Judiciário nos estados

Fenat – Federação nacional dos terapeutas

Fgts – Fundo de garantia do tempo de serviço

Finep – Financiadora de estudos e projetos

Fundeb – Fundo nacional de desenvolvimento da educação
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G
gdF – governo do distrito Federal

I
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

inep – instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira

inesc – instituto de estudos socioeconômicos

inss – instituto nacional do seguro social

interpol – International Criminal Police Organization

ipea – instituto de pesquisa econômica aplicada

L
Ldo – Lei de diretrizes orçamentárias

Loa – Lei orçamentária anual

Siglário
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M
mCCe – movimento de Combate à Corrupção eleitoral

mp – medida provisória

O
oaB – ordem dos advogados do Brasil

oCa – orçamento Criança e adolescente

oCde – organização para a Cooperação e desenvolvimento econômico

ong – organização não governamental

P
paC – programa de aceleração do Crescimento

pasep – programa de Formação do patrimônio do servidor público

pCdoB – partido Comunista do Brasil

peC – proposta de emenda à Constituição 

piB – produto interno Bruto

pis – programa de integração social

pLC – projeto de Lei da Câmara dos deputados

pLs – projeto de Lei do senado
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ppa – plano plurianual

ppag – plano plurianual de ação governamental

psB – partido socialista Brasileiro

psdB – partido da social democracia Brasileira

pt – partido dos trabalhadores

pUC – pontifícia Universidade Católica

R
rde – regulamento disciplinar do exército

S
sar – Self-Authorized Representative

senac – serviço nacional de aprendizagem Comercial

sesc – serviço social do Comércio

sinaten – sindicato nacional dos terapeutas naturistas

stJ – superior tribunal de Justiça

sUas – sistema Único da assistência social

sUs – sistema Único de saúde

Siglário
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T
tCU – tribunal de Contas da União

ti – tecnologia da informação

tre – tribunal regional eleitoral

tse – tribunal superior eleitoral
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