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APRESENTAÇÃO

A Comissão de Legislação Participativa – CLP, da Câmara dos Deputados, a
cada ano consolida mais o seu papel de acolher os anseios da sociedade civil
organizada e trazê-los à discussão política, dentro do parlamento brasileiro.

Os movimentos sociais, legítimos representantes dos mais diversos segmentos
da sociedade, têm incrementado, cada vez mais, a sua participação nas atividades e
proposições legislativas da Comissão, em resposta ao comprometimento que encontram
no nosso trabalho.

Em 2009, foram recebidas 80 sugestões, das quais 57 foram apreciadas. Dessas,
foram aprovadas e transformadas em proposições legislativas 45 sugestões, da
seguinte forma: 19 projetos de lei; 1 projeto de lei complementar; 1 indicação; 11
requerimentos de audiência pública e 12 sugestões de emenda ao projeto de lei de
diretrizes orçamentárias.

Além das 22 reuniões deliberativas e 4 reuniões de eleição, foram realizadas 29
audiências públicas, 8 seminários e 2 outros eventos, onde tivemos a oportunidade de
debater diferentes temas e nos aproximarmos mais da sociedade, abraçando seus
anseios e expectativas.

Mais uma vez, a CLP foi palco de discussões sobre a reforma política.
Recebemos uma sugestão de projeto de lei, elaborada pelas organizações da
sociedade civil que compõem a Coordenação da Frente Parlamentar pela Reforma
Política com Participação Popular, que deverá continuar sendo debatida no ano de
2010, com a realização de seminários não apenas nesta Casa, mas em todas as
Regiões do Brasil.

A referida sugestão tem por escopo regulamentar  o art. 14 da Constituição
Federal, em matéria de plebiscito, referendo e iniciativa popular e alterar a Lei nº 4.737,
de 15 de julho de 1965, a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e a Lei nº 9.504, de
30 de setembro de 1997, para dispor a respeito de  financiamento dos partidos políticos,
de voto em listas partidárias pré-ordenadas, e de  coligações eleitorais, de instituição de
federações partidárias e de fidelidade partidária.

Em reunião realizada no Gabinete da Presidência, foi levado ao conhecimento
do Deputado Michel Temer a  preocupação em relação à necessidade de inclusão, na
Ordem do Dia do Plenário, das várias matérias oriundas da CLP que se encontram
prontas para esse fim, bem como da urgência de reaver a prerrogativa de apresentação
de emendas, por esta Comissão, à Lei Orçamentária Anual,  retirada desta Comissão
em 2006, com a aprovação da Resolução nº 1/2006-CN.

Tivemos a satisfação de ver aprovado pela Câmara dos Deputados o Projeto de
Lei nº 2.057/07, de autoria desta Comissão, que "dispõe sobre o processo e julgamento
colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes de competência da Justiça Federal
praticados por grupos criminosos organizados e dá outras providências". Esse Projeto
foi uma contribuição da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE, por meio da
Sugestão nº 258/2006.

Discutimos, em nossas audiências públicas, assuntos dos mais variados
interesses da sociedade, tais como:  agenda da CLP, agentes comunitários de justiça, o
uso de agrotóxicos, os concursos públicos, os crimes de tortura, a obrigatoriedade do
diploma de jornalista para o exercício da profissão, a produção de fertilizantes no Brasil,
fraternidade e segurança pública, os spreads bancários, parteiras, o consumo excessivo
de açúcar, demissões no Banco Santander, a ética e transparência nos poderes da
República, fetos portadores de anencefalia, o cerrado e a caatinga, cotas para
estudantes, demitidos no Governo Collor, a saúde das mulheres e dos negros,
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esteticistas, homofobia nas escolas, a situação carcerária no Brasil, a participação das
mulheres nos espaços de poder, territórios Kalungas,  produção agroecológica,
reformas política e agrária e alimentação como um direito de todos.

Ademais, temas como a 1ª Conferência Nacional de Comunicação, Cidadania
LGBT, Guardas Municipais, Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Alto Tocantins,
Lei de Execução Penal, Assistência Social, Métodos de Auto-Observação e Eutanásia
foram objeto dos seminários realizados pela CLP no ano de 2009.

Ressaltamos a parceria com outras comissões permanentes  na realização dos
eventos no ano de 2009. Assim, destacamos os trabalhos elaborados com as seguintes
Comissões: de Direitos Humanos e Minorias; de Educação e Cultura; de Trabalho, de
Administração e de Serviço Público; de Seguridade Social e Família; de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado; de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; de Agricultura, Pecuária, Abastecimento  e Desenvolvimento Rural, e a de
Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Também foram realizadas atividades
conjuntas com a Comissão Especial para discutir a PEC 590-A/06 e com a Ouvidoria
desta Casa.

Acreditamos que transparência e democracia andam juntas. Por isso, as
atividades da Comissão são amplamente abertas ao conhecimento público. Com a
implantação do sistema Webcamara,  as reuniões da CLP passaram a ser transmitidas
ao vivo, podendo ser acessadas em até 30 dias após sua realização, por meio da
homepage da CLP – www.camara.gov.br/clp.

 Impende registrar que as  reuniões de audiência pública e seminários contam
com pequenos relatórios. Para consecução de informações mais detalhadas, as notas
taquigráficas dos eventos estão disponíveis na homepage da Comissão. Os eventos de
maior impacto tiveram suas notas taquigráficas publicadas, na forma de separatas, que
são distribuídas aos interessados, ficando disponíveis virtualmente na Biblioteca Digital
da Câmara dos Deputados.

Consideramos que o ano de 2009 foi extremamente produtivo para a Comissão
de Legislação Participativa, especialmente no que se refere à preparação política do
terreno fértil, porém pouco cultivado, da participação popular nas decisões políticas
nacionais.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos aqueles que nos ajudaram
a construir esta realidade:

- aos servidores que todos os anos dão sua inestimável contribuição aos avanços
desta Comissão;

- aos parlamentares membros, por sua incansável luta para que a CLP consolide-
se como uma Comissão Permanente digna de todas as prerrogativas que lhe são
inerentes;

- e às entidades da sociedade civil que têm legitimado e acreditado neste sonho.

Sabemos que muito mais ainda há de ser feito para que a CLP torne-se não só
uma janela para a sociedade, mas o portal de entrada do povo brasileiro no Parlamento.
Este relatório é um convite para a participação de mais parlamentares e representantes
da sociedade, para que esta luta continue e alcance cada vez mais êxito.

É com orgulho e sentimento de dever cumprido que apresentamos o resultado de
um trabalho coletivo, integrado e apaixonado, que teve início neste ano sob a
presidência do Deputado Waldir Maranhão.

Deputado ROBERTO BRITTO
Presidente
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR COM REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
CIVIL ORGANIZADA A PAUTA DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

26 de março de 2009

                                                                                                                                                Foto: Jorge Campos – SEFOT/SECOM

E/D – Deputado Waldir Maranhão e Deputado Glauber Braga.

SEGUNDA REUNIÃO COM AS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL  ORGANIZADA

A segunda reunião, realizada com a participação das entidades da Sociedade
Civil Organizada, com o objetivo de debater a pauta desta Comissão de Legislação
Participativa, para o ano de 2009, foi solicitada pelo Deputado Waldir Maranhão
(Requerimento nº 52, de 2009). Essa audiência pública deu continuidade aos pleitos
formulados pelos representantes das diversas Entidades, quando da reunião do dia 19
de março, chamadas à deliberarem sobre seus respectivos anseios e preocupações.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER  O USO DE AGROTÓXICO S NO BRASIL

EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E F AMÍLIA

30 de abril de 2009

Foto: Diogo Xavier – SEFOT/SECOM

E/D - Petrúcio Correia Ferro,  Sérgia Oliveira, Eraldo José de Souza, Dep. Waldir Maranhão, José Agenor A. Silva, Pedro Simão,
Edélcio Vigna,  e Luiz Rangel.

EXPOSITORES:

EDÉCIO VIGNA – Conselheiro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional –
CONSEA – Presidência da República;

SÉRGIA OLIVEIRA – Representante do Ministério do Meio Ambiente - MMA;

LUIZ RANGEL – Coordenador Geral de Agrotóxicos e Afins da Secretaria de Defesa
Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;

ERALDO JOSÉ DE SOUZA – Coordenador de Meio Ambiente de Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco – FETAPE;

JOSÉ AGENOR ÁLVAREZ DA SILVA – Diretor do Departamento de Toxicologia da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

PETRÚCIO CORREIA FERRO – Conselheiro do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CONFEA; e

PEDRO SIMÃO FILHO – Representante da Nestlé Brasil.
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RELATO

A Audiência Pública, realizada em conjunto com a Comissão de Seguridade
Social e Família, teve por finalidade discutir dados publicados pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA, sobre o uso de agrotóxicos no Brasil e, ainda, para
debater a detecção de agrotóxico em produto alimentício destinado a crianças.

A iniciativa foi do Deputado Fernando Ferro, Requerimentos nº  48/2009,
57/2009, e do Deputado Dr. Talmir, Requerimento nº 249/2009, da Comissão de
Seguridade Social e Família. Entre outras autoridades, a Audiência Pública contou com
a participação do Deputado Nazareno Fonteles, Coordenador da Frente Parlamentar de
Segurança Alimentar e Nutricional.

Ao se pronunciar, o Deputado Waldir Maranhão afirmou que a segurança
alimentar e a proteção ao meio ambiente passam necessariamente pela função do
Estado em controlar a qualidade dos produtos e serviços ofertados à população.

A ANVISA, em resposta a um requerimento do Deputado Fernando Ferro,
encaminhou documentos àquele parlamentar em que evidencia o uso indiscriminado e
ilegal de diversos agrotóxicos cujos níveis de resíduos em alimentos in natura são
alarmantes.

No debate, foi visto que o histórico das irregularidades encontradas permite
concluir que o maior problema no tocante aos níveis de resíduos de agrotóxicos nos
alimentos in natura não está na forma de aplicação do produto na cultura além dos
limites permitidos, mas sim no uso indiscriminado de agrotóxicos não autorizados para
as culturas. Outro dado alarmante é que o Brasil hoje ostenta o lastimável indicador de
país que mais utiliza esses venenos no mundo, tendo um percentual de resíduo de
agrotóxico em alimentos consumidos, in natura, de cerca  de 44% em culturas como a
do tomate e a do alface.

Na exposição, o Senhor Edélcio Vigna, Conselheiro Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional da Presidência da República – CONSEA, enfatizou a urgência da
inclusão de referência explícita ao direito à alimentação no campo dos direitos
fundamentais garantidos pela Constituição, fazendo com que o problema da fome e da
segurança alimentar e nutricional passe a ser tratado como uma questão de Estado e
não de governo, pois acredita que tal iniciativa irá fortalecer as políticas públicas de
segurança alimentar no país e, ainda, assegurar que não haja retrocessos na sua
aplicação. Para essa concretização, a entidade está planejando uma campanha de
mobilização para a aprovação da PEC 047/2003.

Em seguida, o diretor da ANVISA, José Agenor, explicitou que o órgão tem feito
fiscalizações para coibir o uso de diversos agrotóxicos, mas informou que, mesmo
assim, o Brasil permite o uso de produtos proibidos em outros países. O diretor da
ANVISA ressaltou que a cobrança da população em exigir a qualidade dos alimentos,
bem como sua origem, é fundamental para a melhoria e restrição do uso de agrotóxicos.
De acordo com a ANVISA, em 2008 o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o
posto de maior consumidor de agrotóxicos do mundo.

Segundo o Deputado Dr. Talmir, o uso de agrotóxicos está associado a uma série
de riscos, como câncer e desregulação endócrina. O Deputado afirmou, também, que
devemos ter maior preocupação com as crianças, vítimas de muitos efeitos colaterais
ligados à questão do agrotóxico, tais como alergias da pele, problemas intestinais,
respiratórios e ligados à neurologia.

O Senhor Luís Rangel, Coordenador-Geral de Agrotóxicos do Ministério da
Agricultura, concorda com o controle sobre os agrotóxicos, mas ressaltou que é preciso
não rotular os agricultores de criminosos. Acredita que, para o cidadão urbano, a
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percepção de agrotóxico é que ele é um grande vilão; porém, apesar de ser substância
química tóxica, tem um destino específico que é combater as pragas.

A representante do Ministério do Meio Ambiente esclareceu que o Brasil tem 998
produtos agrotóxicos no mercado brasileiro. O Brasil tem uma grande vulnerabilidade na
questão ambiental e de saúde em função da toxicidade e da não utilização dos
equipamentos de proteção. Observou que as ações de fiscalização são muito difíceis,
por causa do acesso aos municípios. Ressaltou, ainda, o avanço da legislação que
obriga o recolhimento dos recipientes, das embalagens dos produtos utilizados pelos
agricultores. Todavia, estão sendo propostas políticas públicas para a melhoria da
estrutura do setor, para o avanço da fiscalização no combate ao uso indiscriminado dos
produtos tóxicos.

Em resposta à pergunta do Deputado Dr. Talmir, o Senhor Petrúcio Correia Ferro
- Conselheiro do Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CONFEA,
colocou a importância da penalidade imposta aos profissionais, pelos órgãos técnicos,
pois, conforme entende, faz o sistema ter agilidade para coibir o uso indiscriminado de
defensivos agrícolas. “Os registros profissionais ajudam a controlar os trabalhos
realizados pelos agrônomos e possibilitam a fiscalização e a eficácia dos trabalhos
realizados pelos profissionais”.

O senhor Eraldo José de Souza, Coordenador de Meio Ambiente da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco – FETAPE, advertiu sobre
um encaminhamento concreto da Audiência Pública. Apontou que uma das saídas é a
implementação da agricultura orgânica. Observou que a desertificação já é uma
realidade em algumas regiões do País por causa do uso indiscriminado de agrotóxicos.

Finalizando, o representante da Nestlé Brasil, Senhor Pedro Simão Filho, afirmou
que o teor de pesticida encontrado em produto destinado a crianças nos Estados Unidos
é totalmente aceitável e que a questão já está superada. Afirmou que a ética da Nestlé é
focada na vida e não no sentido de obter vantagens a qualquer custo, motivo pelo qual a
empresa se mantém no mercado há tanto tempo.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A  EXCLUSÃO DAS MULH ERES NOS
ESPAÇOS DE PODER E A DEMOCRACIA

EM CONJUNTO COM A COMISSÃO ESPECIAL DA PEC 590-A

06 de maio de 2009

                                                                                                                                                                     Foto: Luiz Xavier – SEFOT/SECOM

           E/D - Ministra Fátima Nancy Andrighi , Dep. Emília Fernandes; Ministra Nilcéa Freire; Tereza Vitale.

EXPOSITORAS

NILCÉA FREIRE – Ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres;

FÁTIMA NANCY ANDRIGHI – Ministra do Superior Tribunal de Justiça; e

TEREZA VITALE – Representante do Fórum Nacional de Instância de Mulheres dos
Partidos Políticos.

RELATO

A Audiência Pública da Comissão Especial, destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 590-A, de 2006, da Senhora Luiza Erundina, que
“dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 58 da Constituição Federal”, garante a
representação proporcional de cada sexo na composição das Mesas Diretoras da
Câmara dos Deputados, do Senado e de cada Comissão, assegurando, ao menos, uma
vaga para cada sexo, foi realizada com a participação da Comissão de Legislação
Participativa, por meio do Requerimento nº 1, de 2009, na Comissão  Especial, de
autoria da Deputada Luiza Erundina, e pelo Requerimento nº 58, de 2009, aprovado
pela Comissão de Legislação Participativa, de autoria da Deputada Emília Fernandes.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER COM OS VEREADORES PR OPOSTAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

27 de maio de 2009

                                                                                                                                          Foto: Brizza Cavalcante – SEFOT/SECOM

            E/D – Vereador Vasco Queiroz, Dep. Roberto Brito, Delaine Martins e José Dantas.

EXPOSITORES

BENTO BATISTA DA SILVA  – Presidente da União dos Vereadores Brasileiros;

VASCO QUEIROZ – Presidente da União dos Vereadores da Bahia - UVBA;

DELAINE MARTINS – Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM; e

JOSÉ DANTAS FILHO – Diretor de Planejamento e Fomento da Comunidade Virtual do
Poder Legislativo – INTERLEGIS.

RELATO

A Audiência Pública, originada do Requerimento nº 59, de 2009, de autoria do
Deputado Roberto Britto, foi realizada para debater com vereadores as propostas e
perspectivas de políticas públicas, a serem implementadas pelos Governos Federal,
Estaduais e Municipais, para fomentar o desenvolvimento dos municípios brasileiros.

Para participar da audiência, foram convidados os vereadores que estiveram no II
Encontro Nacional de Vereadores e Vereadoras do Brasil, bem como os dirigentes das
entidades representativas de vereadores brasileiros, tendo em vista que esses são os
representantes da sociedade que mantêm mais frequente e intenso contato com a
população, tornando-os profundos conhecedores das demandas sociais.

O Evento objetivou criar nova forma de interação entre o Legislativo e a
Sociedade Civil Organizada, representada pela CLP.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A “REFORMA AGRÁRIA –  BALANÇOS
E PERSPECTIVAS”

COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS

27 de maio de 2009

Foto: Brizza Cavalcante – SEFOT/SECOM

   E/D – Willian Clementino da Silva Matias e Deputado Pedro Wilson.

EXPOSITORES

WILLIAN CLEMENTINO DA SILVA MATIAS – Secretário de Política Agrária da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG;

ROSA MARQUES DE OLIVEIRA – 1ª Secretária da FETAG, Mato Grosso do Sul;

MARIA LEIDIA – Representante do Sindicato Regional de Cristalândia - TO; e

ZÉ PEREIRA – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serra Talhada - PE;

RELATO

A Reunião de Audiência Pública, proveniente do Requerimento 391/2009, do
Deputado Pedro Wilson, na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,  do
Requerimento 62/2009, do Deputado Pedro Wilson, na Comissão de Legislação
Participativa, e do Requerimento nº 61/2009, do Deputado Pedro Wilson, na Comissão de
Direitos Humanos e Minorias, tratou de debater políticas públicas voltadas aos homens e
mulheres, trabalhadores rurais. A audiência objetivou, ainda, contribuir para os debates da
Reforma Agrária, reunindo três importantes Comissões da Câmara dos Deputados, com a
introdução de novas perspectivas, bem como de solicitações ao Presidente da República
para acolhimento das reivindicações apresentadas pelos trabalhadores, representados pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA  PARA DEBATER A  ÉTICA E TRANSPAR ÊNCIA NOS
PODERES DA REPÚBLICA

COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS E
DA OUVIDORIA PARLAMENTAR

18 de junho de 2009

                                                                                                                                                   Foto: Luiz Xavier – SEFOT/SECOM

E/D – Claudio Weber Abramo, Merval Pereira, Eugênio Bucci, Deputado Mário Heringer, Gil Castello Branco, Sylvio Costa e
Dora Kramer

EXPOSITORES

EUGÊNIO BUCCI – Professor de Jornalismo da USP;

MERVAL PEREIRA – Jornalista de O Globo;

FERNANDO RODRIGUES – Jornalista da Folha de São Paulo;

SYLVIO COSTA – Jornalista do Congresso em Foco;

GIL CASTELLO BRANCO – Representante da Entidade Contas Abertas; e

DORA KRAMER – Jornalista.

RELATO

A Audiência Pública, originada do Requerimento nº 64/2009, de autoria do
Deputado Roberto Britto, Presidente da Comissão de Legislação Participativa, do
Requerimento nº 65/2009, de autoria do Deputado Chico Alencar, pela Comissão de
Direitos Humanos, e pelo expediente do Ouvidor-Geral da Câmara dos Deputados,
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Senhor Deputado Mário Heringer, teve por objetivo tratar do tema “Ética e
Transparência nos Poderes da República”.

Abriram os trabalhos os Senhores Deputados Roberto Britto, Mário Henriger e
Chico Alencar.

O Senhor Eugênio Bucci iniciou comentando a respeito da sensação da presença
de um “espírito de corpo” entre os parlamentares, exemplificado, na utilização dos meios
de comunicação próprios das Casas Legislativas, que seriam utilizados para sua própria
publicidade. Defendeu o papel da imprensa como aliado da democracia.

O Senhor Merval Pereira falou que o poder executivo e o legislativo têm
enfrentado a imprensa como antagonista. Ressaltou que a idéia vigente de servidor
público necessita ser modificada, para que todos entendam a necessidade de prestação
de contas dentro da administração pública.

 Por sua vez, o Senhor Fernando Rodrigues lembrou que o processo de
modernização de um Estado leva tempo, e que é preciso aprovar a lei de acesso à
informação, para que mesmo os servidores públicos saibam como agir diante das
situações.

Em sua manifestação, o Senhor Gil Castello Branco ressaltou a confusão vigente
entre o público e o privado, reforçando a necessidade da lei de acesso à informação.

A jornalista Dora Kramer defendeu a importância da classe política, enfatizando
que a força da democracia passa pela participação da sociedade nas decisões políticas.

Os parlamentares presentes discutiram a matéria e levantaram a questão da
ética e da transparência no exercício do jornalismo e na atuação da imprensa como um
todo.

Vários deputados comentaram que há questões a serem sanadas dentro da
atividade parlamentar, mas que a imprensa também tem vícios éticos a serem dirimidos.
De uma forma geral, houve um consenso de que a relação entre a imprensa e o
parlamento tem sido conflituosa, e que a sociedade brasileira se beneficiaria de uma
conduta mais transparente e mais harmônica das duas Instituições.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA  PARA DEBATER O DOCUMENTÁRIO “GAR APA” E A
CAMPANHA “ALIMENTAÇÃO: DIREITO DE TODOS”

24 de junho de 2009

                                                                                                                                            Foto: Rodolfo Stuckert – SEFOT/SECOM

           E/D – Renato Maluf, Dep. Emília Fernandes, Dep. Dr. Talmir  e José Padilha.

EXPOSITORES

JOSÉ PADILHA – Diretor do Documentário;

RENATO MALUF – Presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional - CONSEA; e

FRANCISCO MENEZES – Instituto Brasileiro de Análises Econômicas – IBASE.

RELATO

A Audiência Pública, proveniente do Requerimento nº 63/2009, de autoria da
Deputada Emília Fernandes, teve por objetivo, entre outros, a exibição do documentário
GARAPA, de José Padilha, marcando a divulgação da Campanha “Alimentação: direito
de todos”, lançada pelo CONSEA – Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, para incluir a alimentação entre os direitos sociais previstos na Constituição,
seguido de debate entre os participantes.

Na justificativa do referido requerimento, a parlamentar registrou que: “segundo a
ONU, mais de 920 milhões de pessoas sofrem de fome crônica no mundo. O impacto
desses números depende da nossa compreensão do que significa ‘passar fome’.
Geralmente os meio de comunicação discutem a questão a partir de uma perspectiva
macroscópica, debatendo as causas ambientais, geográficas, econômicas e políticas da
fome”.
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Além disso, a parlamentar destacou a importância da realização de uma
audiência pública para debater o tema, conforme consta do Requerimento 63/2009:
“Embora este debate seja fundamental, continuamos, no entanto, sem saber como é a
vida das pessoas que passam fome. Para que se compreenda o real significado do
problema, é necessário conhecê-lo de perto. GARAPA é o resultado dessa
preocupação. O filme é fruto de mais de 45 horas de material filmado por uma pequena
equipe que, durante quatro semanas, acompanhou o cotidiano de três famílias no
estado do Ceará. À frente dessas famílias estão Rosa, Robertina e Lúcia – mulheres
que, diante das condições mais adversas buscam estratégias de sobrevivência. Garapa
é mistura de água com açúcar, que muitas vezes é o único alimento de milhões de
famílias pobres. Os dramas e flagelos de três dessas famílias brasileiras são mostrados
neste que é um dos mais contundentes retratos da fome no país, um documentário que
é um soco no estômago, uma denúncia social, mas também um convite à reflexão. O
filme chega no momento em que o Consea lança uma campanha nacional pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 047/2003, a PEC Alimentação, de
autoria do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE),  que inclui o Direito Humano à
Alimentação no artigo 6º da Constituição Federal (capítulo dos direitos sociais).

Consoante salientado no documento supramencionado, “a alimentação não figura
entre os direitos sociais fixados pela Constituição Federal, apesar de ser um dos
principais direitos da pessoa humana, reconhecido em tratados internacionais, num país
que – apesar dos avanços - ainda convive com o problema da fome. A PEC pretende
corrigir esse “lapso” e o filme Garapa faz parte da campanha para aprovar essa
proposta. A matéria foi aprovada no Senado Federal e agora tramita na Câmara dos
Deputados. O objetivo do Consea é que a matéria seja aprovada até 16 de outubro,
quando é celebrado o Dia Mundial da Alimentação”.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA EXPOSIÇÃO DO TRABALHO QUE A
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – CNBB, D ESENVOLVE

NA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2009, COM O TEMA:

“FRATERNIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA”.

7 de julho de 2009

         Foto: Brizza Cavalcante – SEFOT/SECOM

  E/D – José Augusto Lopes, Fernando Matos, Pe. Nelito Dornelas, Roberto Britto, Marco José Sales, João de Deus.

EXPOSITORES

PE. NELITO DORNELAS – Representante da Conferência Nacional de Bispos do Brasil;

FERNANDO MATOS – Coordenador do Programa de Proteção aos Defensores da
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República;

JOSÉ AUGUSTO LOPES SOBRINO – Membro da Comissão Nacional de Defesa da
República e da Democracia do Conselho Federal da OAB; e

JOÃO DE DEUS – Representante do Movimento de Cursilhos da Cristandade de
Aracaju.

RELATO

A Reunião de Audiência Pública, proveniente do Requerimento 66/2009 - CLP,
de autoria do Deputado Iran Barbosa, teve por objetivo expor o trabalho que a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, vem desenvolvendo na Campanha
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da Fraternidade 2009, com o tema: “Fraternidade e Segurança Pública”. O lema é: “A
Paz é Fruto da Justiça Social”.

Todos os anos, a CNBB lança um conjunto de ações e diretrizes para que a
comunidade católica promova discussões e possam interferir no contexto social. Com o
método “ver, julgar e agir”, a comunidade católica tem a pretensão de modificar a
realidade, com os braços dados na busca por justiça social.

A cada ano, a campanha promovida pela CNBB aborda um tema social diferente
que é divulgado em conjunto com um lema. Depois de estabelecido o tema da
Campanha da Fraternidade, diversas entidades ligadas à Igreja Católica providenciaram
uma série de debates nos diversos cantões do Brasil, convocando parlamentares,
especialistas, realizando seminários, audiências públicas com comunidades carentes
para sentir quais são os anseios desses agrupamentos sociais, buscando elaborar
proposições e ações para contemplá-los dentro das diretrizes estabelecidas pela
Campanha.

Em reunião promovida pelo Movimento de Cursilhistas de Cristandade, observou-
se que há previsão Constitucional de salário família e auxílio reclusão para os
dependentes dos segurados de baixa renda, que, por cometimento de crime, estão
presos. Contraditoriamente, a Constituição não prevê benefícios semelhantes aos
familiares das vítimas da violência. Ou seja, existe previsão de benefício para os que
cometem crimes e vão para a prisão, mas não há o mesmo tratamento para as vítimas
desses crimes, o que gera uma desproporcionalidade que precisa ser corrigida, porque
muitas vezes a vítima era quem sustentava toda a família.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA RECEPCIONAR E DEBATER A SUGE STÃO DE
PROJETO DE LEI QUE “DISPÕE SOBRE A REFORMA POLÍTICA

REGULAMENTANDO O ARTIGO 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”

12 de agosto de 2009

                                                                                                                                                     Foto: Luiz Xavier – SEFOT/SECOM

         Deputada Luiza Erundina.

EXPOSITORES

Frente Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular;

Instituto de Estudos Socioeconômicos - INESC;

Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais – ABONG;

Articulação de Mulheres Brasileiras - AMB;

Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB;

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB;

Centro Feminista de Estudos e Assessoria - CFEMEA;

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB;

Comissão Nacional de Justiça e Paz – CNJP;

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM;

Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP; e

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
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RELATO

A Audiência Pública para discutir a Reforma Política com Participação Popular
originou-se do Requerimento nº 79, de 2009, da Deputada Luiza Erundina, que “requer
a realização de audiência pública para recepcionar e debater a sugestão de projeto de
lei que dispõe sobre a reforma política, regulamentando o art. 14 da Constituição
Federal, em matéria de plebiscito, referendum e iniciativa popular, e alterando a Lei nº
4.737, de 15 de julho de 1965, a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e a Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, para dispor sobre o financiamento dos partidos
políticos, sobre o voto em listas partidárias preordenadas e sobre fidelidade partidária”.

A sugestão é de autoria das seguintes entidades da sociedade civil: INESC —
Instituto de Estudos Socioeconômicos; AMB — Articulação de Mulheres Brasileiras;
ABONG — Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais; AMB —
Associação dos Magistrados Brasileiros; CTB — Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil; CFEMEA — Centro Feminista de Estudos e Assessoria; CNBB
— Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; CNJP — Comissão Nacional Justiça e
Paz; CNDM — Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; DIAP — Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar; OAB — Ordem dos Advogados do Brasil.

A Deputada Luiza Erundina ressaltou que a realização da Audiência Pública
deve-se à iniciativa da Coordenação da Frente Parlamentar pela Reforma Política com
Participação Popular, que é composta de representantes dos vários partidos políticos e
de diferentes entidades da sociedade civil.

A Parlamentar entregou ao Senhor Presidente a proposta de Reforma Política
elaborada pela Frente Parlamentar, que já havia sido previamente anunciada numa
audiência com o Presidente Michel Temer.

O Senhor José Antônio Moroni, representando o INESC, discorreu sobre o
processo de construção da sugestão de projeto de lei, e esclareceu a forma como ele se
estrutura.

Em sua manifestação, o Dr. Marcelo Lavenère, em nome da OAB, falou sobre a
sensação de descrédito na vontade política do parlamento e do governo em promover
uma ampla reforma.

Por sua vez, a Senhora Sônia Malheiros Miguel, representante do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, discorreu sobre a necessidade da participação das
mulheres nos espaços da política, e da política representativa.

 Dando continuidade, a Senhora Patrícia Rangel, do Centro Feminista de Estudos
e Assessoria – CFEMEA, discutiu “a necessidade de se fazer uma reforma política que
seja realmente ampla e que altere de forma estrutural as bases da dominação patriarcal,
racista e elitista que compõem o nosso sistema político”.

O Senhor Antônio Augusto de Queiroz, representante do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP, observou o aspecto concernente à
importância da iniciativa do projeto de reforma política partir da Sociedade Civil
Organizada.

A representante do INESC, Senhora Eliana Magalhães, comentou sobre o
desafio da tramitação da sugestão no âmbito parlamentar. A Senhora Lisandra Arantes,
da ABONG, falou da expectativa da votação e aprovação desse projeto.

 A Senhora Kelly Kotlinski, da Articulação de Mulheres Brasileiras, defendeu a
idéia de uma democracia direta e representativa.
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Representando a Executiva Nacional do PMDB Mulher, a Senhora Regina
Perondi tratou da importância do conhecimento e da informação, tanto dos
parlamentares quanto da sociedade civil.

Verificou-se, portanto, que vários parlamentares debateram o tema, e
manifestaram-se favoravelmente à realização de uma ampla reforma política. Usaram
da palavra: a Deputada Rita Camata, o Deputado Nazareno Fontelles, o Deputado João
Dado, o Deputado Chico Alencar e o Deputado Lincoln Portela.

Ao longo de toda a Audiência Pública, foram citados vários aspectos da proposta
de reforma política apresentada pela Frente Parlamentar Mista. Assuntos como
democracia direta e representativa, lista preordenada,  fidelidade partidária,
financiamento público, participação das mulheres nos espaços de poder, foram
discutidos por vários debatedores.

A Deputada Luiza Erundina, autora do requerimento e representante da Frente
Parlamentar, e o Sr. José Moroni, representando a sociedade civil na Frente
Parlamentar, mostraram-se confiantes na luta pela aprovação de uma Reforma Política
estrutural, ampla e participativa.

O Deputado Nazareno Fontelles, na condução da presidência dos trabalhos,
saudando a contribuição dos participantes, encerrou a Reunião de Audiência Pública.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A SITUAÇÃO CARCERÁRI A NO BRASIL

20 de agosto de 2009

Foto: Luiz Alves – SEFOT/SECOM

E/D - Ela Castilho (Conselheira CNPCP/MJ), Wilson Damzaio (MJ), Dep. Emília Fernandes (PT-RS), Miriam Balestro (Promotora do
MP/RS), Irmã Silvia Pfaller (CNBB).

EXPOSITORES

Dra. MIRIAM BALESTRO –  Promotora do Ministério Público do Rio Grande do Sul;

ELA WIECKO DE CASTILHO – Conselheira do Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária – CNPCP/MJ;

IRMÃ PETRA SÍLVIA PFALLER – Representante da Coordenação Nacional da Pastoral
Carcerária - CNBB; e

WILSON SALLES DAMAZIO – Diretor do Sistema Penitenciário Federal – DEPEN/MJ.

RELATO

Por iniciativa do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – CONDESESUL
(Sugestão nº 159, de 2009), foi realizada Audiência Pública, enfatizando que a situação
carcerária no Brasil precisa ser discutida de forma mais integrada, principalmente em
forma de rede de atendimento, bem como investimentos em convênios e informatização,
além da efetivação de outras formas de cumprimento da pena, como a criação do
cadastro nacional de penas alternativas.

O Diretor do Sistema Penitenciário Federal, Senhor Wilson Sales Damázio, expôs
os números da realidade carcerária no Brasil. O país tem mais de 469 mil presos em
seus cárceres, estimando-se que sete em cada dez que são soltos voltam para a prisão.
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Esse quantitativo está contido em pouco mais de 299 mil vagas. Mais de 230 mil presos
tem menos de 30 anos de idade. O Brasil tem 1.771 estabelecimentos prisionais (dados
atualizados até 30 de junho de 2009).

O referido Diretor apresentou dados a respeito da educação, situação jurídica,
etnia e faixa etária da população carcerária,  e exemplificou: “se o Estado de São Paulo
quisesse acompanhar a demanda carcerária, uma penitenciária de 500 vagas em média
teria que ser inaugurada a cada 30 dias”.

Ressaltou, ainda, que a superpopulação carcerária contribui para a fragilização
da segurança e dificulta o processo de reinserção social, afirmando que: “O custo de
produção de uma vaga prisional no regime fechado brasileiro custa cerca de 35 a 40 mil
reais e o custo de manutenção de uma vaga prisional no regime fechado é de mil e
quatrocentos reais a dois mil e quinhentos reais por mês”.

O Diretor acrescentou, também, outros fatores que, no seu entendimento,
contribuem de forma significativa para a dificuldade de gestão do sistema prisional
brasileiro, conforme segue:

- Estruturas administrativas estaduais não são uniformes;

- Estrutura de pessoal insuficiente;

- Variação salarial acentuada entre os Estados da Federação: salários bastante
desnivelados;

- Formação deficiente e;

- Movimento social exigindo punições mais rígidas e maior aprisionamento, em
lugar de políticas de reinserção social;

Informou, ainda, que, para mudar essa realidade, foi criado em 1994 o Fundo
Penitenciário Nacional – FUNPEN – que tem a  finalidade de financiar e apoiar a
modernização do sistema penitenciário brasileiro, sendo responsável em administrar o
Fundo, repassando recursos aos Estados através de Convênios ou Contratos de
Repasse.

A Promotora do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dra. Miriam Balestro,
ressaltou que “a inclusão da cidadania, como tema candente da segurança pública,
certamente traça novos paradigmas, tanto para o enfrentamento preventivo da violência
quanto para a preservação da dignidade e ressocialização daquelas pessoas que se
encontram sob a égide do sistema de justiça”.

 A promotora, citando o relatório da CPI carcerária, disse que o mais assustador
é que as autoridades já sabem da barbárie que acomete o sistema e, mesmo assim, há
uma omissão de agentes públicos imbuídos do dever de agir, sendo que essa CPI
encontrou os estabelecimentos superlotados, com uma carência de aproximadamente
180 mil vagas, deficiência da assistência jurídica, grande número de presos provisórios,
ociosidade, haja vista mais de 80% não estudarem ou trabalharem, apesar de terem
interesse, falta de assistência médica mesmo com milhares de presos com doenças que
vão desde a tuberculose até portadores de HIV, com índices de incidência da doença
altíssimos, inclusive algumas pesquisas indicando em torno de 20% de presos
infectados por HIV, por exemplo, ficando sem os cuidados necessários, em ambientes
insalubres. “Isso sem falar das questões do uso de tortura física e psicológica,
encontradas em quase todos os estabelecimentos que a Comissão visitou”.

A promotora afirmou que, nos cárceres, há o uso disseminado de creolina para
curar doenças de pele; centenas de presos morrendo por meios cruéis, queimados,
enforcados, presos passando fome, comendo em sacos plásticos, ou mesmo alguns
estabelecimentos colocando salitre na comida (substância utilizada para dar a sensação
de satisfação e para diminuir o apetite sexual).
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Outra questão levantada pela Promotora foi o direito ao voto, salientando que:
“no Brasil, tanto as pessoas presas provisoriamente como os adolescentes internados
têm o direito ao voto assegurado pela Constituição Federal; assim também, os
condenados, não podendo estes serem alijados do processo eleitoral de nosso país.
Inclusive, a interpretação atual no sistema de justiça em relação aos condenados é
extremamente contrária ao que se queria com a implementação da nossa Constituição
Cidadã”.

Acrescentou que o voto não é somente um direito, mas, sim, uma obrigação.
“Para que tenhamos ideia, a Corte Europeia dos Direitos Humanos já obriga que todos
os Estados Membros da União Europeia garantam este direito às pessoas presas. Além
disso, diversos outros países permitem que se vote (Canadá, Japão, Irã, Iraque, dentre
tantos outros). Nos Estados Unidos, país o qual parece estar norteando o Brasil em
matéria de políticas criminais, existem aproximadamente 5 milhões de pessoas
proibidas de votar. Dita situação enseja contendas políticas — os Democratas querem
que os presos e apenados votem, enquanto os Republicanos não. Porém, para que
tenhamos idéia do que isso acaba gerando, temos diversos estados, como, por
exemplo, a Flórida, em que 1 a cada 3 homens negros adultos estão proibidos de votar.
Isto poderia gerar, inclusive, diferenças na disputa eleitoral entre o ex-presidente
George Busch e o Democrata AI Gore”.

Disse que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário já se
pronunciou favorável ao voto das pessoas presas e condenadas, bem como o
Departamento Penitenciário Nacional.

Em sua manifestação, a Senhora Ela Wiecko – Conselheira do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP/MJ, relatou um acontecimento da
última comissão parlamentar que versou sobre o sistema carcerário brasileiro e
demonstrou que tal sistema encontra-se superlotado.

Em seguida, a referida Senhora indagou: como se resolve o problema da super
lotação nos presídios? Como resposta, afirmou que seria necessário construir mais
presídios, acrescentando que: “tal solução não seria a ideal para resolver a questão da
superlotação. Para isso, sugeriu que o Congresso Nacional, em conjunto com o apoio
da população, deve limitar a quantidade de presos nas penitenciárias, devido ao
orçamento anual ser comprometido também com outras políticas públicas além do
sistema penitenciário”.

Ao concluir, a Senhora Ela Wiecko asseverou que existe a viabilidade para
diminuir a demanda ao sistema penitenciário brasileiro, conforme demonstra a pesquisa
feita pelo grupo candango de criminologia, do curso de direito da UNB.

A representante da Coordenação Nacional da Pastoral Carcerária – CNBB, Irmã
Petra Sílvia Pfaller, iniciou sua exposição com uma pergunta: “Qual o sentido das
prisões?

Antes de entrar no tema, levantou um questionamento sobre a finalidade social
das prisões. O objetivo da prisão é afastar da sociedade para ressocializar.

Ela lembrou que, já no inicio do século XIX, falava-se no fracasso das prisões
enquanto medida capaz de transformar criminosos em cidadãos respeitadores das leis.
Na verdade, jamais a privação da liberdade atingiu o objetivo de ressocializar o infrator
pela simples razão de que é absolutamente contraditório esperar que alguém aprenda,
de fato, a viver em liberdade, estando privado de liberdade.

Enfatizou que os atores políticos sabem que a integração social de que trata o
artigo 1º da Lei de Execução Penal não passa de uma grande arbitrariedade e
inverdade, pois até a convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica) incorre no equivoco de atribuir à prisão o incompatível propósito
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ressocializador, quando dispõe em seu artigo 5º, parágrafo 6º, que “as penas privadas
de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos
condenados”’

A Conselheira afirmou que ontem e hoje a prisão tem funcionado como simples
castigo. A ideia romântica de que a execução da pena tem por objetivo a integração
social (recuperação, ressocialização ou reeducação) do condenado deve ser
abandonada.

Disse que o sistema penal, no modelo que preconiza a readaptação social do
delinquente, tem no preso uma espécie de doente e a prisão, um hospital para o seu
tratamento; ou, pior ainda, vê no preso uma pessoa que carece de reeducação, sendo a
prisão a escola que atenderá a tal propósito.

Ensinou, ainda, que “Não se educa o homem com violência, da mesma forma
que não se ensina a viver em liberdade retirando-se justamente a liberdade da pessoa.
A ideia de ressocialização nos convence de que punimos não para castigar, mas para
recuperar homens e mulheres. E todos nós vamos dormir sossegados, com as
consciências tranquilas. Afinal, adotamos a prisão como instrumento de recuperação de
pessoas; se isto não acontece ou, pior, se a prisão degenera, o problema não é
conosco, mas do sistema penitenciário, que não funciona a contento”.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO
DE TÉCNICOS ESTETICISTAS E TECNÓLOGOS EM ESTÉTICA

COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DO TRABALHO, DE ADMI NISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

25 de agosto de 2009

                                                                                                                                                     Foto: Saulo Cruz – SEFOT/SECOM

E/D - Lídice Araújo, Laura Schwerz, Andrea Andrade, Dep. Marcelo Ortiz, Dep. Roberto Britto, Francisco Gomes dos
Santos, Jeanete Moussa Alma, Rosângela Façanha e Rosaline Kelly.

EXPOSITORES

ANDRÉA ANDRADE - Diretora de Regulamentação e Supervisão da Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação;

FRANCISCO GOMES DOS SANTOS - Coordenador de Identificação e Registro
Profissional do Ministério do Trabalho e Emprego;

LAURA SCHWERZ - Chefe da Divisão de Administração de Cadastros da Diretoria de
Benefícios do INSS;

LÍDICE ARAÚJO - Coordenadora-Geral de Regulação e Negociação do Trabalho do
Ministério da Saúde - MS/SGTS;
ROSANGÊLA FAÇANHA - Presidente da Federação Brasileira dos Profissionais
Esteticistas – FEBRAPE;

JEANETE MOUSSA ALMA - Presidente do Sindicato dos Esteticistas do Estado de São
Paulo - SINDEST-SP; e

ROSALINE KELLY GOMES - Presidente do Movimento das Esteticistas Unidas -
MOVER.
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RELATO

Em 25/08/2009, a Comissão de Legislação Participativa realizou, em conjunto
com a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, reunião de audiência
pública para discutir sobre a regulamentação da profissão de técnicos esteticistas e
tecnólogos em estética.

A referida reunião originou-se da Sugestão nº 93/2007, apresentada pela
Federação Brasileira dos Profissionais Esteticistas – FEBRAPE.

O Presidente da Comissão de Legislação Participativa ressaltou que o tema hoje
em debate é um dos mais importantes e polêmicos, destacando a necessidade da
regulamentação da profissão de esteticista, técnicos e tecnólogos em estética.

A regulamentação do exercício profissional, por meio de lei, em face da inevitável
reserva de mercado dela advinda, tem provocado calorosa polêmica na mídia de uma
maneira geral, sobretudo a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que
considerou dispensável o porte de diploma na graduação para o exercício de jornalista.

Entretanto, como sempre acontece em ocasiões como esta, as opiniões
proferidas no calor da hora, muitas vezes de forma emocional, sem a serenidade da
análise que só o passar do tempo traz, deixaram no ar a impressão de que, de agora
em diante, haveria uma desregulamentação geral do exercício profissional,
permanecendo a regulamentação de poucas e raras profissões. Também, como sempre
acontece, passado o primeiro impacto, verifica-se que a realidade é bem mais ampla e
cheia de detalhes, e só a análise de cada caso concreto pode esclarecer.

O Coordenador de Identificação e Registro Profissional do Ministério do Trabalho
e Emprego, Senhor Francisco Gomes dos Santos, pautou sua exposição em dois
pontos:

Informou que não há como falar de regulamentação profissional sem citar a
Constituição Federal de 1988 que, por meio dos preceitos contidos no inciso XIII do art.
5º e no inciso VIII do art. 170, assegura a plena liberdade de exercício de atividade
profissional ou econômica, desde que lícita, independente de autorização ou
normatização do Poder Público.

Nesse sentido, registrou: “permitir que se regulamente as diversas ocupações do
mercado de trabalho brasileiro — de acordo com a Classificação Brasileira de
Ocupações, há em torno de 2.500 ocupações no mercado de trabalho — é o mesmo
que inviabilizar a norma constitucional, significa negar direitos de cidadania ao restringir
ainda mais o acesso ao mercado de trabalho para um enorme contingente de mão-de-
obra que porventura não preencha os requisitos impostos pela norma reguladora, mas
que, por exemplo, desenvolve a sua ocupação com base na competência por mérito
pessoal, na experiência e habilidade adquirida por conta própria ou por um aprendizado
que passou historicamente de pai para filho ao longo dos anos”.

Aquele Coordenador também asseverou que o mercado da estética e da beleza,
no momento, é gerador de uma série de postos de trabalho e exige, de determinados
setores da categoria, uma mão-de-obra extremamente qualificada, com conhecimentos
técnicos para o seu exercício. Disse, ainda, que isso não justifica a regulamentação,
pois o número de ocupações dentro dessa família ocupacional é bastante alto e
diversificado.

Entende ser relevante a matéria em questão, por sua penetração nas várias
classes sociais e pelo quantitativo de mão-de-obra que hoje a exerce, devendo-se ter o
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cuidado para não aprovar uma regulamentação que gere muito mais uma exclusão no
mercado de trabalho, o que faria crescer ainda mais o mercado informal nesse setor.

O Coordenador Francisco Gomes indagou: quantas são as pessoas sem
escolaridade estabelecida como adequada para o exercício dessa profissão que serão
alijadas ou impedidas de exercê-la e que hoje conseguem sobreviver no exercício da
sua profissão?

Ao concluir, argumentou que “não podemos esquecer de que muitos pleitos
formulados por uma categoria já estão garantidos em leis trabalhistas e previdenciárias.
Portanto, regulamentar não deve ser confundido com efetivas garantias de direito. Na
maioria das vezes, é mais fácil para trabalhadores de forma geral a efetivação de
direitos via Constituição ou por meio das leis trabalhistas e previdenciárias já existentes,
acordos coletivos de trabalho e reconhecimento da profissão do que o engessamento
que às vezes ocorre por meio da regulamentação”.

A Senhora Rosângela Façanha - Presidente da Federação Brasileira dos
Profissionais Esteticistas – FEBRAPE, ressaltou que, por intermédio da Comissão de
Legislativa Participativa, em 2002, a Associação dos Esteticistas de Niterói, do Rio de
Janeiro, conheceu no portal desta Casa essa oportunidade que o povo tem de se
manifestar  à Comissão de Legislação Participativa.

A presidente da FEBRAPE informou que a preocupação está  em torno da
regulamentação, no que se refere ao Ministério do Trabalho, não no que se refere à
reserva de mercado, mas simplesmente ao cuidado com a população para que ela não
seja tratada em procedimentos estéticos por mão-de-obra desqualificada, enfim,
profissionais não habilitados.

Outras entidades de representação das esteticistas que participaram da
audiência pública se manifestaram favoráveis à regulamentação da profissão. Há
divergências em relação ao grau de escolaridade a ser exigido das profissionais e
também há polêmica no que se refere à abrangência da regulamentação, por exemplo,
podólogos, manicures etc.

Os debates devem continuar, inclusive no Senado, para ser construído um
consenso entre as entidades e os parlamentares.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER  A ATIVIDADE DE PART EIRA
PROFISSIONAL

EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E F AMÍLIA

27 de agosto de 2009
Foto: Brizza Cavalcante – SEFOT/SECOM

E/D – Suely Carvalho, Dra. Vera Lúcia, Dep. Janete Capiberibe, Dep. Eliene Lima, Dra. Maria Helena, Dr. Silvio Alves e Ana Paula.

EXPOSITORES

DEPUTADO ELIENE LIMA – 1º Vice-Presidente da Comissão de Legislação
Participativa;

DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE - Autora do Projeto de Lei 2.145/2007;

SILVIO ALVES DA SILVA - Diretor do Hospital de Maués - AM;

VERA LÚCIA MOTA DA FONSECA - representante da FEBRASGO - Federação
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia;

MARIA HELENA MACHADO - Diretora de Gestão e da Regulação do Trabalho em
Saúde e Coordenadora da Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde, do Ministério
da Saúde;

ANA PAULA DE ANDRADE LIMA VIANA - Representante do Grupo Curumin de Recife; e

SUELY CARVALHO - Parteira.
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RELATO

Esta Comissão, em conjunto com a Comissão de Seguridade Social e Família -
CSSF, realizou reunião ordinária de audiência pública com o objetivo de debater a
matéria objeto do Projeto de Lei 7.531/2006, que dispõe sobre a atividade de Parteira
Tradicional, em atendimento aos Requerimentos n° 65 /2009, da CLP, e 284/2009, da
CSSF, ambos de autoria do Deputado Roberto Britto.

A Deputada Janete Capiberibe, autora do Projeto de Lei 2.145/2007, ressaltou a
importância da inclusão das parteiras tradicionais no serviço público de saúde,
especialmente para as gestantes que moram nos lugares mais distantes e isolados dos
serviços de saúde essenciais, e que essa inclusão efetivará uma opção universalizada e
institucional de atenção às parturientes e ao nascituro, propiciando a redução da
mortalidade neonatal e materna. Portanto, não são concorrentes com o que já existe e
com o ideal que se pretende no sistema público de saúde; pelo contrário, são parceiras
e agentes eficientes da atenção direta à saúde.

A representante do Ministério da Saúde observou que: “Embora consciente de
que na atualidade vários municípios brasileiros não possuem profissionais de saúde
disponíveis para o atendimento à população e, como consequência, a assistência ao
pré-natal e ao parto apresentam-se carentes, fazendo com que, nesses casos, o auxílio
das parteiras tradicionais seja ainda bastante comum, entendemos que a
regulamentação da profissão de parteira tradicional não seria a melhor solução para o
problema, uma vez que a assistência ao parto implica conhecimentos aprofundados
acerca de anatomia e fisiologia fetal e materna, com adequado monitoramento dos
sinais vitais para possibilitar a identificação precoce de distócias ou alterações no
processo natural, o que certamente as parteiras tradicionais não possuem condições de
realizar.

Acrescentou, ainda, que embora reconhecendo os relevantes serviços prestados
pelas parteiras tradicionais à nossa população, mas considerando as razões acima
colocadas, nós nos posicionamos pela rejeição do PL.”

O Senhor Sílvio Alves da Silva, alertou que a assistência ao parto e ao
nascimento no Brasil não é homogênea. Embora a maioria dos partos ocorra em
ambiente hospitalar, o parto e o nascimento domiciliar assistidos por parteiras
tradicionais estão presentes no país, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste,
sobretudo nas áreas rurais, ribeirinhas, de florestas, em populações tradicionais, como
os quilombolas e indígenas.

Ponderou que as parteiras tradicionais são nossas aliadas no trabalho de
redução da mortalidade materno-infantil. “Precisamos identificá-las e reconhecê-las
como trabalhadoras do sistema de saúde. Precisamos oferecer instrumentos para
melhorar a sua assistência a mães e filhos, com cursos e treinamentos”.

A Senhora Vera Lúcia Mota da Fonseca resumiu sua fala com uma frase: "O que
desejamos como Federação, como Associação Médica ou como Conselhos Federal ou
Regional de Medicina é a melhor assistência obstétrica. E que nossas pacientes sejam
atendidas com todo o aparato tecnológico que realmente podemos oferecer. E acredito,
sim, que o Estado pode oferecê-lo. No fim, quero deixar muito clara a nossa posição
contrária à regularização das parteiras.”

A Senhora Ana Paula de Andrade Lima Viana pondera que o Brasil é enorme,
que temos uma diversidade cultural, étnica, social, econômica, geográfica que poucos
países no mundo têm. Uma lei em relação à parteira precisa pensar nisso, precisa ter
respeito a essa diversidade, às tradições e à cultura.
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Outrossim, trouxe o conceito de direitos reprodutivos. “Quer queiram, quer não,
as parteiras existem. Quer queiram, quer não, as mulheres tomam suas decisões e têm
autonomia em relação ao seu corpo, em relação ao seu parto, em relação à sua vida.”

Informou, ao final, que a XII e a XIII Conferência Nacional de Saúde e IV e a V
Conferência Nacional de Saúde Indígena reafirmaram para o Conselho Nacional de
Saúde a importância do trabalho das parteiras

A Senhora Suely Carvalho acrescentou: "Sou parteira tradicional e sou herdeira
dessa tradição das minhas avós e bisavós. Há 34 anos sou parteira. Atendo parto no
domicílio. Coordenei o Programa Nacional de Parteiras Tradicionais do Ministério da
Saúde; nesse tempo, foram organizados e implantados os cursos de capacitação de
parteiras tradicionais e  buscávamos naquele período o lugar de consenso, não de
exclusão, de disputa. Não buscávamos dizer isto: “Nós somos melhores e vocês são
piores.” A discussão não passava por aí. Isso é pobreza, isso é retrocesso. Retrocesso
é isto: quando as pessoas não conseguem sair da inflexibilidade. Eu estou me referindo
a qualquer grupo ou a qualquer pessoa que em algum momento não consiga olhar a
possibilidade do diálogo e do consenso."
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A MATÉRIA OBJETO DA PEC Nº 115/95
CERRADO E CAATINGA COMO PATRIMÔNIOS NACIONAIS

COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

10 de setembro de 2009

                                                                                                                                           Foto: Ivaldo Cavalcante – SEFOT/SECOM

         Audiência Pública sobre a PEC 115/95, que considera o Cerrado patrimônio nacional.

EXPOSITORES

CARLOS MINC – Ministro de Estado do Meio Ambiente;

DEPUTADO ROBERTO BRITTO – Presidente da CLP;

DEPUTADO PEDRO WILSON – Autor da PEC 115/1995;

DEPUTADO SARNEY FILHO – Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista;

DEPUTADO PAULO TEIXEIRA – Autor do requerimento e representante da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

HIPARIDI TOP’ TIRO – Coordenador Geral da Mobilização dos Povos Indígenas do
Cerrado-MOPIC/Rede Cerrado;

LUCELY MORAIS PIO – Representante da Articulação Pacari/Rede Cerrado;

PAULO FIÚZA – Movimento Cerrado Vivo; e

Homenagem à professora JEANINE MARIA FELFILI FAGG.
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RELATO

Em 10/09/2009, foi realizada reunião de audiência pública com o objetivo debater
a PEC nº 115, de 1995, que inclui o Cerrado e a Caatinga na relação dos biomas
considerados patrimônio nacional.

O referido evento foi originado do Requerimento nº 92, na Comissão de
Legislação Participativa, e do Requerimento nº 281, na Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, ambos de autoria dos Deputados Pedro Wilson e Paulo
Teixeira.

O Senhor Carlos Minc, Ministro de Estado do Meio Ambiente, iniciou os debates
da audiência pública afirmando que até pouco tempo o Brasil monitorava de forma
permanente apenas o bioma Amazônia e que, por isso, o Plano de Mudanças
Climáticas só tem metas de redução para o bioma da Amazônia. Registrou, ainda, que
apesar de a Amazônia ser fundamental, o Ministério do Meio Ambiente não pode tratar
apenas desse bioma. Por isso, hoje, estão sendo monitorados o Cerrado, a Caatinga, a
Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. Isso significa que haverá, na revisão do plano,
em junho e julho de 2010, a inclusão de metas de redução para todos os biomas
brasileiros e não somente para o bioma amazônico.

O Ministro disse que os dados a respeito do bioma são tristes. “Estamos
enfrentando dia-a-dia a destruição da nossa biodiversidade do cerrado, a agressão aos
povos que vivem e dependem dessa biodiversidade e do grande manancial de água do
Brasil, o Cerrado brasileiro. O que esses dados vão indicar? Vão indicar que hoje o
desmatamento anual do Cerrado é algo em torno do dobro do desmatamento da
Amazônia”. Informou que há 10 anos, em conformidade com dados de pesquisa, tanto a
Amazônia quanto o cerrado tinham um desmatamento de cerca de 20 mil quilômetros
por ano, mas pelas boas medidas que foram tomadas — pelo Programa de Combate ao
Desmatamento da Amazônia, pela Operação Arco Verde e pelo corte de crédito aos
poluidores dos municípios chaves — a Amazônia obteve a diminuição, pela metade, do
desmatamento.

O Ministro Carlos Minc ressaltou a importância da aprovação da PEC 150 para a
proteção dos biomas da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.  Afirmou que é
possível gerar renda sem destruir as reservas, como, por exemplo, com o manejo
florestal comunitário e o ecoturismo até em unidades de conservação.

O Deputado Rodrigo Rollemberg falou sobre a incoerência de o Congresso
Nacional ainda não ter aprovado a Proposta de Emenda à Constituição nº 150, de 1995,
que trata do reconhecimento do Cerrado e da Caatinga como patrimônios nacionais. O
referido parlamentar lembrou que são conhecidas em torno de 12 mil espécies de
plantas no cerrado.

O Deputado Edson Duarte, por sua vez, afirmou que 25 milhões de pessoas
dependem diretamente da Caatinga, fazendo a seguinte indagação: “quais são as
políticas públicas com o fim de preservar a Caatinga?” Ressaltou que não vê ações
públicas e os governos não são articulados e unidos em uma ação conjunta.

O Senhor Hiparidi Top’tiro – Coordenador-Geral da Mobilização dos Povos
Indígenas do Cerrado, asseverou que para combater o desmatamento do Cerrado se
faz necessária a criação de um maior número de unidades de conservação, e não
marcar as terras indígenas e demarcar as terras das populações tradicionais. Ressaltou
que o agronegócio tem se fortalecido muito no árido cerrado e entrado nas áreas
indígenas, seduzindo o povo para poder arrendar as terras, dando dinheiro aos índios
que não estão sendo protegidos.
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O Senhor Paulo Fiúza, representante do Movimento Cerrado Vivo, em sua
manifestação, solicitou aos presentes que participem junto aos grupos, às organizações,
às escolas ou, ainda, pressionando e visitando às Prefeituras para que os gestores
saibam que a população está de olho no que estão fazendo. Ressaltou a falta de
mobilização e disse: “temos que parar de reclamar, devemos começar a nos juntar, a
formar uma rede e cada um fazer o seu papel na comunidade”. Também observou: “é
uma pena as pessoas que deveriam nos ouvir não estarem aqui”.

O Senhor Braulino Caetano dos Santos, representante da Rede Cerrado,
destacou que, desde 1992 (Eco 92), há discussões a respeito do Cerrado e não há uma
definição. Acrescentou, também, que as grandes empresas estão espremendo o povo
que não vive sem a terra, sendo necessária, no mínimo, a demarcação do território das
comunidades, que ainda não saiu do papel. Braulino destacou que existe a necessidade
de organizar e de lutar pelos direitos, por meio da mobilização, como aconteceu em
1988, “onde no salão verde combatíamos com a UDR”.

Por derradeiro, afirmou que se não houver mobilização e luta o Cerrado tende a
morrer “porque o Cerrado é vida”.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER O FIM DA OBRIGATORIE DADE DO
DIPLOMA DE JORNALISMO

COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO E CONÔMICO, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

17 de setembro de 2009

              
Foto: Brizza Cavalcante – SEFOT/SECOM

E/D - Sr. Sérgio Murillo; Sra. Solange Mescouto, Dep. Miguel Corrêa; Sr. Edson Spenthof, Sr. Tarcísio Holanda.

EXPOSITORES

DEPUTADO MIGUEL CORRÊA – membro da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio;

SÉRGIO MURILLO DE ANDRADE - Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas -
FENAJ;

SOLANGE MESCOUTO CABRAL FURTADO - Assessora da Coordenação de
Identificação e Registro Profissional do Ministério do Trabalho e Emprego;

EDSON SPENTHOF - Presidente do Fórum Nacional dos Professores de Jornalismo –
FNPJ; e

TARCÍSIO HOLANDA - Vice - Presidente da Associação Brasileira de Imprensa – ABI.
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RELATO

A reunião ordinária de audiência pública, realizada em conjunto com a Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio – CDEIC, teve como objetivo
discutir o fim da obrigatoriedade do diploma de Jornalismo para o exercício da profissão,
em atendimento aos Requerimentos n° 244/2009, de au toria do Deputado Miguel
Corrêa, e nº 84/2009, de autoria do Deputado Iran Barbosa.

A Senhora Solange Mescouto informou que o Decreto-Lei nº 972/69 confere ao
Ministério do Trabalho e Emprego a competência para concessão do registro
profissional para a categoria. Afirmou, ainda, que, diante da decisão do Supremo
Tribunal Federal - STF, o Ministério irá seguir a determinação de não exigir mais o
diploma para concessão do registro.

 Contudo, o assunto está sendo analisado pelo órgão setorial da Advocacia-Geral
da União – AGU, motivo pelo qual o Ministério ainda não tem um posicionamento
definitivo sobre o assunto. Nesta conjuntura, está suspensa a concessão de registro
precário ou novo registro sem diploma, aguardando a publicação do acórdão, ou a
manifestação jurídica da AGU.

Insatisfeito com a decisão do STF, o Senhor Sérgio Murillo lamenta a eliminação
de um critério absolutamente democrático de acesso à profissão, por meio do ensino
superior, registrando que “o direito de decidir quem vai ser ou não jornalista não é mais
da escola, da universidade e sim do empresário.

Observou, também, a ausência da representação patronal no debate e que os
empresários de mídia se recusam a fazer o debate de interesse da sociedade,
desrespeitando o processo democrático, alegando que “como categoria, defendem o
direito do cidadão ao acesso à informação de qualidade, que requer profissionais
habilitados, preparados com teorias, técnicas e ética específicas, fundamentais para o
bom desempenho da atividade profissional.

Em sua manifestação, o Senhor Tarcísio Holanda informou que a Associação
Brasileira de Imprensa está engajada no movimento pela restauração da exigência do
diploma superior para o exercício da profissão de jornalista, alegando que a exigência
do diploma não compromete a liberdade de expressão nem impede que outras pessoas
manifestem sua opinião nos veículos da mídia.

Segundo o Senhor Edson Spenthof, o jornalista não opina sobre as notícia e
reportagens que escreve, por dever ético e eficácia técnica (credibilidade, por exemplo);
“trata-se de atividade técnico-intelectual, profissional, remunerada e não de gozo de
direito fundamental (livre expressão da opinião)”.

Ao final, acrescentou que “O Parlamento tem agora sobre si uma tarefa
extremamente importante, que é restituir à sociedade, o que significa restituir a si
próprio, o poder de regulação sobre tão importante atividade para a sociedade. Assim,
deve restabelecer a obrigatoriedade do diploma, aprovando o substitutivo da Lei de
Imprensa, em tramitação há mais de 15 anos nesta Casa.”
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A PRESCRIÇÃO E
RESPONSABILIZAÇÃO DE CRIMES DE TORTURA PRATICADAS D URANTE O

REGIME MILITAR

COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS

24 de setembro de 2009

                                                                                                                                                       Foto: Saulo Cruz - SEFOT/SECOM

   E/D - Paulo Abrão Pires Júnior, Dep. Roberto Britto (PP-BA), Dep. Iran Barbosa (PT-SE) e Antônio Modesto da Silveira.

EXPOSITORES

ANTÔNIO MODESTO DA SILVEIRA  – Ex-Deputado Federal encaminhador da Lei da
Anistia;

FÁBIO KONDER COMPARATO – Representante do Conselho Federal da OAB; e

PAULO ABRÃO PIRES JÚNIOR – Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da
Justiça.

RELATO

Em 24/09/2009, a Comissão de Legislação Participativa realizou, em conjunto com
a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, audiência pública com a finalidade de
debater o princípio da imprescritibilidade dos crimes de tortura e as ações de
responsabilização dos agentes do Estado que praticaram tais crimes na ditadura civil-
militar que vigorou entre 1964 e 1985.

A iniciativa de realização desta audiência partiu dos Deputados Pedro Wilson,
Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e Iran Barbosa, membro



43

titular da Comissão de Legislação Participativa, a partir da Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental nº 153, de autoria da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB,
que tramita no Supremo Tribunal Federal.

O advogado Antônio Modesto da Silveira, Ex-Deputado Federal e encaminhador
da Lei de Anistia, fez uma breve exposição sobre sua atuação na época da ditadura
militar iniciada em 1964. Lembrou que, na ocasião, o Papa chegou a se pronunciar a
respeito de “um grande país católico do mundo que tortura e mata – é preciso parar com
isso”.

Acrescentou, também, que muitos colegas de profissão defenderam perseguidos
políticos, com violação de direitos humanos descritos na Constituição, à época da
ditadura, que não teve coragem de riscar esses direitos, pois o Brasil adotara, como
signatário, a Carta de Direitos Humanos da ONU. Todavia, riscaram os direitos na
prática, a ditadura providenciou o fechamento de jornais – como o Correio da Manhã.

O Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Senhor Paulo
Abrão Pires Júnior, expôs suas considerações e afirmou que tem a tarefa histórica em
dar continuidade ao processo de reconciliação nacional e à consolidação da transição
democrática que até hoje não se finalizou e que ainda dependemos de uma segunda
transição, sendo a primeira aquela em que rompemos com a arbitrariedade do regime
ditatorial, implementamos eleições livres e diretas com a participação popular.

 Em relação à segunda transição que o Brasil precisa, argumentou ser aquela
que consolida de vez as tradições e os princípios do Estado de Direito, sabendo lidar
com todo um legado de violência deixado pelo regime autoritário e que a sociedade
democrática tem de saber dar conta.

O Senhor Paulo Abrão disse, ainda, que o processo democrático vem ocorrendo
em todos os países que viveram regimes autoritários, de esquerda ou de direita como
países do Leste Europeu, países africanos, latino-americanos, Timor Leste, Coreia do
Sul e Indonésia.

As Comissões de Reparação cumprem a missão de trazer à tona a verdade
escondida num passado onde vigia a censura e, principalmente, dar vazão às vozes dos
perseguidos políticos, vozes caladas sob o regime da força no passado.

Lembrou, ainda, que a idéia de crimes contra a humanidade simboliza uma nova
síntese jurídica, um novo papel civilizatório que o Direito tem a cumprir em todos os
países do mundo, “dizendo de forma muito clara que a qualquer tempo, a qualquer
momento,  a qualquer período histórico, se tivermos a violação aos direitos humanos, se
tivermos a ocorrência de arbitrariedade, se tivermos a ocorrência de atrocidades contra
quaisquer seres humanos, de forma sistemática, isto será um dia apurado”.

Acrescentou, também, que a Lei de Anistia do Brasil vem sendo interpretada de
forma equivocada. “Não se trata de rever a Lei de Anistia, de estigmatizá-la como uma
invalidade jurídica. Trata-se de interpretá-la adequadamente segundo os princípios de
uma ordem democrática”.

 Por último, destacou que a anistia no passado era vista como um gesto de graça
que o Estado brasileiro concedia àqueles agentes que ele mesmo tinha estigmatizado
como criminosos políticos ou como subversivos políticos. “A anistia hoje, na democracia,
tem que ser vista a partir de uma nova concepção, não mais o Estado perdoando
aqueles que ele mesmo perseguiu, e hoje, reconhecendo os erros cometidos contra os
perseguidos”.

O Senhor Fábio Konder Comparato – representante do Conselho Federal da
OAB, considerou o assunto da Lei de anistia sob dois enfoques: O primeiro é o enfoque
técnico, legal e constitucional. O segundo, uma questão de educação republicana e
democrática.
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Disse que a Lei de Anistia, nº 6.683, de 1979, declara textualmente anistiados os
crimes políticos,  excluindo do benefício da anistia os crimes de violência. No § 1º do art.
1º, ela estende a anistia aos crimes conexos. Destacou, também, que “temos que
interpretar a Lei de Anistia de acordo com a Constituição de 1988. As leis anteriores à
Constituição de 1988 só permanecem em vigor se forem harmônicas com os princípios
constitucionais declarados em 1988. E o que vemos no inciso XLIII do art. 5º da
Constituição de 1988 é a declaração de que a lei considerará crimes inafiançáveis e
insusceptíveis de graça ou anistia a prática da tortura e outros crimes. De modo que, se
entendemos que a Lei nº 6.683 permaneceu em vigor após o início da vigência da
Constituição de 1988, temos que admitir que essa parte interpretada da Lei de Anistia
não pode ser considerada consentânea, harmônica com a Constituição de 1988”.

Lembrou, ainda, o conto “O Espelho”, de Machado de Assis, quando o narrador
assevera aos seus ouvintes espantados que cada um de nós tem duas almas, e não
apenas uma. Tem uma alma externa, que exibe para o público e pela qual ele julga o
mundo de fora para dentro; tem uma alma interna, que ele mantém reservada, através
da qual ele julga o mundo de dentro para fora”. E continua: “temos em toda a história do
Brasil dois direitos. Um direito é o oficial, civilizado e que exibimos ao estrangeiro. As
nossas Constituições são roupas de gala, que demonstram que somos elegantes,
civilizados, bem comportados. Mas existe um Direito interno, que procuramos não
mostrar ao estrangeiro. Este é o que protege os privilégios dos poderosos, dos ricos,
dos irresponsáveis e, toda vez que a Constituição e a lei esbarram num interesse forte
de um membro da classe poderosa, entra em vigor o direito subentendido”.

Concluiu, ao final, que reconhecer fatos aviltantes é absolutamente necessário
para a educação moral do brasileiro.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER O PROJETO DE LEI DO SF Nº 188/2007,
ATUALMENTE EM TRAMITAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS SO B O Nº
4571/2008, QUE ESTABELECE COTAS PARA ESTUDANTES EM EVENTOS

ARTÍSTICOS E CULTURAIS

1º de outubro de 2009

                                                                                                                                            Foto: Diógenis Santos – SEFOT/SECOM

E/D - Augusto Chagas, Ismael Cardoso, Lúcio dos Santos Oliveira, Dep. Roberto Brito, Marcelo Bones, Danilo Moreira e
Marbo Giannaccini.

EXPOSITORES

MARCELO BONES - Diretor do Centro de Artes Cênicas da FUNARTE e representante
do Ministério da Cultura;

DANILO MOREIRA - Secretário-Adjunto da Secretaria Nacional de Juventude da
Secretaria-Geral da Presidência da República;

AUGUSTO CHAGAS - Presidente da UNE - União Nacional dos Estudantes;

ISMAEL CARDOSO - Presidente da UBES - União Nacional dos Estudantes
Secundaristas;

LÚCIO DOS SANTOS OLIVEIRA - Presidente da ABRAPE - Associação Brasileira dos
Promotores de Eventos; e

MARBO GIANNACCINI - Professor Universitário e Representante da Classe Artística.

RELATO

A presente reunião de audiência pública, realizada em 1º de outubro de 2009,  é
fruto do Requerimento nº 85, de 2009, de autoria do Deputado Sebastião Bala Rocha,
para debater o PLS nº 188, de 2007, do Senado Federal, atualmente em tramitação
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nesta Casa, na forma do PL nº 4.571, de 2008, que estabelece cotas para estudantes
em eventos artísticos e culturais.

O Diretor do Centro de Artes Cênicas da FUNARTE e representante do Ministério
da Cultura, Senhor Marcelo Bones, ressaltou que o debate é mais uma ação
fundamental na grande movimentação da cultura. Salientou a importância de haver um
espaço para o debate sobre a lei que disciplinará a meia-entrada, haja vista envolver
muitas posições definidas e históricas.

Fez menção da existência de uma completa desorganização quanto à meia-
entrada, bem como da falta de um marco regulatório, especificando o que é permitido e
o que não é permitido. Entende que por um lado é indiscutível a importância do acesso
da juventude às artes e ao entretenimento e, por outro lado, o ônus desse acesso não
pode cair sob os produtores e artistas. “Essa é uma posição injusta.”

Classificou, ainda, como inadequada a lógica em que o Estado, nesse caso
específico, interfira no setor cultural, no setor das artes. “Não caberia aqui essa ação do
Estado, exercendo o papel de árbitro sobre a produção da cultura no País. Essa foi a
razão pela qual as partes envolvidas conseguiram elaborar um acordo, com uma
posição intermediárias entre essas 2 vertentes”.

Nesse sentido, esclareceu que, tanto os produtores como os estudantes, tiveram
de abrir mão de posturas mais radicais, que faziam parte dessa retrospectiva histórica.

Para o Presidente da União Nacional dos Estudantes — UNE, senhor Augusto
Chagas, a retomada do diálogo, do esforço para avançar na ideia de valorizar os
mecanismos de acesso dos estudantes e da juventude às artes, ao lazer e à cultura é
muito importante porque trata de uma questão histórica.

Na sua concepção, esse direito conquistado há tantas décadas tem muito a ver
com a desigualdade e injustiça de um país em que o acesso à educação é muito
limitado. Salientou que os mecanismos, como instrumentos que garantam o direito
conquistado, devam ser valorizados, pois isso possibilita aos estudantes o acesso a
uma formação mais completa, mais cidadã.

Em sua opinião, a última regulamentação sobre o assunto se deu por meio da
Medida Provisória nº 2.208, de 2001, a qual trouxe sérios problemas porque não foi
debatida com a sociedade e com os estudantes,  tendo pouca consistência. Ressaltou
que tal regulamentação fez desenvolver no Brasil uma indústria de falsificação de
carteiras.

Em seu entender, a UNE está disposta a debater qualquer instrumento que
garanta a eficácia e o impedimento do processo de falsificação de carteiras, bem como
a regulamentação para distribuição das identificações estudantis.

Segundo o Presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos —
ABRAPE, Senhor Lúcio dos Santos Oliveira, não existe uma lei federal que cuide do
assunto. “Esse é o primeiro grande equívoco, quando se fala da meia-entrada. Não
existe lei federal no Brasil que fale sobre meia-entrada. Na MP citada pelo Presidente da
UNE, não fala a palavra meia-entrada, em nenhum momento. Fala de eventuais
descontos que sejam concedidos”.

Ademais, acrescentou que “ninguém é contra o direito da meia-entrada, porém, é
oportuno que se normatize uma vez por todas sobre quem de fato tem direito a esse
benefício, além da necessidade de apontar quem pagará por esse benefício”.

Para ele, nesses projetos, o conteúdo é o mesmo, pois visa dar desconto a todos.
Acredita que por essa razão foram vetados pela Comissão de Constituição e Justiça,
pois não definem a fonte pagadora do subsídio. “Dessa maneira, o cidadão que paga os
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impostos para que o Estado elabore uma política pública que o contemple, fica longe do
benefício da lei, afrontando um direito constitucional”.

Para o Secretário-Adjunto da Secretaria Nacional de Juventude, Dr. Danilo
Moreira, existe necessidade em avançar na regulamentação do direito à meia-entrada e,
a partir daí, respeitar não só o direito à meia-entrada, mas também o direito de os
produtores culturais poderem exercer esse setor de produção, que é uma questão
econômica importante.

Ressaltou que o princípio da obediência às leis é estabelecido, mas é evidente
que o Estado precisa ter mecanismo para fiscalizar e para assegurar esse direito. Em
seu entender, não viu a UNE posicionar-se a esse respeito nem falar sobre isso quanto
a questão de padronizar a emissão da carteira estudantil.

Registrou, ainda, que, atendendo a um convite da Casa da Moeda, teve
conhecimento de uma proposta para combater a falsificação, o que considerou muito
importante valorizar.

O Presidente da UBES - União Nacional dos Estudantes Secundaristas, Senhor
Ismael Cardoso, ressaltou que “todos que têm acesso, quando jovem, à meia entrada,
no futuro pagará inteira e continuará consumindo cultura. Então, a existência da meia-
entrada é uma questão estratégica para a manutenção da cultura no Brasil e não para
diminuir lucro ou prejudicar algum artista”.

Lembrou, ainda, que “a MP que trata do assunto é nefasta e, por não servir mais,
torna-se urgente a aprovação de uma lei federal que discipline a matéria, uma vez que
dada a essa falta, estados e municípios estão legislando de forma diferenciada
provocando uma verdadeira balbúrdia”. Destacou que espera a regulamentação da
emissão da carteira, porque somente contemplar o sistema de cota não resolveria o
problema da meia-entrada.

Por fim, para o Professor Universitário e Representante da Classe Artística, o
Senhor Marbo Giannaccini, essa questão da meia entrada como está exposta nesse
projeto é pontual, além de ser um ponto concordante entre todos os expositores a
ausência de política pública para a cultura e para a educação.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER O SISTEMA DE PRODUÇÃ O
AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – PAIS

06 de outubro de 2009

Foto: Ivaldo Cavalcante – SEFOT/SECOM

E/D - Newman Costa, Sergio Vaz Soares, Moisés Ferreira de Moraes, Roberto Britto, Jacques Pena, Marco Aurélio Loureiro, Joe
Carlo Viana Valle.

EXPOSITORES

SÉRGIO VAZ SOARES – Prefeito Municipal de João Pinheiro - MG;

MOISÉS FEREIRA DE MORAES – Agricultor no Município de João Pinheiro - MG;

JACQUES DE OLIVEIRA PENA – Presidente da Fundação Banco do Brasil;

MARCO AURÉLIO LOUREIRO – Secretário Substituto da Secretaria Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome – SESAN/MDS;

JOE CARLO VIANA VALLE – Secretário de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social
do Ministério da Ciência e Tecnologia; e

NEWMAN MARIA DA COSTA – Gestora do PAIS no Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

RELATO

A Audiência Pública, originária do Requerimento nº 90, de 2009, de autoria do
Deputado Nazareno Fonteles, teve por objetivo debater a respeito do sistema de
Produção Agroecológica Integrada e Sustentável — PAIS, alternativa que pequenas
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comunidades estão encontrando para produzir alimentos e garantir a segurança
alimentar e nutricional de suas famílias.

No evento, o agricultor Moisés Ferreira de Moraes testificou os benefícios que
essa Política trouxe para sua vida e comunidade. Informou, ainda, que trabalha com
agricultura há muitos anos e que desconhecia métodos de se trabalhar sem a utilização
de agrotóxicos. Destacou que, como produtor, acredita que o PAIS é um projeto que
deve ser levado adiante, pois pode contribuir para a produção de alimentos onde há
escassez, colaborando para a conservação do meio ambiente.

O Senhor Jacques de Oliveira Pena – Presidente da Fundação Banco do Brasil,
exibiu um vídeo sobre a implementação do sistema de Produção Agroecológica
Integrada e Sustentável – PAIS, exibindo o curso de capacitação para formar aqueles
que vão fazer o acompanhamento das unidades implantadas. Esclareceu que a
Fundação busca, na padronização com tecnologia integrada, “alcançar a reaplicação em
escala, um conjunto de técnicas de produção que gera alta rentabilidade e alta
produtividade, que seja ambientalmente correta, do ponto de vista da produção dentro
da propriedade, sem depender do pacote de produtos químicos, que são ruins para a
saúde e porque o produtor não tem recursos para trabalhar com esse modelo”.

Destacou, também, que esse é um projeto de geração de trabalho e renda que
parte de princípios como segurança alimentar – produção para o sustento de uma
família, acrescentando que “esse projeto tem entre 5 mil e 6 mil unidades implantadas
em 18 Estados da Federação e em algumas centenas de Municípios”.

Por sua vez, o Prefeito do Município de João Pinheiro – MG, Senhor Sérgio Vaz
Soares, disse que o Município tem um grande desafio por ser o maior de Minas Gerais,
com cerca de 10.777 quilômetros quadrados, com aproximadamente 12 assentamentos
rurais e em torno de 1.200 assentados, com quase 3 mil produtores rurais.

Em sua exposição, o Prefeito testemunhou a melhoria das condições de vida das
famílias que visitou no Município, destacando: “nas 15 famílias beneficiadas, cerca de
60 pessoas estão sendo empregadas, como o Seu Domingos e o Moisés, pessoas que
tinham suas dificuldades”.

O Prefeito Sérgio Vaz, que foi Secretário de Saúde e Diretor do Hospital
Municipal, disse que sabe da importância que tem a alimentação saudável e enfatizou a
necessidade do investimento para concretizar todo o Sistema de Produção
Agroecológica Integrada e Sustentável – PAIS.

Na Audiência Pública, o Prefeito expôs informações sobre o aumento da receita
das famílias do Município de João Pinheiro e destacou a evolução do trabalho realizado
por meio da Produção Integrada, destacando que as pessoas adquiriram segurança,
pois aquelas que não tem escolaridade ou poucas condições de obter emprego podem
agora dar emprego a seus filhos. Destacou que o PAIS é uma oportunidade para todos
os Prefeitos, por se adequar a Lei nº 11.947, que determina que 30% da alimentação
escolar seja adquirida de pequenos produtores.

O Senhor Marco Aurélio Loureiro - Secretário Substituto da Secretaria Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome – SESAN/MDS, dando início a sua exposição, disse que a Secretaria
além de se preocupar com ações emergenciais, se interessa em trabalhar com ações
estruturantes que possam enfrentar o maior desafio que é propiciar segurança alimentar
e nutricional para as famílias mais necessitadas do País.

Destacou que o PAIS é um projeto que tem característica estruturante,
mencionando o componente agroecológico e sustentável desse Sistema que,
prioritariamente, ajuda nas questões de melhoria da qualidade da alimentação das
pessoas.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER O PROJETO TRILHAS DA  SAÚDE DAS
MULHERES

14 de outubro de 2009

 Foto: Saulo Cruz – SEFOT/SECOM

E/D - Clair Cartilhos, Jussara Reis Prá, Deputada Emília Fernandes, Télia Negrão, Lidiane Gonçalves e Fernanda Lopes.

EXPOSITORAS

TÉLIA NEGRÃO – Secretária Executiva da Rede Feminista de Saúde;

JUSSARA REIS PRÁ – Coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul;

FERNANDA LOPES – Oficial de Programas do Fundo de População das Nações
Unidas – UNFPA;

LIDIANE GONÇALVES – Assessora da Área Técnica da Saúde da Mulher do Ministério
da Saúde; e

CLAIR CARTILHOS – Coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher –
CISMU e, Conselheira Nacional da Saúde.

RELATO

Em 14/10/2009, foi realizada reunião de audiência pública com o objetivo de
homenagear os 18 anos da Rede Nacional Feminista de Saúde e apresentar o projeto
Trilhas da Saúde das Mulheres, de autoria da Rede.

Tal evento foi fruto do Requerimento nº 86, de 2009, de autoria da Deputada Emília
Fernandes.
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A senhora Télia Negrão, Secretária Executiva da Rede Feminista de Saúde, afirmou
que a homenagem pelo aniversário da Rede Feminista de Saúde ocorre em um ano
importante, especialmente no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, e pelos seus
dezoito anos de existência. Disse, ainda, que “tanto em âmbito internacional como nacional
registramos conquistas ao comemorarmos os 25 anos da criação do Programa de
Assistência Integral à Saúde da Mulher, um novo paradigma no campo de atenção à saúde
das mulheres brasileiras, que passa a considerá-las como um todo e não apenas seus
pedaços, não apenas um único momento da sua vida, que é o ciclo materno/infantil”.

A história do movimento das mulheres no Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, saiu
da fase de apenas denunciar violações, falta de direitos e desigualdades e passou a propor
políticas públicas, participando de implementação, tanto em discussões como nas
avaliações e fiscalização das políticas.

Na Audiência Pública, a Coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos de
Gênero da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Senhora Jussara Reis Prá,
ressaltou o significado do empenho sobre questões ligadas às mulheres, tema tratado como
direitos humanos, cujo resultado foi a participação popular.

A Senhora Fernanda Lopes, Oficial de Programas do Fundo de População das
Nações Unidas, afirmou a alegria em comemorar dezoito anos de ativismo, de advocacia
pelos direitos humanos das mulheres e que a história da Rede Feminista de Saúde marca a
história de construção de novos espaços para as mulheres, sendo ratificados e
estabelecidos pela Conferência Internacional de População em Desenvolvimento, realizada
no Cairo, pela Conferência de Beijing e pela Conferência de Durban, que marcou o
enfrentamento ao racismo e todas as formas de discriminação. Comentou que, ao falar em
Rede, se resgata a história de ampliação da participação social das mulheres, em especial
no campo da saúde, e, ao mesmo tempo, propicia discussões importantes sobre a
integralidade dos direitos humanos, tendo em vista que “não existem experiências isoladas
na violação dos direitos, assim como não devem existir respostas isoladas, uníssonas, para
a promoção dos direitos. Assim como não existe um modelo de mulher que represente
todas as demais, não devem existir respostas homogêneas que garantam um único
instrumento de luta”.

Por sua vez, a Senhora Lidiane Gonçalves, Assessora Técnica da Área de Saúde da
Mulher, do Ministério da Saúde, relatou que não se encontra em um único lugar os marcos
nacionais e internacionais, referências no que tange aos direitos sexuais reprodutivos, à
saúde das mulheres e que, esse espaço da Comissão de Legislação Participativa é de
extrema importância para a exposição do tema e divulgação do assunto. Informou que o
Ministério da Saúde vem desenvolvendo um conjunto de ações para que, efetivamente, as
pessoas possam exercer direitos, possam ter garantidos direitos como a ampliação da
informação e do acesso aos métodos contraceptivos, a implementação do Pacto Nacional
de Redução da Mortalidade Materna, lançado em 2005, a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher que comemora, este ano, cinco anos.

Por último, a Coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher – CISMU,
e Conselheira Nacional da Saúde, Senhora  Clair Castilhos, esclareceu que desde os anos
de 1995 e 1996 o movimento de mulheres conseguiu articular dentro do Conselho Nacional
de Saúde uma Comissão específica que monitora e acompanha as questões relativas à
saúde da mulher, denominando-se Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher. Afirmou,
ainda, que o controle social é visto sob a ótica de possibilitar a sociedade organizada intervir
nas ações do Estado, no gasto público, redefinindo-o na direção das finalidades sociais e
resistindo à tendência de servir com exclusividade à acumulação de capital.

Aquela Coordenadora destacou, também, que a grande batalha é contra a máxima
de que “para o social, é sempre Estado mínimo, mas, para o capital, é sempre Estado
máximo e, desse modo, se percebe uma distribuição e uma destinação de recursos
orçamentários do Estado sempre conflitivas e difíceis”.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER O LIMITE MÁXIMO PARA  O SPREAD
BANCÁRIO

20 de outubro de 2009

                                                                                                                                                 Foto: Saulo Cruz – SEFOT/SECOM

    E/D - Dyogo Oliveira, Dep Francisco Praciano; Dep. Pedro Eugênio; José Geraldo Tardin.

EXPOSITORES

DYOGO OLIVEIRA – Secretário-Adjunto da Secretaria de Política Econômica do
Ministério da Fazenda;

DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO – Relator da Comissão Especial criada para analisar o
impacto da crise econômica na área da indústria; e

JOSÉ GERALDO TARDIN – Diretor do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das
Relações de Consumo – IBEDEC.

RELATO

A reunião de audiência pública, originada do Requerimento nº 81/2009, de autoria
do ilustre Deputado Francisco Praciano, Relator da Sugestão nº 129/09, apresentada
pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo — IBEDEC, teve
por objetivo debater a proposta de limitação do spread bancário.

O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – IBEDEC,
encaminhou a esta Comissão uma sugestão de Projeto de Lei Complementar para
limitar em 40% o spread bancário sobre o custo de captação, em qualquer modalidade
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de financiamento e do tomador do crédito, tendo em vista os altíssimos valores
cobrados pelas instituições financeiras.

O Relator da proposta na Comissão de Legislação Participativa, Deputado
Francisco Praciano,  acolheu a sugestão do Instituto e ressaltou que Deputados,
Governo e sociedade tem um mesmo pensamento “temos um spread altíssimo” e
acrescentou que o assunto é crítico tendo em vista tratar-se de um país capitalista
regido por um sistema liberal e mercado aberto.

O Senhor José Geraldo Tardin, Diretor do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa
das Relações de Consumo – IBEDEC, iniciou sua explanação dizendo que as maiores
reclamações dos filiados são direcionadas aos bancos que são os mais demandados na
justiça. Acrescentou que há realmente um consenso de que o spread bancário no Brasil
é muito alto – como já se pronunciou o Ministro da Fazenda, a Ministra da Casa Civil e o
próprio Presidente Lula manifestou-se quanto a esses valores.

Em sua exposição, o Senhor José Geraldo disse que “apesar de todo o esforço
feito pelo Governo Federal, principalmente num momento de crise, de estímulo à
economia, com isenção de IPI e redução de empréstimos compulsórios, o spread
cresceu. O spread cresceu por medo, única e exclusivamente, da questão da
inadimplência”, acrescentando que não há razão de o banco cobrar taxas tão altas
como os valores do spread no Brasil.

Por sua vez, o Secretário-Adjunto da Secretaria de Política Econômica do
Ministério da Fazenda, Senhor Dyogo Oliveira, nos slides apresentados, destacou
algumas informações sobre o spread bancário que, em conformidade com dados do
Ministério da Fazenda, a composição do spread varia de acordo com cada linha de
crédito que é oferecida. “O spread é realmente muito variável de acordo com o período
econômico, e atualmente está em torno de 34% para pessoa física – números da média
do mercado. E, para pessoa jurídica, em torno de 17,8%. Esses valores de referência a
taxas anuais”.

Observou, ainda, que, durante o período pós-crise, as instituições públicas
aumentaram as suas operações de crédito em 36%, enquanto as instituições privadas
aumentaram em 5%, e as estrangeiras, em apenas 1,8%. Destacou que, recentemente,
o Governo tomou algumas medidas que visam a redução do spread, como a liberação
de compulsórios – “o que foi feito largamente durante o período da crise” e a criação de
fundos garantidores para habitação e para micro e pequenas empresas – “com impacto
importante no spread das operações com essas clientelas”.

Por último, destacando o entendimento do Ministério da Fazenda, o Senhor
Dyogo Oliveira ressaltou que  “o spread bancário é um preço como qualquer outro da
economia. É o preço cobrado pelas instituições financeiras para ofertar o crédito. A
forma adequada de lidar com preços na economia é aumentar a concorrência entre os
produtores. No caso, os produtores aqui são os agentes que ofertam crédito. Então, há
uma série de iniciativas do Governo no sentido de aumentar a concorrência no mercado
financeiro e nas suas adjacências, porque há uma série de produtos correlatos ao
crédito. Somos muito interessados em quaisquer iniciativas que vão nesse mesmo
sentido, porque temos o interesse de fazer crescer o crédito. Porque o crédito é o canal
que dinamiza a economia. O crédito é o mecanismo de dar acesso ao consumo de
vários bens a pessoas que, ou levariam muito tempo, ou talvez até nem teriam acesso
àquele bem”.

O Deputado Pedro Eugênio, autor do Projeto de Lei nº 5.258, que institui o
Sistema de Metas para a Margem Bancária, iniciou sua exposição destacando que
nessa década e meia de estabilização econômica, deveria fazer com que as taxas de
juros permitissem maior acessibilidade da população ao crédito, que, mesmo tendo
avançado, poderia ser melhor. “Partimos do princípio, nós, autores do projeto, de que os
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altos spreads são um entrave à retomada do desenvolvimento na medida em que
reduzem consumo e investimento”. O Deputado, em referência, salientou que o
Representante do Ministério da Fazenda, Senhor Dyogo, não explorou as tabelas que
desagregam as linhas de crédito, ficando a cargo do parlamentar explorar essa
desagregação.

Nesse sentido, o parlamentar afirmou que: “quem cai no crédito rotativo do cartão
de crédito pouco se importa se a média geral está melhor, mas está pagando, por
exemplo, 150% ao ano. Aquele cidadão que está caindo numa taxa de juros dessa está
sofrendo um constrangimento terrível nas suas finanças pessoais. Evidentemente, se
retira recurso da economia, porque se deixa de comprar mais, tanto para ter mais bem
estar, adquirindo mais coisas, quanto para estimular a economia”.

O Consultor Jurídico do IBEDEC, Senhor Rodrigo Daniel dos Santos, contribuiu
com o aspecto jurídico, ressaltando que os Tribunais têm tido o entendimento de
estabelecer na lide a média de mercado para empréstimos da mesma natureza. “Por
isso, se um banco cobra 10% e outro tem estabelecido em 2%, a Justiça tem a praxe de
limitar em 6%, perfazendo uma média. Informou que esse aspecto interessa a 80
milhões de consumidores que estão sujeitos aos contratos bancários na atualidade”.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A HOMOFOBIA NAS ESCO LAS

COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTUR A

22 de outubro de 2009

    Foto: Luiz Alves – SEFOT/SECOM

E/D - Sra. Perla Ribeiro; Sr. Carlos Laudari; Dep. Fátima Bezerra; Sra. Edith Modesto; Sra. Tatiana Lionço; Sr. Dalio Zippin.

MESA DE ABERTURA

DEPUTADO IRAN BARBOSA – Comissão de Educação e Cultura;

DEPUTADA FATIMA BEZERRA – Comissão de Legislação Participativa;

DEPUTADO CARLOS ABICALIL – Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT;

RAFAELLY WIEST – Diretora Executiva de Mulheres Transexuais da Articulação
Nacional dos Travestis e Transexuais – ANTRA; e

TONI REIS - Presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais,
Travestis e Transexuais - ABGLT.

MESA I: Sociedade Civil e Homofobia

Coordenadora: DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA.

EXPOSITORES

CARLOS LAUDARI - Diretor da Pathfinder do Brasil;

EDITH MODESTO – Representante do Grupo de Pais e Mães de Homossexuais;
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PERLA RIBEIRO - Coordenadora Executiva do Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal (CEDECA-DF);

TATIANA LIONÇO - Pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero,
Homofobia e Educação (ANIS); e

DÁLIO ZIPPIN – Representante da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB.

MESA II: Homofobia e Políticas Públicas de Educação

Coordenador: DEPUTADO IRAN BARBOSA.

EXPOSITORES

CÉLIA BRANDÃO ALVARENGA CRAVEIRO - Conselho Nacional de Educação;

MARCOS ELIAS MOREIRA - Presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás;

LAURO MODESTO – Coordenador do Projeto Purpurina;

MARIA REBECA OTERO GOMES - Oficial de Projetos da Unesco;

BETO DE JESUS - Secretário de Finanças da ABGLT;

PEDRO PAULO BICALHO - Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho
Regional de Psicologia do Rio de Janeiro;

ANDRÉ LÁZARO - Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do
MEC; e

PAULO BICALHO – Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho
Regional de Psicologia do Rio de Janeiro.

RELATO

A reunião ordinária de audiência pública, realizada em conjunto com a Comissão
de Educação e Cultura - CEC, teve como objetivo debater a “Homofobia nas Escolas”,
em atendimento aos Requerimentos n° 088/2009 – CLP,  de autoria do Deputado Iran
Barbosa e da Deputada Fátima Bezerra, e nº 251/2009 – CEC, de autoria da Deputada
Fátima Bezerra e dos Deputados Iran Barbosa e Carlos Abicalil.

Foi exposto, durante a audiência pública, que o espaço onde menos deveria
haver intolerância, preconceito, exclusão é o da formação educacional. Mas a escola
não é uma célula isolada em nossa sociedade. A escola é um espaço, é uma caixa de
ressonância do que temos na sociedade. Então, não é surpreendente que se identifique
dentro das escolas uma realidade de preconceito e de discriminação.

Informaram que nas escolas onde foi identificado maior nível de preconceito e de
discriminação, os alunos foram também os que tiveram menores rendimentos na Prova
Brasil, por exemplo. Observaram que esse e outros dados expostos precisam ser
analisados, para que nós compreendamos como o nível de preconceito e discriminação
termina gerando uma espécie de limite, de impedimento, em meio aos tantos problemas
que a nossa sociedade enfrenta. E que a tolerância, o respeito e a compreensão da
diversidade são elementos indispensáveis para que o processo civilizatório avance.

O representante da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais,
Travestis e Transexuais solicitou recursos para os programas destinados à redução da
homofobia, para que os Estados definam planos de ações locais, contribuindo e
efetivando as ações. Disse: “Nós queremos replicar esta audiência pública que nós
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estamos fazendo aqui na Câmara e no Senado, nós queremos fazer em todas as
Capitais, nas Câmaras Municipais e nas Assembléias Legislativas, sempre em parceria
com o Conselho Estadual de Educação, as Secretarias de Educação.”

Foi mencionado, também, que a audiência pública, realizada aqui na Câmara dos
Deputados, uma vez mais, traz presente o tema da superação do silêncio. “Aqui é o
lugar da voz e da palavra, tendo em vista que uma das principais atribuições de nós
Deputados ou Deputadas é exatamente o exercício da palavra, que hoje silenciam as
diferenças que vivenciamos a cada dia, nas mais diversas formas de assédio moral. É
dever desta Casa dar visibilidade a estas situações; a realidade da convivência nos
desafia a cada tempo a obter um patamar superior de humanização dessa praça pública
de direitos e de formação de cidadania  que é a sociedade e principalmente as escolas”.

Algumas experiências foram trazidas ao debate, como, por exemplo, a assertiva
de que  pessoas travestis e transexuais muito pouco conseguem se manter dentro do
ambiente escolar. “O preconceito é muito grande, a exclusão é muito grande, tanto pelo
corpo docente, quanto pelos alunos, quanto pela comunidade escolar como um todo. A
dor da exclusão que essas pessoas, inclusive crianças, sentem já levou a sequelas
diversas, inclusive a suicídios; herdamos uma história marcada por preconceitos,
discriminação, uma história marcada por um patriarcalismo que gerou tantos problemas;
uma história marcada também por um patrimonialismo que gerou outra série de
problemas. A nossa tarefa aqui é tentar ir rompendo aos poucos com esse histórico.
Não podemos permitir que pessoas incitem o preconceito e a violação dos direitos
humanos, principalmente em espaços de educação”.

Nesse sentindo, restou demonstrado, pelos participantes da audiência, que
temos que garantir o exercício do direito, não podemos permitir que pessoas sejam
excluídas do espaço escolar, do direito à educação. Temos que garantir o direito da
criança enquanto sujeito político, sujeito de direitos. A intenção dos debates é colaborar
na construção de uma escola inclusiva, sem preconceitos. Para isso, vamos trabalhar
na identificação e revisão de práticas sociais injustas, como a patologização da
orientação sexual, construindo sobretudo a superação da homofobia nas escolas
brasileiras. O nosso País avançará quando houver respeito à diversidade.

Em 2006, a Comissão de Legislação Participativa conseguiu uma emenda de 3
milhões para fazer o projeto Escola sem Homofobia, em parceria com o MEC. Foi criado
o Programa Nacional Brasil sem Homofobia. A SECAD, órgão do Ministério da
Educação, tem tido muita sensibilidade para com essa temática, incluindo ações no
Plano Nacional de Formação Inicial e Continuada, observando a importância de se
educar o educador.

A importância deste Parlamento, das políticas em curso e o papel dos
movimentos sociais é o de cobrar, é o de pressionar para que essas políticas avancem,
tenham dinheiro, orçamento, que se concretizem.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A SITUAÇÃO DOS DEMIT IDOS NO
GOVERNO COLLOR

27 de outubro de 2009

                                                                                                                                                Foto: Luiz Xavier – SEFOT/SECOM

     E/D - Idel Profeta, Carlos Alberto, Deputado Roberto Britto e Ricardo Leite Goulart Ponzi.

EXPOSITORES

CARLOS ALBERTO – Diretor de Estudos Sócio-Econômicos e Empresas Públicas do
Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF – SINDSEP;

RICARDO LEITE GOULART PONZI – Presidente Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Aquaviários e Afins – FNTAA, e

IDEL PROFETA – Presidente da Comissão Especial Interministerial do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

RELATO

A reunião de audiência pública, originada do Requerimento nº 97, de 2009, de
autoria dos Deputados Pedro Wilson e Luiza Erundina, teve como escopo debater a
matéria constante do PL 5.030/09, do Senado Federal, que reabre o prazo para
requerimento de retorno ao serviço de que trata o art. 2º da Lei nº 8.878, de 11 de
março de 1994, que dispõe sobre a concessão de anistia nas condições que menciona
e dá outras providências.

O Diretor de Estudos Sócio-Econômicos e Empresas Públicas do Sindicato dos
Servidores Públicos Federais no DF – SINDSEP, Senhor Carlos Alberto, ressaltou que a
anistia é um assunto muito amplo, não devendo haver incoerências. Pontuou que a
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anistia deve ser ampla e irrestrita. “Se é anistia, é perdão, se é perdão, é para todo
mundo” - afirmou. Ressaltou que através do Congresso seja dada a sociedade a correta
informação de que os anistiados foram injustiçados, demitidos no Governo Collor e
também no Governo FHC, e que não são, como muitos os chamam, aproveitadores ou
vagabundos

Para o Presidente Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e
Afins – FNTAA, Senhor Ricardo Leite Goulart Ponzi, a Nação perdeu nesse processo de
desestruturação que vem do Governo Collor e passou por outros Governos, em razão
da desqualificação do Estado, da desqualificação da construção da Nação. Para ele, a
reparação é devida àqueles trabalhadores que foram injustiçados através das
demissões, mesmo porque eram servidores concursados.

Quando da sua manifestação, o Presidente da Comissão Especial Interministerial
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Senhor Idel Profeta, ressaltou que
é preciso buscar um diálogo entre o Governo, a representação dos anistiados e a
própria Câmara dos Deputados, no sentido de fazermos um debate que dialogue com a
nossa realidade, não a comprometendo em relação à qualidade e à eficiência dos
serviços públicos. “Não basta só garantir o retorno dos anistiados porque isso não vai
significar o princípio da eficiência do serviço público”.

Para o Senhor Idel Profeta, deve-se ter um olhar para a máquina pública à luz
dos problemas existentes para que não seja feito algo que venha depor contra nós
mesmos. “E, em vez de comemorarmos uma vitória, um acerto em relação a essa
questão, teremos dado um tiro no pé, por isso devemos nos preocupar com todos os
aspectos”.

Por fim, ressaltou que pode ser uma boa intenção, mas, na prática, pode ser algo
não exequível.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER OS DEMITIDOS DO BANC O SANTANDER E
DENÚNCIAS CONTRA APOSENTADOS DA INSTITUIÇÃO

EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINIST RAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO

05 de novembro de 2009

Foto: Luiz Alves  – SEFOT/SECOM

E/D - Sr. Paulo Salvador, Sr. Luiz Cláudio Marcolino, Sr. Jerônimo Anjos, Dep. Emília Fernandes, Sr. Carlos Cordeiro da Silva, Sr.
Yoshimi Onishi, Sr. Herbert Moniz.

EXPOSITORES

DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Presidente da Comissão de Legislação Participativa;

DEPUTADA EMÍLIA FERNANDES – Autora dos Requerimentos desta audiência
pública;

PAULO SALVADOR - Presidente da Associação dos Funcionários do Grupo Santander
Banespa, Banesprev e Cabesp - AFUBESP;

LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO - Presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo;

JERÔNIMO ANJOS - Superintendente de Relações Sindicais do Banco Santander
Brasil

CARLOS CORDEIRO DA SILVA - Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF - CUT;

YOSHIMI ONISHI - Representante da Associação dos Funcionários Aposentados do
Banespa – AFABESP; e
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HERBERT MONIZ - Coordenador-Geral da Comissão Nacional dos Aposentados do
Banespa.

RELATO

A reunião ordinária de audiência pública foi realizada em conjunto com a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público - CTASP, com o objetivo de
debater as demissões no Banco Santander e as denúncias contra aposentados da
instituição, em atendimento aos requerimentos nº 67/2009 – CLP, e nº 246/2009 –
CTASP, ambos de autoria da Deputada Emília Fernandes.

Os representantes dos aposentados solicitaram o cumprimento do que
estabelece a Resolução nº 118/1997, do Senado Federal, no processo de renegociação
da dívida do Estado de São Paulo com os aposentados do BANESPA, que autorizou a
emissão de títulos federais inegociáveis, intransferíveis e com destinação específica
para pagar o conjunto dos aposentados, até então de responsabilidade da Fazenda do
Estado de São Paulo.

 Aqueles representantes observaram, ainda, que os únicos que têm ganho com
os processos de privatizações, fusões e aquisições são as instituições financeiras e que
os seus direitos foram postergados no interesse de uma grande corporação
internacional.

Foi informado que apesar de o sistema financeiro brasileiro possuir 160 bancos,
ele é muito concentrado, haja vista que “os 5 maiores bancos correspondem a
praticamente 90% dos ativos, 90% das agências e 90% dos funcionários. É um sistema
extremamente concentrado e o Banco Santander faz parte desse grupo de 5 bancos”.

 Outro aspecto que merece destaque, foi o relato no sentido de que, no período
de junho de 2008 a junho de 2009, o Banco Santander teve o maior crescimento
percentual de ativos no ano, foram 172,6%.

 Outrossim, houve menção de que a evolução das receitas de prestação de
serviços, e a reclamação da sociedade pelo pagamento de tarifas muito altas tiveram
um crescimento de 28,46%. Ademais, foi relatado que  a evolução do lucro líquido, no
Santander, é de 209%. Em relação a esse aspecto, foi mencionado, ainda, que “olhando
esses dados do Banco, imaginamos que ele tenha uma contrapartida social, já que veio
aqui para o Brasil e está ganhando muito dinheiro, como os números do próprio balanço
do Banco aqui comprovam. Mas que no período de setembro de 2008 a setembro de
2009, o Banco Santander acabou com 2.301 postos de trabalho; os bancários do banco
Santander hoje não mais se aposentam; só com arrecadação de tarifas, o Santander
consegue pagar a folha de pessoal e ainda sobra quase que o valor de outra folha”.

 Faz-se importante mencionar, por oportuno, que foi sugerida a elaboração de um
projeto de lei que dê garantias e contrapartida aos trabalhadores, bem como preserve
os empregos e direitos nos processos de transição, quando ocorrer fusão de grandes
empresas.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER O DIA NACIONAL DE MO BILIZAÇÃO

PRÓ-SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS

 11 de novembro de 2009

Foto: Diógenes Santos – SEFOT/SECOM

E/D - Martvs Antônio Alves das Chagas, Deputada Janete Rocha Pietá, Deputado Pedro Wilson e Jurema Werneck.

EXPOSITORES

MARTVS ANTÔNIO ALVES DAS CHAGAS – Subsecretário de Ações Afirmativas da
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República;

JUREMA WERNECK – Coordenadora da ONG Criola;

JACINTA DE FÁTIMA SENNA – Coordenadora-Geral de Apoio à Gestão Participativa e
ao Controle Social do Ministério da Saúde;

TATIANA NASCIMENTO DOS SANTOS – Representante do Fórum de Mulheres
Negras, da Sapataria – Coletivo de Mulheres Lésbicas e Bissexuais e da Frente
Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto; e

FERNANDA LOPES – Representante do Fundo de População das Nações Unidas.
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RELATO

A reunião de Audiência Pública contou com a participação da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias, Requerimentos de números 102 e 108/2009, ambos de
autoria da Deputada Janete Rocha Pietá,  tendo como objetivo discutir o Dia Nacional
de Mobilização Pró-Saúde da População Negra.

O expositor Martvs Antônio Alves Das Chagas – Subsecretário de Ações
Afirmativas da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da
Presidência da República, deu início a sua fala enaltecendo o Governo do atual
presidente Lula pela iniciativa de agir tentando reparar os danos causados à população
negra brasileira, devido ao racismo secular.

Afirmou também que as políticas foram realizadas pelo Governo, mas foram
conseqüência de lutas do movimento social negro, sem o que, não haveria esse debate
hoje sobre política de igualdade racial.

Registrou que os marcos legais que há muito tempo guiam as ações do Governo,
são a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção para Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Racial.

O Senhor Martvs ainda expôs que, de acordo com o conceito de saúde utilizado
pelo Ministério da Saúde, que determina saúde e doença pela forma como cada
sociedade se organiza, vive e produz, a sociedade brasileira, por ser uma sociedade
desigual gera a manifestação desigual de saúde e doença entre homens e mulheres,
brancos e negros, pobres e ricos, em diferentes situações de vulnerabilidade, de acesso
aos serviços de saúde e de qualidade de vida, afirmando que “assim, a população negra
terá de ser tratada de modo diferenciado no que concerne à saúde, devido a esse
legado de desigualdade”.

O direito à saúde, afirmou o Senhor Martvs, é fundamento constitucional e
condição substantiva para o exercício pleno da cidadania e para a superação do
racismo na garantia de promoção da igualdade racial, com desenvolvimento e
fortalecimento da democracia.

Aquele Senhor citou, ainda, a portaria da Política Nacional de Saúde da
População Negra que foi publicada no Diário Oficial, no dia 13 de maio de 2009, Portaria
nº 992 do Ministério da Saúde, para mostrar os avanços dessa publicação no que tange
a luta pela saúde da população negra no Brasil.

A Senhora Tatiana Nascimento dos Santos, – representante do Fórum de
Mulheres Negras, Coletivo de Mulheres Lésbicas e Bissexuais e da Frente Nacional
contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, disse em sua fala
que é necessário retomar as discussões sobre a descriminalização do aborto, porque
sabemos que o aborto, no Brasil, por ser ilegal e inseguro, tem matado mulheres negras
jovens mais do que qualquer outro segmento de mulheres. “Trata-se, portanto, de
questão de saúde pública e de racismo. “Precisamos enfrentar esse tema e voltar aos
debates nesta Casa”.

A Senhora Jurema Werneck, Coordenadora da ONG Criola e Representante da
Rede Nacional de Controle Social e Saúde da População Negra, considerou
fundamental o acompanhamento da Política Nacional de Saúde da População Negra
pela Câmara dos Deputados. Disse, também, que o principal lema da mobilização é
“Racismo faz mal à saúde”. Ressaltou que é necessário deixar explícito, para que todos
compreendam, que a principal questão de saúde da população negra no Brasil não é
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uma doença ou um agravo específico, que acomete também os brancos ou indígenas,
mas o diferencial é o impacto que esses agravos têm nas vidas dos negros e negras
pela falta de acesso, pela falta de promoção à saúde, pela falta de prevenção e pela
assistência deficitária de qualidade inferior e tratamentos que, muitas vezes, ainda são
negados no sistema de saúde.

Ao final, a referida Senhora afirmou que a luta da população negra tem sido por
um sistema de saúde inclusivo, não apenas da população específica negra, mas para
todos.

Em sua manifestação, a Senhora Jacinta de Fátima Senna, Coordenadora-Geral
de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social do Ministério da Saúde, destacou
que no âmbito do Governo, por meio do Ministério da Saúde, as ações formuladas e as
que estão sendo implementadas, referentes à saúde da população negra, foram
construídas e tecidas com uma ampla participação do Movimento Negro. Informou que o
Ministério da Saúde instituiu, em 2003, o Comitê Técnico de Saúde da População
Negra. Desse comitê, participam todas as 6 Secretarias do Ministério da Saúde,
representantes do Movimento Negro e da SEPPIR.

A Coordenadora ressaltou que “precisamos que haja planejamento nos planos
plurianuais nos âmbitos municipal, estadual e federal. Devem ser pensadas a inclusão,
as linhas de ação e de promoção da equidade para a população negra e as outras
populações, e não só na área de saúde. Precisamos nos articular com a educação para
que, de fato, as pessoas tenham saúde e que possa ser feita a discussão das práticas
educativas em saúde”.

Por sua vez, a Senhora Fernanda Lopes  – Representante do Fundo de
População das Nações Unidas, reiterou o compromisso das Nações Unidas com a
promoção do direito humano à saúde e a promoção de estratégias de enfrentamento ao
racismo e à discriminação racial. Disse que o Estado brasileiro assumiu inúmeros
compromissos internacionais por meio de pactos, de tratados e de outros instrumentos.
“Esses compromissos são sumariados em programas de ação de conferências”.

Destacou a necessidade de se avançar em questões que mostram as
desigualdades na saúde, à maternidade segura e à decisão pela constituição de sua
família. Asseverou que “as mortes maternas por causas evitáveis no Brasil e no mundo
são aquelas que poderiam, com responsabilidade, com não omissão, com garantia de
acesso universal e de não discriminação no atendimento a essas mortes, ser evitadas.
As mulheres negras estão morrendo pelo abortamento inseguro e de hipertensão
arterial específica na gravidez e a causa disso é a seguinte: ou dificuldade de acesso ou
baixa qualidade na atenção à saúde, por isso a necessidade de reverter esse quadro”.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER O CONCURSO PÚBLICO

24 de novembro de 2009

                                                                                                                                       Foto: Janine Moraes – SEFOT/SECOM

        Deputado ROBERTO BRITTO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa.

EXPOSITORES

ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL – Presidente da Associação Nacional de Proteção e
Apoio aos Concursos; e

JOAQUIM J. SOARES NETO – Representante do Centro de Seleção e Promoção de
Eventos – CESPE;

RELATO

Em 24/11/2009, foi realizada audiência pública com o objetivo de debater o tema
concurso público. A presente reunião originou-se da Sugestão nº 170/09, de autoria do
Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul — CONDESESUL, e da relatoria do
Deputado Jurandil Juarez.

O Presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos,
Senhor Ernani Filgueiras Pimentel, ressaltou que, embora o Decreto nº 6.944 tenha
dado um rumo na área do Executivo, no que concerne a realização dos concursos
públicos, não concorda com os prazos ali descritos, principalmente em relação à
publicação do edital e à primeira prova. Para o referido Senhor, devido à grande
extensão territorial do Brasil, onde ainda existem lugares em que as notícias demoram a
chegar, dificultando a ampla divulgação do concurso, o princípio da isonomia não é
observado. Ele defendeu o aumento do prazo entre o edital e a primeira prova.
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Acrescentou, ainda, a necessidade de haver, na lei, um mecanismo de punição
por erros cometidos pelos organizadores do concurso. Observou, também, que a
punição deveria ser proporcional ao número de candidatos e aos vencimentos mensais
do cargo para o qual o concurso está sendo realizado.

Para o Diretor-Geral do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos —
CESPE/UnB, Senhor Joaquim José Soares Neto, todo o processo de eficiência do
concurso público é para garantir a isonomia, a moralidade. Trata-se também da
eficiência do Estado, razão pela qual os candidatos devem possuir o perfil adequado
para exercer as funções que o Estado precisa. Em sua concepção, deve existir uma
prova que selecione os servidores públicos adequados para cada função.

Por fim, outra questão não menos importante, em sua opinião, é a credibilidade
do processo de seleção e recrutamento que deve ser tratada de forma profunda. Para
isso, julga que o aprimorando de mecanismos que assegurem a isonomia são
necessários.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER  OS POSSÍVEIS MALEFÍ CIOS QUE O
CONSUMO EXCESSIVO DE AÇÚCAR CAUSA À SAÚDE HUMANA

COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL  E FAMÍLIA

25 de novembro de 2009

                                                                                                                                          Foto: Brizza Cavalcante – SEFOT/SECOM

            E/D - Maria Thereza Baptista Wady, Dep. Nazareno Fonteles, Potira Morena Souza e José Félix Silva Júnior.

EXPOSITORES

POTIRA MORENA SOUZA BENKO DIURU – Representante do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE;

MARIA THEREZA BAPTISTA WADY – Representante do Conselho Federal de
Nutricionistas - CFN;

JOSÉ FÉLIX SILVA JÚNIOR – Representante da União da Indústria da Cana-de-Açúcar
- ÚNICA; e

ELISABETE GONÇALVES DUTRA – Assessora Técnica da Gerência-Geral de
Alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA,

RELATO

A audiência pública, realizada em conjunto com a Comissão de Seguridade
Social e Família, proveniente do Requerimento nº 25/2009 - CLP, de autoria dos
Deputados Nazareno Fonteles e Luiz Carlos Setim, e do Requerimento nº 317/2009 -
CSSF, de autoria dos Deputados Nazareno Fonteles e Alceni Guerra, teve como
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objetivo discutir os possíveis malefícios que o consumo excessivo de açúcar causa à
saúde humana.

Em sua manifestação, o Deputado Nazareno Fonteles destacou que,
ultimamente, há muitos artigos, reportagens na mídia nacional e regional, esclarecendo
sobre o assunto e colocando a discussão em pauta. Esclareceu que se busca na
audiência aprimorar informações, torná-las mais acessíveis ao público, influenciar em
decisões legislativas e orçamentárias de modo a contribuir para a superação dos
problemas relacionados com o consumo excessivo de açúcar. “Essa contribuição passa
pela escolha do cardápio das escolas, ajudando a melhorar a alimentação escolar”.

Ademais, o referido parlamentar enfatizou que o consumo do açúcar tem
aumentado significativamente per capita, produzindo riscos de ordem pública – “por isso
a importância da discussão”.

Por sua vez, a Senhora Potira Morena Souza,  representante do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, discorrendo a respeito do Programa Nacional
de Alimentação Escolar, afirmou que existem alguns marcos legais, sendo o mais
importante advindo da Lei nº 11.947, de 2009, que traça diretrizes e princípios,
estabelecendo uma alimentação adequada, respeitando os hábitos alimentares
saudáveis que efetivamente contribuam com o desenvolvimento e crescimento do
estudante. Por isso, a preocupação desse Programa tem atenção nas questões
biológicas, psicológicas e sociais, de modo a contribuir para a aprendizagem, o
rendimento escolar e não perder os hábitos alimentares saudáveis.

A representante do Programa de Alimentação informou que, com a
regulamentação da Resolução nº 38, haverá melhorias significativas naquele Programa,
tendo em vista o apoio de nutricionistas, a participação da agricultura familiar, a
colaboração de engenheiros agrônomos. Ressaltou que há uma permissão dos
nutricionistas em que haja na alimentação escolar, no máximo, 10% de açúcar simples
adicionado à refeição oferecida a crianças e adultos, como sucos e sobremesas. Disse,
ainda, que, em resolução, já está proibida a aquisição de refrigerantes e sucos em pó e
que os recursos do Governo Federal para a alimentação escolar não podem ser usados
para adquirir esses produtos, que possuem grande quantidade de açúcar e baixo valor
nutricional.

A referida senhora afirmou que tivemos, nas última décadas, um aumento de
240% na obesidade infanto-juvenil e que está se diminuindo consideravelmente o
consumo de frutas, hortaliças e leite – acarretando uma realidade de doenças crônicas
degenerativas como a própria obesidade, a hipertensão, a diabetes etc.

A representante do Conselho Federal de Nutricionistas, Senhora Maria Thereza
Baptista, fez sua exposição sobre o embasamento nutricional, a questão dos
carboidratos na alimentação e do volume de açúcares na ingestão diária de um
indivíduo. Acrescentou que a ingestão de açúcares, que faz parte do grupo de
carboidratos, é muito importante na ingestão diária, tanto que a necessidade diária deve
ser em torno de 60% do nosso consumo de alimentos.

Argumentou, também, que a natureza é extremamente sábia, distribuindo nos
diversos alimentos o que precisamos para a mantença nutricional. Mas, no processo de
refinamento, se perde os micronutrientes, que são extremamente importantes para a
manutenção da nossa saúde e que nos protegem de doenças e fortalece nosso sistema
imunológico.

O que vem acontecendo é que os alimentos manipulados, a partir da
industrialização, vêm perdendo as fibras, os minerais e as vitaminas, podendo acontecer
duas situações: ingestão de calorias além do que precisamos, gerando obesidade e
provocando uma série de doenças ou havendo hipovitaminose e anemia quando o
consumo não é equilibrado ou insuficiente. Além disso, pode haver situações em que



69

obesos sejam anêmicos, apresentando baixa densidade óssea e diversos outros
problemas.

Por fim, ressaltou que o hábito do uso do açúcar refinado faz com que haja
alteração no paladar e destacou que devemos aproveitar o clima do País e gerar
Políticas para o incentivo do consumo de produtos como frutas, verduras e legumes.

O representante da União da Indústria de Cana-de-Açúcar – ÚNICA, Senhor José
Félix Silva, disse que tudo o que é consumido em excesso faz mal à saúde, não
somente o açúcar. Em sua exposição, registrou que, hoje, geramos divisas externas da
ordem de 8 bilhões de dólares com a exportação do açúcar, sendo uma das grandes
divisas nacionais.

Ressaltou que, pelos dados da World Sugar Research Organization, não existem
estudos científicos que provem, significativa e inequivocadamente, que o açúcar é
causador de obesidade, doenças cardiovasculares ou diabetes do tipo 2. Por fim,
destacou que o posicionamento da ÚNICA é que se evite o excesso de consumo de
açúcar, assim como qualquer outro alimento, por isso deve haver controle sobre a
propaganda infantil pois sabe-se que há exageros.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A  IMPLANTAÇÃO DA FU NÇÃO DE
AGENTE COMUNITÁRIO DE JUSTIÇA

1º de dezembro de 2009

Foto: Brizza Cavalcante – SEFOT/SECOM

E/D - André Castro, Rodrigo Dias, Haman Tabosa M. Córdova, Dep. Nazareno Fonteles, Jorge Hélio C. de Oliveira (CNJ) e Antônio
Visconti.

EXPOSITORES

JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA – Representante do Conselho Nacional de
Justiça;

RODRIGO DIAS – Representante da Confederação Nacional dos Municípios;

ANTÔNIO VISCONTI – Representante do Movimento do Ministério Público
Democrático;

ANDRÉ CASTRO – Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos; e

HAMAN TABOSA DE MORAIS E CÓRDOVA – Representante da Defensoria Pública da
União;

RELATO

A audiência pública, originada da Sugestão nº 157/2009, de autoria do Conselho
de Defesa Social de Estrela do Sul, que teve como Relator o Deputado Nazareno
Fonteles, objetivou discutir a implantação da função de agente comunitário de justiça,
com funções mediadoras e conciliadoras. Na justificativa da solicitação da audiência
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pública, por parte do CONDESESUL, foi registrado que “o acesso aos direitos segue a
tendência de descentralização, necessitando até mesmo de uma maior participação dos
municípios, pois o direito não é necessariamente ato jurisdicional.

A iniciativa do CNJ, de implantar as Casas de Justiça, deveria ser difundida por
todos os municípios do Brasil, inclusive com as atividades de acesso a documentos
fundamentais e mediação familiar. Para isso, é importante a função do agente
comunitário de justiça, o qual receberia treinamento básico, e seria uma ligação mais
informal com a população. Este modelo é inspirado no Programa de Saúde da Família e
poderá romper com o formalismo do conhecimento jurídico, em aspectos mais simples”.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER OS FETOS PORTADORES DE
ANENCEFALIA

10 de dezembro de 2009

              Foto: Brizza Cavalcante –
SEFOT/SECOM

E/D - Sr. Jaime Ferreira Lopes, Sr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior, Sra. Janaína Penalva, Dep. Dr. Talmir, Sr. Carlos Vital Tavares
Corrêa Lima, Sra. Lenise Aparecida Martins Garcia, Sr. José Luiz Telles.

EXPOSITORES

DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Presidente da Comissão de Legislação Participativa;

DEPUTADO Dr. TALMIR – 2º Vice-Presidente da Comissão de Legislação Participativa;

JOSÉ LUIZ TELLES - Diretor do Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas/Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde ;

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA - Representante do Conselho Federal de
Medicina - CFM;

LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA - Representante da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil - CNBB;

OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR - Assessor Jurídico do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil - CF/OAB;

JANAÍNA PENALVA - Representante do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e
Gênero - ANIS; e

JAIME FERREIRA LOPES - Representante da Federação Espírita Brasileira – FEB.
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RELATO

Em atendimento ao Requerimento n. 100/2009 – CLP, de autoria do Deputado
Dr. Talmir, foi realizada reunião ordinária de audiência pública com o objetivo de debater
o tema “Fetos Portadores de Anencefalia“.

O tema “Fetos Portadores de Anencefalia” trouxe reflexões éticas e bioéticas.
Foram debatidos interesses e direitos coletivos e individuais, morais e religiosos, pois a
anencefalia, que é uma má-formação congênita, traz em seu bojo a questão do aborto.

Os palestrantes manifestaram diversas posições, como a da CNBB, que é contra
a permissão para a interrupção da gravidez de fetos portadores de anencefalia, e
defende que, “tanto do ponto de vista médico quanto jurídico, são crianças nascidas
vivas”, lembrando que o direito à vida é cláusula pétrea da nossa Constituição e
acrescentando que: “o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e se for aberta a brecha de dizer que determinada criança teria pouca
expectativa de vida, então esse direito para ela não teria que ser garantido, nós
estaríamos abrindo a janela pela qual depois irão entrar todos os outros deficientes”.

Quanto à posição do Conselho Federal de Medicina, que, em relação ao aborto
do anencéfalo é favorável, houve manifestação em respeito ao direito de
autodeterminação, de reverência à autonomia, “que são questões de mérito individual e
relativo; não são decisões genéricas ou cartesianas, universais ou dogmáticas”.

A representante da ANIS, Senhora Janaína Penalva, informou que, ao propor no
Supremo Tribunal Federal a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54,
a entidade tenta abreviar a trajetória dolorosa e demorada das mulheres grávidas, de
fetos sem perspectivas de sobrevida, pautando seu pedido na diferenciação entre o
aborto e a antecipação terapêutica do parto.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER  A PRODUÇÃO DE FERTI LIZANTES NO
BRASIL

15 de dezembro de 2009

Foto: Guilherme Alves – SEFOT/SECOM

E/D - Carlos Nogueira Júnior, Roberto da Silva, Velomar Gonçalves Rios, Dep. Pedro Wilson, Carlos César Queiroz, Gustavo Prado
e Ali Aldersi Saab.

EXPOSITORES

JOSÉ ALBENIR RIBEIRO PEREIRA – Presidente do Sindicato Metabase de
Catalão/GO;

CARLOS CESAR QUEIROZ – Gerente Técnico da Secretaria de Agricultura do Governo
de Goiás;

ZELOMAR GONÇALVES RIOS – Prefeito Municipal de Catalão - GO;

CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JÚNIOR – Secretário Adjunto de Geologia e
Mineração do Ministério de Minas e Energia - MME;

ALI ALDERSI SAAB – Assessor Técnico de Assessoria de Gestão Estratégica do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA; e

GUSTAVO PRADO – Representante da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás
– FAEG.
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RELATO

A Audiência Pública, originada do Requerimento n. 107/2009, de autoria do
Deputado Pedro Wilson, foi realizada para debater a produção de fertilizantes no Brasil,
cujo tema é de interesse nacional, mas a reunião priorizou a produção de fertilizantes no
Município de Catalão – GO.

O País ocupa o posto de maior importador de fosfato e a terceira colocação em
fertilizantes nitrogenados e potássicos, principais matérias-primas usadas na produção
de fertilizantes. Por isso, reverter nossa dependência externa nesse quesito é uma
questão estratégica.

No primeiro semestre deste ano, o Governo Federal anunciou a elaboração do
Plano Nacional de Fertilizantes, que tem por objetivo estruturar as políticas públicas
destinadas à produção, à importação, à distribuição e à aplicação de fertilizantes. O
desafio é a busca, em médio prazo, da autossuficiência no abastecimento interno, o que
depende de pesados investimentos.

 No que tange aos adubos nitrogenados, há muito que avançar. Dispomos de
poucas fábricas de amônia e uréia, e as expectativas voltam-se para uma nova planta
industrial da PETROBRAS, a ser erguida em Três Lagoas - Mato Grosso do Sul. Ainda
que tal construção se concretize, provavelmente não será suficiente para substituição
completa das importações.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O
TERRITÓRIO KALUNGA

 EM CONJUNTO COM AS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E CULTURA  E A
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS

17 de dezembro de 2009

Foto: Luiz Alves – SEFOT/SECOM

E/D - Ivanise dos Santos, Givânia da Silva, Ester de Castro, Dep. Pedro Wilson, Barbara Souza e Maurício Reis.

EXPOSITORES

IVANISE RODRIGUES DOS SANTOS – Representante do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

GIVÂNIA MARIA DA SILVA – Representante do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA;

ESTER DE CASTRO – Representante dos Kalungas;

BÁRBARA OLIVEIRA SOUZA – Gerente de Projetos da Subsecretaria de Políticas para
Comunidades Tradicionais da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial;

MAURÍCIO REIS – Diretor do Departamento de Proteção do Patrimônio Afro Brasileiro;

MARIA AUXILIADORA LOPES – Representante do Ministério da Educação; e

ESPEDITO MANGUEIRA DE LIMA – Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
do Ministério da Saúde.
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RELATO

A Audiência Pública, realizada em conjunto com a Comissão de Educação e
Cultura e Comissão de Direitos Humanos e Minorias, foi destinada a debater as políticas
públicas para o Território Kalunga.

A Constituição de 1988 determina a proteção pelo Poder Público das
manifestações culturais afro-brasileiras, assim como o tombamento de todos os
documentos e sítios detentores das remanescências históricas dos antigos quilombolas.

No âmbito da Administração Pública Federal, compete ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária — INCRA, em parceria com a Fundação Cultural
Palmares e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da
Presidência da República, a execução do processo de titulação das terras das
comunidades quilombolas.

O marco regulatório da outorga de títulos de propriedade está consubstanciado
no Decreto nº 4.887, de 2003, que regulamenta o processo de identificação,
reconhecimento, delimitação e demarcação das terras ocupadas pelos remanescentes
das comunidades quilombolas, nos termos estabelecidos pelo art. 68, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

Em relação à comunidade kalunga, o Governo deu importante passo quando, sob
a égide do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, reconheceu o seu espaço
territorial. O passo seguinte será exatamente consolidar a política pública afirmativa dos
valores culturais e das tradições dos remanescentes quilombolas.

A Senhora Bárbara Oliveira Souza, representante da Secretaria Especial de
Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, enfatizou a importância da
conservação do território para a manutenção da cultura. Disse da importância em
garantir um programa transversal com orçamento específico, com garantias de que seja
executado, sendo esse um grande desafio do Programa Brasil Quilombola,
reconhecendo que já houve grandes avanços.

Aquela senhora ressaltou que o objetivo do Programa é articular as políticas de
promoção da igualdade racial para as comunidades quilombolas, no âmbito do Governo
Federal, e articulá-las nos Governos Estaduais e Municipais, tendo prioridades
fundamentais como: o acesso à terra; direitos de cidadania que englobam o Bolsa
Família; documentação e registro civil com ações de desenvolvimento da assistência
social; infraestrutura e qualidade de vida; habitação e saneamento e projetos de
desenvolvimento sustentável. Afirmou que, no país, foram identificadas 3.554
comunidades quilombolas.

O representante da Fundação Palmares, Senhor Maurício Reis, disse que o
Governo Lula tem uma visão de tratar com importância os assuntos da população negra
e reconheceu a contribuição das implementações das políticas públicas voltadas para a
comunidade remanescentes de quilombos. Comentou que, infelizmente, não só a
comunidade Kalunga está à margem da cidadania, pois ainda falta efetividade de
direitos “falta escola, falta saneamento, falta alimentação adequada”.

Por sua vez, a Senhora Maria Auxiliadora Lopes, representante do Ministério da
Educação, chamou a atenção para os dados do Índice de Desenvolvimento Humano no
Brasil em 2006, e destacou: “Foi feito um corte no Índice de Desenvolvimento Humano
do Brasil em 2006, quando o País estava em quadragésimo quarto lugar, levando em
conta a população como um todo. O IPEA fez um estudo e separou negros e brancos.
Tivesse o Brasil só brancos, o nosso Índice de Desenvolvimento Humano subiria
bastante, iríamos para o quadragésimo quarto lugar. Fôssemos só negros, desceríamos
para o centésimo quinto lugar. Então, há alguma coisa errada”.
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Destacou, ainda, que “somos 11 milhões de analfabetos neste país, dos quais
80% são negros”. Alertou que há algo errado com o nosso sistema de ensino,
acrescentando que, pelos dados apresentados, pode-se ver que não somos todos iguais
perante a lei. “Alguns são mais iguais que outros”.

 Registrou que o Ministério da Educação é responsável pelas políticas, pelo
macroplanejamento e pelo macro-orçamento. “Todavia, quando há chamamento aos
gestores, esses se omitem”.

O representante do Ministério da Saúde, Senhor Espedito Mangueira de Lima,
destacou dois principais problemas com relação ao racismo, sendo o primeiro o acesso
à saúde, principalmente na perspectiva do racismo institucional e o segundo problema é
a morbidade e a mortalidade que são altas se comparadas às da população branca, e
acrescentou: “a população negra morre muito mais que a branca”.

Aquele representante citou que a violência também é um grande problema, tendo
em vista que a população negra está incluída nas camadas mais pobres do País.
Informou que o Ministério da Saúde desenvolve muitos programas, tratando de
problemas específicos para atacar a causa das diversas dificuldades, todavia necessita
da colaboração dos gestores, como Secretários Estaduais e Municipais de Saúde.

A Senhora Ivanise Rodrigues dos Santos, representante do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, iniciou sua exposição esclarecendo sobre
a dificuldade de se implementar medidas sem pensar na colaboração de outros órgãos
públicos. “Por isso, o Programa Brasil Quilombola prevê medidas transversais”.
Esclareceu, ainda, que o Cadastro Único é a porta de entrada para vários programas
sociais do MDS e sobre os desafios de se ter políticas públicas universais e para grupos
específicos.

Argumentou a respeito da necessidade de os órgãos se relacionarem, citando o
exemplo do Município de Monte Alegre que não possui Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS, responsável pela ordenação e coordenação de todos os
programas socioassistenciais no Município, devendo os gestores e a população atuarem
para que haja efetividade dos direitos do cidadão.
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SEMINÁRIO PREPARATÓRIO DA 1 ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE
COMUNICAÇÃO

EM CONJUNTO COM AS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS E
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

16 de abril de 2009

   Foto: Ivaldo Cavalcante – SEFOT/SECOM

      E/D - Dep. Luiza Erundina , Dep. Luiz Couto, Márcio Araújo e Dep. Glauber Braga.

PROGRAMAÇÃO

16 de abril  – Plenária das Comissões Estadual e Nacional

10h00 às 10h30 – Abertura

10h30 às 12h30 – Informes dos Estados

14h00 às 16h00 – Apresentação e validação das propostas de metodologia e temário da
Comissão Nacional

16h00 às 17h30 – Plano de mobilização

17 de abril  – Videoconferência

09h00 às 12h00 – Videoconferência para repasse do debate às Comissões Estaduais
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RELATO

Com a aprovação do Requerimento nº 54, de 2009, de autoria da Deputada Luiza
Erundina, foi realizado, em 16 de abril, o seminário preparatório da I Conferência
Nacional de Comunicação, com membros das comissões de mobilização estaduais e a
nacional, que contou com a participação de representações de mais de vinte estados. O
evento ocorreu no auditório do Interlegis, em Brasília (DF) e contou com o apoio das
Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática; da Câmara dos Deputados. Foi construído um plano de mobilização
nacional e apresentadas propostas para a Conferência.

A atividade foi fruto da parceria com a Comissão Nacional Pró-Conferência de
Comunicação - CNPC, formada por 36 organizações da sociedade civil atuantes em
âmbito nacional.
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SEMINÁRIO “GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA”

14 de maio de 2009

                                                                                                                                        Foto: Brizza Cavalcante – SEFOT/SECOM

          Guardas Municipais lotaram dependências do auditório Nereu Ramos.

EXPOSITORES:

Deputado ROBERTO BRITTO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa;

Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ – Relator da PEC nº 534/2002;

Deputado DR. TALMIR – 2º Vice-Presidente da Comissão de Legislação Participativa;

CARLOS ALEXANDRE BRAGA – Inspetor da Guarda Civil Metropolitana do Estado de
São Paulo Capital e Presidente da Associação das Guardas Municipais do Brasil e do
Estado de São Paulo.

JOÃO JOSÉ BARBOSA SANA – Secretário de Segurança Urbana de Vitória, Estado do
Espírito Santo.

DIMAS LARA BARBOSA – Secretário-Geral da CNBB.

MAURÍCIO DOMINGUES DA SILVA – Guarda Municipal e Presidente da ONG SOS
Segurança Dá Vida.

CÁTIA SIMONE GONÇALVES EMANUELLI – Coordenadora de Ações de Prevenção
em Segurança Pública da SENASP – Ministério da Justiça.

RUYRILLO DE MAGALHÃES – Secretário de Defesa do Cidadão do Município de
Valinhos, Estado de São Paulo.

ROBSON FERNANDES PEREIRA – Guarda Municipal do Município de Cristalina,
Estado de Goiás.

SANTOS LIMA – Subcomandante do Município de Jacobina, Estado da Bahia.
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MARCONDES ARIQUEMES – Representante da Guarda Municipal do Estado de
Roraima.

JOÃO DE JESUS LINO – Representante da Guarda Municipal de Petrolina, Estado de
Pernambuco.

ARIMAR ROCHA – Diretor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil da Prefeitura de
Fortaleza, Ceará.

AROLDO JOSÉ ALVES – Representante do Município de Arapongas, Paraná.

RELATO

O Seminário Guardas Municipais e Segurança Pública foi realizada em
atendimento ao Requerimento nº 49 de 2009, do Deputado Dr. Talmir, objetivando
avaliar e analisar as necessidades legislativas em relação ao tema e debater as
principais proposições em tramitação no Congresso Nacional sobre as Guardas
Municipais e seus integrantes.

 Na abertura, o Deputado Dr. Talmir informou que o Partido Verde – PV, realizou
uma pesquisa sobre as inquietudes da população, afirmando que as principais são
relativas à saúde, à educação e à segurança.

O  Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator da PEC 534, de 2002, que “altera o
artigo 144 da Constituição Federal, para dispor sobre as competências da guarda
municipal e criação da guarda nacional”, informou que a proposição não foi aprovada
até agora por falta de articulação e mobilização. Acrescentou que se houver uma grande
mobilização, a proposta terá grande possibilidade de êxito.

O referido parlamentar afirmou, ainda, que: “tecnicamente, é uma PEC que já
está aprovada pelo Senado. Portanto, se for aprovada pela Câmara, já será uma
aprovação definitiva”.

Em sua manifestação, o Deputado Marcelo Itagiba, que exerceu os cargos de
Delegado da Polícia Federal e Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de
Janeiro, informou que é autor de uma Proposta de Emenda à Constituição que assegura
às Guardas Municipais papel principal na questão da segurança pública e não apenas
papel coadjuvante, afirmando que “o atual sistema repressivo penal não atende às
necessidades da população”.

O Senhor João José Barbosa Sana – Secretário de Segurança Urbana de Vitória
– ES, explanou a respeito do Programa de Segurança do Município de Vitória, o
Programa Vitória da Paz.  Disse que o Município vive uma situação crítica, pois a região
metropolitana é uma das regiões mais violentas do País.

O mencionado Secretário enfatizou, ainda, que em qualquer projeto a ser
realizado na área de segurança pública, faz-se necessária a mobilização e articulação
com a comunidade, o estabelecimento de parcerias com a sociedade civil, com as
lideranças dos bairros, com as associações de moradores, visando ao planejamento e à
prática de ações de controle da violência.

O Secretário João José Barbosa disse que a partir do convênio firmado com o
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, foi formado um
telecentro para a capacitação da Guarda Municipal de Vitória, dando acesso também ao
Programa Bolsa-Formação, ressaltando a importância desses mecanismos para um
Programa de Segurança.

Esclareceu, ao final, que a Guarda Municipal de Vitória tem aproximadamente
500 agentes, divididos em dois agrupamentos, ressaltando que a Guarda Municipal
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desenvolve, em conjunto com as diversas Secretarias da Prefeitura de Vitória, relevante
trabalho com a educação e a prevenção e, inspirados pela Guarda Municipal de
Curitiba, foi desenvolvido um grupo de teatro de bonecos, que faz uma série de
atividades de prevenção, com temas variados.

O Senhor Arimar Rocha – Diretor-Geral da Guarda Municipal de Fortaleza – CE,
levantou questões como “crise de identidade das Guardas Municipais” e observou que
77% dos comandos das Guardas Municipais são coronéis da polícia, entre policiais
civis, policiais federais e bombeiros ou comandos compostos de militares das Forças
Armadas, sendo que apenas 23% são de Guardas Municipais de carreira. Esclareceu,
aos guardas municipais, que é necessário haver um desprendimento do temor e do
preconceito de se usar a palavra polícia, pois as atividades realizadas pela Guarda
Municipal são atividades históricas de polícia.

Aquele Diretor-Geral ressaltou a necessidade de se instituir, com a sociedade, o
papel efetivo de Política Municipal das Guardas Municipais, destacando que essa
Guarda tem poder de polícia, dentro da sua competência.

O Senhor Carlos Alexandre Braga – Inspetor da Guarda Civil Metropolitana do
Estado de São Paulo e Presidente da Associação das Guardas Municipais do Brasil e
do Estado de São Paulo, enfatizou que se há vícios nas Guardas Municipais é porque
as Guardas são comandadas por comandantes militares ou que não são de carreira,
citando vários comandos da carreira da guarda municipal que são exemplos a serem
seguidos.

Mencionou a necessidade de se corrigir a legislação para que as Guardas
Municipais possam ser armadas, esclarecendo que a OAB reconheceu que a Guarda
Municipal exerce poder de polícia.

Por sua vez, o Senhor Maurício Domingues da Silva, Guarda Municipal e
Presidente da ONG SOS Segurança dá Vida, esclareceu que a criação da Guarda Civil
Metropolitana, em 1986, foi o início do movimento, estimulando a criação de diversas
outras Guardas. Lembrou, ainda,  que, nos anos de 1993 e 1994, houve a primeira
grande investida da Polícia Militar contra as Guardas, mas não tiveram êxito.

 Outrossim, o Senhor Maurício discorreu sobre as diversas lutas e movimentos
que fizeram a história das Guardas Municipais, afirmando que “no que tange ao futuro,
as Guardas são o principal instrumento de segurança pública contra a violência”.
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VI SEMINÁRIO NACIONAL PELA CIDADANIA LGBT
COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS E DA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

14 de maio de 2009

                                                                                                                                                  Foto: Rodolfo Stuckert – SEFOT/SECOM

    E/D - Fernanda Benvenutti; Yone Lindgren; Perly Cipriano, Dep. Roberto Britto, Dep. Luiz Couto e Tony Reis

EXPOSITORES

FERNANDA BENVENUTTI – Representante da Articulação Nacional de Travestis e
Transexuais – ANTRA;

YONE LINDGREN – Coordenadora Política da Articulação Brasileira de Lésbicas;

TONI REIS – Presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e
Transexuais –  ABGLT;

PERLY CIPRIANO – Representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República;

LUIZ COUTO – Deputado Federal e Presidente da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias  da Câmara dos Deputados;

MARIA DO ROSÁRIO – Deputada Federal e Presidenta da Comissão de Educação e
Cultura da Câmara dos Deputados;

GUSTAVO VENTURI – Representante da Fundação Perseu Abramo;

MARIA BERENICE DIAS – Vice-Presidenta Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de
Família – IBDFAM;

JACQUELINE ROCHA CÔRTES – Representante da UNAIDS;

LÉO MENDES – Secretário de Comunicação ABGLT;
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JULIAN RODRIGUES – Ativista do Fórum Paulista LGBT;

DENISE LIMEIRA – Representante da Articulação Brasileira de Lésbicas – ABL;

CLÓVIS ARANTES – Secretário da AGBLT para a Região Centro-Oeste;

ROBERTO AUGUSTO LOPES GONÇALE – Delegado da Comissão de Direitos
Humanos e Assistência Jurídica da OAB do Rio de Janeiro; e

FÁTIMA CLEIDE – Senadora da República.

RELATO

Em 14/05/2009, foi realizado o VI Seminário Nacional pela Cidadania LGBT, que
se originou do Requerimento n. 53/09, de autoria do Deputado Waldir Maranhão,
organizado em parceria com as Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de
Educação e Cultura.

O referido seminário teve por escopo principal a análise, em profundidade, dos
direitos humanos das lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, bem como a
discussão de proposta, de legislação específica, que garanta o pleno exercício da
cidadania desse segmento da população.

O Senhor Toni Reis – Presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas,
Travestis e Transexuais –  ABGLT, trouxe uma contribuição significativa ao debate, pois
apresentou dados de violência alarmante contra os homossexuais, como o que revela
que nos últimos anos 2.990 homossexuais foram barbaramente assassinados no Brasil.
Foram apresentadas, ainda, estatísticas da UNESCO, no sentido de que 40% dos
adolescentes não gostariam da presença de gay, lésbica e travesti na sala de aula.

O supracitado Presidente  também afirmou que um heterossexual tem 37 direitos
a mais que um homossexual, o que, segundo ele, fere a Constituição Federal, pois “esta
estabelece que todos são iguais perante a lei e que não haverá discriminação de
qualquer natureza”.

O Senhor Toni Reis também lembrou que o Brasil foi um dos líderes que
juntamente com 66 países assinou a defesa dos direitos humanos, mas que, em
contrapartida, ainda não reconheceu a união homoafetiva como estável. Comparou os
três Poderes e disse que o Poder Legislativo é o que menos fez até o momento, citando
o PLC 122 que criminaliza a homofobia e que tem encontrado dificuldades para ser
aprovado, em virtude da resistência dos religiosos no país.

Outrossim, afirmou que as maiores reivindicações do Movimento dizem respeito à
criminalização da homofobia e a aprovação do PLC 4.914/2009, que reconhece a união
estável de pessoas homossexuais.

Por sua vez, o Senhor Perly Cipriano, representante da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República, iniciou sua fala mostrando a
importância do Seminário na construção de uma política de Estado. Comentou que,
quando a criminalização da homofobia for uma realidade, ocorrerá a diminuição do
preconceito, não porque as pessoas vão arrancar o preconceito do coração, mas porque
elas deixarão de expressá-lo publicamente.

O representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos terminou sua fala
desejando que o seminário obtivesse o melhor resultado possível no sentido da
consolidação da política pública, da política de Estado e do projeto de nação que todos
precisam trabalhar.
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A senhora Maria do Rosário, Deputada Federal e Presidenta da Comissão de
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, começou afirmando que o Plano
Nacional de Educação em vigor, no que se refere ao combate à violência, ao
preconceito e às diversidades de toda ordem, como parte da construção das políticas
educacionais nacionais, não menciona a questão da homofobia.

A senhora Maria do Rosário disse, ainda, que, sem a presença do movimento
social nas conferências, a invisibilidade continuaria pairando sobre o universo escolar no
que tange à diversidade sexual.

 O Senhor Gustavo Venturi, representante da Fundação Perseu Abramo, abriu
sua oportunidade de fala mostrando os resultados de duas pesquisas: uma sobre a
percepção do preconceito e as manifestações de preconceito de natureza homofóbica,
e, a segunda, centrada nas experiências e vivências de discriminação.

Aquele Senhor mencionou, ainda, que fica muito clara a dimensão institucional da
discriminação e continuou dizendo que o problema não se reduz a uma questão de
relações interpessoais, de pessoas que eventualmente dizem que não gostam de gays,
nem de lésbica ou de travesti ou de transexual, mas que essa manifestação adquire
caráter institucional, pois há agentes de Estado, que deveriam tratar todos os cidadãos
de forma igual, mas embora sejam representantes do Estado, nesses espaços
institucionais, discriminam taxativamente.

Ao final, comentou que a complexidade do fenômeno gera necessidade evidente
de que haja políticas públicas que intervenham nessa questão.
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III SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BAC IA DO ALTO
TOCANTINS, GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E USO SUSTENTÁVEL DO

CERRADO

18 de junho de 2009

   Foto: Ivaldo Cavalcante – SEFOT/SECOM

  E/D – Donizete Tokarski, Dep. Pedro Wilson, Dep. Marco Maia, Dep. Eliene Lima, Vicente Andreu e Valquíria Moreira Resende.

LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM AGROEXTRAT IVISMO NO
CERRADO

1ª MESA REDONDA  - O olhar de Mídia sobre o Cerrado
Presidente: SÉRGIO AMARAL – Diretor da Rede Record.

EXPOSITORES CONVIDADOS
DONIZETE TOKARSKI – Presidente da ECODATA;
LEONEL ROCHA – Jornalista do Correio Brasiliense;
JOÃO ARNOLFO – Jornalista da TV Câmara;
CINTIA MELO – Jornalista da Revista JB Ecológico;
JOSÉ MARIA TRINDADE – Diretor Regional da Rádio Jovem Pan;
RONIE LIMA – Assessor de Comunicação Social do MMA; e
MARIA SALOMON – Jornalista da Folha de São Paulo.
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2 ª MESA REDONDA  - Capacitação em Agroextrativismo no Cerrado
Presidente: CLÁUDIA CALÓRIO – Diretora da Secretaria de Extrativismo e
Desenvolvimento Rural Sustentável – MMA.
Mediador: Deputado Federal MOISÉS AVELINO – Titular da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – CAPADR.

EXPOSITORES CONVIDADOS
EZEQUIEL SOUSA DO NASCIMENTO – Secretário de Políticas Públicas de Emprego –
SPPE/MTE;
VALQUIRIA MOREIRA REZENDE – Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social
do Estado do Tocantins – SETAS;
JOE CARLO VIANA VALLE – Secretário de Ciência e Tecnologia para Inclusão
Social/MCT;
LEONARDO VELOSO DO PRADO – Secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do Estado do Goiás – SEAGRO; e
SÍLVIO ISOPO PORTO – Diretor de Política Agrícola e Informações – DIPAI/Conab.
Relatora: ELISA MEIRELES – Gerente de Projetos da ECODATA.

3ª MESA REDONDA  – Cerrado: Conservação e Desenvolvimento e a PEC do Cerrado
Presidente: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA PARENTE – Secretário de Desenvolvimento do
Centro-Oeste – SCO/MI.
Mediador: FÁBIO TOKARSKI – Vereador de Goiânia.

EXPOSITORES CONVIDADOS
Deputado Federal RODRIGO ROLLEMBERG;
Deputado Federal VALDIR COLATO;
Deputado Federal PEDRO WILSON;
Senadora KÁTIA ABREU – Presidenta da Confederação Nacional de Agricultura e
Pecuária – CNA; e
ALBERTO BROCH – Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura – CONTAG.
Relator: EDUARDO HENRIQUE FREIRE – Superintendente do Licenciamento e
Fiscalização – IBRAM-DF.

4ª MESA REDONDA  - Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas
Presidente: JULIO RAMIREZ – Conselheiro da ECODATA
Mediador: ALTAIR SALLES – Professor da UCG

EXPOSITORES CONVIDADOS
OSMAR PIRES MARTINS JÚNIOR – Professor de Graduação e Pós-Graduação da
UCG e UNIP;
ROBERTO GONÇALVES FREIRE – Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
do Estado de Goiás – SEMARH;
FELIPE LAVORATO – Gerente de Meio Ambiente da Rialma Companhia Energética; e
FAUSTO NIERI MORAES SARMENTO – Diretor do Centro Tecnológico de Engenharia
– CTE/Furnas.
Relator: SEBASTIÃO AZEVEDO – Advogado.

5ª MESA REDONDA  - Experiências de Uso Sustentável do Cerrado Boas Práticas
Presidente: SEBASTIÃO DE SOUZA – Conselheiro da ECODATA.
Mediador: DONALD SAWYER – Professor Adjunto do Centro de Desenvolvimento
Sustentável/UnB.
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EXPOSITORES CONVIDADOS
ANDREIA RAMOS SOARES SZORTYKA – Técnica Ambiental da UHE Cana Brava –
Tractebel Energia;
ARILDO FRANCISCO COSTA – Gestor do Sebrae;
ELIAS DE FREITAS – Presidente do Centro de Estudos e Exploração Sustentável do
Cerrado – Cenesc;
MARIA RITA DE MEDEIROS – Proprietária da SORBÊ Sorvetes Artesanais;
EDUARDO HENRIQUE FREIRE – Engenheiro Agrônomo;
CLÓVIS JOSÉ DE ALMEIDA – Diretor da “A Casa Verde” e representante da
AGROTEC;
HUMBERTO RAFAEL CARDOSO – Gestor de Processo e Projeto da Usina Jalles
Machado;
GEOVANDA SOUSA BRANDÃO – Representante da Associação dos Produtores e
Beneficiadores de Frutos do Cerrado – Benfruc; e
LUIS ROBERTO CARRAZZA – Assessor Técnico – Instituto Sociedade População e
Natureza – ISPN.
Relator: AGNALDO MORAES – Coordenador da Secretaria de Desenvolvimento do
Centro-Oeste/MI.

6ª MESA REDONDA  - Comitê de Bacia do Alto Tocantins e do Tocantins Araguaia e o
Plano Estratégico de Recursos Hídricos do Tocantins/Araguaia.
Presidente: JÚLIO VALENTE JÚNIOR – Conselheiro da ECODATA.
Mediador: SAMUEL BARRETO – Coordenador do Programa Água para a Vida / WWF
Brasil.

EXPOSITORES CONVIDADOS
JOSÉ LUIZ GOMES ZOBY – Especialista em Recursos Hídricos – ANA;
RONAN ROSA BATISTA – Prefeito do Município de Niquelândia;
JOÃO BOSCO SENRA – Diretor do Departamento de Recursos Hídricos – SRHU/MMA;
WILSON SHIMIZU – Professor da UFU – Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba;
MARCELO BARBOSA SAMPAIO – Coordenador Geral da Aquicultura Continental –
SEAP/PR;
LOURENÇO PEREIRA FILHO – Prefeito de Uruaçu e Presidente do CIDISEM; e
SERRANO NEVES – Presidente do Instituto Serrano Neves.
Relatora:  ELOISA BELLEZA – Pesquisadora da Embrapa.

RELATO

A realização do III Seminário de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Alto
Tocantins e do I Seminário de Agroextrativismo no Cerrado foram ensejados pelo
Requerimento 61/09, do deputado Pedro Wilson.

O evento teve por objetivo discutir a relação entre a gestão de recursos hídricos,
o agroextrativismo e o uso sustentável do Cerrado brasileiro.

Na ocasião, foram definidas várias propostas, como: a ampliação do Programa
de Capacitação em Agroextrativismo no Cerrado, desenvolvido pela Ecodata; a
elaboração de um plano de mídia própria do Cerrado; a criação de Comitês da Bacia do
Alto Tocantins e do Tocantins-Araguaia para representar aqueles rios e suas
comunidades; a aprovação da chamada “PEC do Cerrado”, entre outros assuntos
relativos à preservação dos rios, matas e fauna do Cerrado brasileiro. Ficou definida
também a realização  do IV Seminário de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto
Tocantins, que deverá acontecer no primeiro semestre de 2010.
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SEMINÁRIO "25 ANOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E O SIS TEMA
PENITENCIÁRIO BRASILEIRO"

EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E C OMBATE
AO CRIME ORGANIZADO E COM A COMISSÃO DE DIREITOS HU MANOS E

MINORIAS

11 de agosto de 2009

Foto: Saulo Cruz – SEFOT/SECOM

E/D - Alberto Toron (OAB), José Cosenzo (Ass. Nac. dos Membros do Ministério Público), 4º Secretário Nelson Marquezelli,
Dep. Domingos Dutra (PT-MA), Rogério Favreto (Sec. de Reforma do Judiciário) e André de Castro (Ass. Nac. dos Defensores
Públicos).

PAINEL 1: RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE JURÍDICA PELO CAOS DO
SISTEMA CARCERÁRIO.

COORDENADOR: Deputado DOMINGOS DUTRA

PALESTRANTES

JOSÉ CARLOS COSENZO - Promotor de Justiça do estado de São Paulo e Presidente
da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público;

ANDRÉ LUIZ MACHADO DE CASTRO - Defensor Público do estado do Rio de Janeiro
e Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos;

ALBERTO ZACHARIAS TORON – Secretário-Geral Adjunto do Conselho Federal da
OAB;

ROGÉRIO FAVRETO - Secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça; e

GENILSON RIBEIRO ZEFERINO - Secretário de Administração Prisional.



91

PAINEL 2:  PODER EXECUTIVO: PROBLEMAS, GESTÃO E FINANCIAMENTO DO
SISTEMA CARCERÁRIO.

COORDENADOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO

PALESTRANTES

AIRTON ALOISIO MICHELS - Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional;

ÂNGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS - Secretário de Estado de Justiça do
Espírito Santo; e

CÍCERO SARNEI DOS SANTOS - Presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança
Penitenciária de São Paulo.

PAINEL 3: A EXECUÇÃO PENAL E O DIREITO À CIDADANIA CARCERÁRIA.

COORDENADOR: Deputado LUIZ COUTO

PALESTRANTES

JANAÍNA PENALVA - Pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e
Gênero;

FÁTIMA ROSA NAVES DE OLIVEIRA - Coordenadora Geral de Qualificação do
Ministério do Trabalho e Emprego;

CARLOS JOSÉ PINHEIRO TEIXEIRA - Coordenador da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação;

CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA PAULA - Juiz da 2ª Vara da Comarca de
Bacabal - MA;

MARIA ELISABETH PEREIRA - Representante da Secretaria Especial de Políticas
Públicas; e

PADRE GUNTHER ALOIS ZGUBIC - Coordenador Nacional da Pastoral
Carcerária/CNBB.

RELATO

O Seminário, fruto do requerimento nº 89/2009, dos Deputados Pedro Wilson e
Luiza Erundina, foi realizado em conjunto com a Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado e, ainda, com a Comissão de Direitos Humanos e
Minorias, para tratar dos 25 anos da Lei 7.219/84 – Lei da Execução Penal e do Sistema
Penitenciário Brasileiro.

O Seminário contou com a presença de juristas, legisladores, agentes políticos,
aplicadores do Direito e agentes públicos da Administração Pública Federal e dos
Estados, religiosos, representantes de outros órgãos e entidades não governamentais,
além dos profissionais que labutam incansavelmente na área, ao lado da imprescindível
presença da academia, sinalizando como um momento não só de celebração, como de
reflexão e ação.
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Nas exposições, foi dito que nosso diploma legal que trata do tema é a Lei n.
7.210, de 11 de julho de 1984, que instituiu a Lei de Execução Penal, considerada, em
seu conteúdo programático, uma das mais avançadas do mundo. Todavia, não é uma
lei perfeita, tanto que já foi alterada inúmeras vezes. Essas alterações, todas originadas
no Poder Legislativo, se deram onze anos depois da promulgação da LEP, o que denota
seu caráter de perenidade, atributo que deveria ser inerente a todas as leis.

O presidente da Comissão de Segurança Pública observou que “as mudanças
tecnológicas ocorridas nos últimos decênios, contudo, imprimiram estupenda velocidade
nas relações sociais. Assim, ao lado das facilidades que os meios de comunicação e
transporte trouxeram aos povos, disso também se aproveitaram os infratores da lei.
Dessa forma, novos crimes surgem, novos paradigmas são aventados, substituindo ou
contrapondo-se aos antigos, como consequência natural das relações não só entre
indivíduos, mas entre instituições e Estados, de que são exemplos os inúmeros tratados
bilaterais e multilaterais a que se associam países de todos os quadrantes, no intuito de
reprimir a criminalidade. Tal repressão passa, necessariamente, pela persecução
criminal no sentido de descobrir e responsabilizar os autores de ilícitos, condenando-os
a uma medida imposta pela sociedade e, na ponta do sistema, a execução penal, que é
a materialização dessa medida.

Todavia, a alteração da legislação, simplesmente, que é uma das atribuições
deste Poder Legislativo, não é suficiente para equilibrar os dois pratos dessa balança.
De um lado, a necessidade de equacionar o direito de punir do Estado, consubstanciado
no seu tríplice e clássico aspecto da retribuição, da prevenção geral e da
ressocialização. De outro lado, a necessidade imperiosa de o poder público exercer tal
prerrogativa com o respeito requerido pela dignidade a que tem direito toda pessoa na
face da Terra.

No debate, foram destacados temas preocupantes como a  tentativa de redução
da idade penal. Propostas legislativas reduzindo cada vez mais a idade penal,
apresentadas sempre que um adolescente comete um crime, aproveitando-se do clamor
popular e dos holofotes da indignação.

O Deputado Luiz Couto afirmou que “infelizmente não vemos essas mesmas
vozes empenharem na condenação veemente, quando a situação é inversa, ou seja, a
vítima é a criança e o adolescente. E essa é a situação mais comum. Os números
mostram que a criança e o adolescente são mais comumente vítimas do que autores de
crimes”.

Foi ressaltado, também, que não podemos esquecer que a criança e o
adolescente são sujeitos sociais em formação, eles estão em desenvolvimento, e por
isso merecem da sociedade a oportunidade de corrigir seus erros e aprender com eles.

Outro aspecto importante foi observado pelo Deputado Luiz Couto, o qual vê a
proposta da privatização do sistema penitenciário como mais uma dessas formas de,
em vez de solucionar o problema, passá-lo adiante para que a iniciativa privada faça
dele um bom negócio. Acredita que a responsabilidade e a gestão sobre os
estabelecimentos carcerários são atividades típicas e próprias do Estado. “Para a
sociedade, quanto menor a população carcerária, melhor. Mas, para os concessionários
desses serviços, quanto maior o número de presos, melhor. Portando, essa proposta é
contraditória com o interesse da sociedade, desde o seu princípio”.

Segundo o Conselho Penitenciário Nacional, temos visto um sistema
penitenciário caracterizado pela superlotação, pela situação precária de quase todas
suas unidades, um déficit de 162 mil vagas no sistema penitenciário. Há vários
problemas sérios associados à superlotação, mas as péssimas condições de saúde dos
presos talvez seja a mais chocante. Doenças graves como a AIDS e a tuberculose
grassam nos presídios e estão condenando à morte muitas pessoas.
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Em sua manifestação, o Senhor Airton Aloísio Michels, Diretor-Geral do
Departamento Penitenciário Nacional, disse que  começou a participar de eventos como
este em 1982, portanto, há 27 anos, quando ainda clamava contra a terrível situação
carcerária brasileira, acrescentando que “embora evidentemente que em menor escala
quantitativamente, talvez houvesse um décimo dos presos do que temos hoje, as
condições dos presídios na época não eram muito diferentes das que nos têm sido
apresentadas e que vemos nos dias atuais”.

 Destacou que “nosso País não deveria figurar entre os que apresentam altos
índices de criminalidade. Somos, em regra, o país situado entre o quinto e sexto pior
colocado nos índices de criminalidade do mundo. (...) Em outros países da América do
Sul, como Uruguai, Argentina e Chile, o índice de criminalidade é de 6 homicídios por
100 mil habitantes; o nosso é de 26. Somos, portanto, um insucesso em segurança
pública, e somos um insucesso porque em 1980 o índice de criminalidade no Brasil era
de 13 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, dobrou atualmente”.

Aquele Diretor informou, ainda, que, na década de 60, a vida média das pessoas
chegava a 50 anos; hoje, chega a 70 anos. “Atualmente, temos alta tecnologia em
comunicação, mas muita pobreza, miséria e desigualdade neste País. Mas hoje temos
melhores condições de vida, de saúde, de educação do que há alguns anos. O Brasil
melhorou, como todo o processo civilizatório da humanidade. Só numa coisa
fundamental pioramos, ano a ano: segurança pública”.

Ressaltou que, enquanto não resolvermos os problemas da criminalidade, os
Governos não vão colocar dinheiro em presídio, porque não resolve, não dá voto,
afirmando, ainda, que “pelo contrário, talvez até tire, ou, pelo menos, o investimento em
instituição prisional não traz voto, seguramente. O DEPEN tem mais de 400 milhões de
reais passados para os Estados. No entanto, em 70% dos casos, as obras não
começaram, desde 2005, 2006, porque os Prefeitos fazem manifestações de protesto,
junto com a população, quando se quer construir um presídio numa cidade".

 O Senhor Airton Aloísio Michels alertou que “quanto à Lei de Execução Penal,
não sabemos se essa lei é boa, porque nunca a cumprimos. Outrossim, afirmou que
“nunca cumprimos, não estamos cumprindo e nunca vamos cumpri-la. Nos próximos 40,
50 anos, o Brasil não vai cumprir a LEP, a começar pela tal de cela individual. A França
está mudando. Eles estão buscando reformular sua Lei de Execução Penal e discutindo
a questão da cela individual. Querem também colocar isso na lei, mas a sociedade e o
próprio Governo dizem: ‘Não temos dinheiro para pagar cela individual. O Estado
francês não pode pagar uma cela individual para cada preso’”.

Afirmou que é fundamental para o Brasil, agora, resolver o problema
penitenciário. “E, para resolver o problema penitenciário, precisamos de uma coisa
muito simples, ou melhor, não é simples, mas há muito por aí: dinheiro. Precisamos de
recurso. Estamos trabalhando no DEPEN — e esse é o projeto nuclear do
Departamento Penitenciário Nacional — para restabelecer os projetos prisionais
brasileiros. As cadeias, no Brasil, são muito caras, porque seguimos o padrão de fazer
cadeia tipo americano, isto é, uma cadeia que não precisa de homens para cuidar, são
poucos os homens necessários, mas que custa um inferno, totalmente fora da realidade
brasileira: em média, 40 mil reais por vaga. Nós temos de produzir cadeia no Brasil que
custe isso para talvez 20% dos presos brasileiros. Para o restante, temos de produzir
cadeias mais baratas, porque temos de acabar com isso que está havendo aí”.
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SEMINÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DEBATER A

CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIENTES DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL

13 de agosto de 2009

                                                                                                                                                   Foto: Luiz Xavier – SEFOT/SECOM

E/D – Marília de Castro, Lúcia Bludeni, Dep. Roberto Brito, Dep. Dr. Talmir, Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho e José
Augusto de Mattos Lourenço.

MESA DE ABERTURA

DEPUTADO ROBERTO BRITTO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa; e

DEPUTADO DR. TALMIR – Autor do Requerimento nº 82/2009.

MESA 01 - QUESTIONAMENTO E CONTRIBUIÇÕES DA SOCIEDA DE CIVIL AO PL
3021/2008 APENSADO AO PL 7494/2006

EXPOSITORES

LÚCIA BLUDENI – Presidente da Comissão do Terceiro Setor da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção São Paulo – OAB/SP;

MARÍLIA DE CASTRO – Coordenadora Geral da Rede Brasileira do Terceiro Setor -
REBRATES;

GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO – Diretor-Presidente da Federação
Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas; e

JOSÉ AUGUSTO DE MATTOS LOURENÇO – Presidente da Federação Nacional das
Escolas Particulares – FENEP.
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MESA 02 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕ ES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXPOSITORES

JOSÉ CARLOS AGUILLERA – Secretário Executivo da Associação Brasileira de
Universidades Comunitárias - ABRUC;

LEILA MARIA RAMOS – Assistente Social e Diretora da Federação das Entidades
Assistênciais de Santo André – FEASA;

JOSENIR TEIXEIRA – Comissão do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil
– OAB;

CARLOS ROBERTO DE ABREU SODRÉ – Associação de Assistência à Criança
Deficiente – AACD; e

ADRIANA RAMALHO RODRIGUES – Assistente Social Judiciária do Tribunal de Justiça
de São Paulo e Presidente da Ong Ação Familiar do Brasil.

RELATO

O Seminário de Assistência Social, promovido por esta Comissão de Legislação
Participativa, objetivou discutir, com os diversos setores da sociedade civil organizada, o
Projeto de Lei nº 7.494, de 2006, que “dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social e os procedimentos de isenção de contribuições para
a seguridade social”.

O Deputado Dr. Talmir, autor do Requerimento nº 82/2009, que deu origem ao
Seminário, abriu o evento ressaltando a importância de se discutir o tema, pois há
projeto de lei para ser votado na Casa, que regulamenta o percentual de atendimentos,
a gratuidade dos serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social, no âmbito
das entidades concernentes à assistência.

A Senhora Lúcia Bludeni, Presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB,
Seção de São Paulo, disse que a grande preocupação da OAB/SP é o crescimento do
setor, que são regidas por leis extremamente esparsas, havendo também antinomia das
leis sobre o tema. Ressaltou que os Parlamentares desconhecem a realidade prática
das organizações assistênciais.

A referida senhora acrescentou, também, que há realmente a necessidade de se
regular mediante legislação específica, pois as entidades possuem liberdade de
associação, sendo vedada a interferência estatal. Mas, o poder público, por outro lado,
realiza liberações de recursos para tais entidades. Enfatizou que, pelo recebimento
desses recursos, deve haver prestação de contas, de forma transparente e segura e,
por isso, defende a consolidação da legislação.

A Senhora Marília de Castro, Coordenadora Geral da Rede Brasileira do Terceiro
Setor – REBRATES, e a Presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB,
consideram que os projetos irão prejudicar o terceiro setor, que reúne instituições,
fundações e organizações que possuem isenções e imunidades.

Entre outras mudanças, o Projeto de Lei 3021/08 estabelece que o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas, será concedido por Ministérios
vinculados ao setor de atuação da entidade requerente. Assim, o Ministério do
Desenvolvimento Social certificaria as entidades de assistência social; o Ministério da
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Saúde concederia certificados aos hospitais; e o Ministério da Educação avaliaria as
universidades e escolas.

A Comissão do Terceiro Setor da OAB/SP e a Rede Brasileira do Terceiro Setor
disseram que são contra a transferência de atribuição do CNAS para os Ministérios.

Por outro lado, o Senhor Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Diretor-Presidente
da Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas - Fenatibref, afirmou que o terceiro setor é um importante gerador de
emprego no Brasil. “Não podemos prejudicar a saúde financeira dessas instituições”,
disse ele.

O deputado Dr. Talmir afirmou que vai trabalhar na negociação das divergências
existentes em relação aos projetos. O Dr. Talmir esclareceu, ainda, que é autor de
emenda que estabelece como percentual de gratuidade 50% dos atendimentos feitos
por essas instituições.

Já o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social,
Deputado Raimundo Gomes de Matos  - PSDB-CE, afirmou que atuará em favor de
uma reforma tributária que beneficie a assistência social. “Vários impostos que hoje
financiam a seguridade desaparecem com a reforma tributária que está sendo
elaborada na Câmara. “Vamos ficar sem recursos”, esclareceu o parlamentar.

Na opinião da Senhora Leila Ramos, se o projeto do governo for aprovado na
forma como se encontra “as entidades assistenciais irão fechar as portas, porque não
conseguirão manter a qualidade do trabalho com os custos que isso implica”.

A Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, Senhora
Márcia Pinheiro, foi enfática ao afirmar que a proposta proíbe apenas a cobrança pelos
serviços de assistência aos necessitados. Segundo ela, outras atividades para a
arrecadação de recursos, como feiras, festas, quermesses ou leilões poderão ser
remuneradas, como já ocorre atualmente.

No entanto, para o Advogado Josenir Teixeira, da Comissão do Terceiro Setor da
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB-SP, o texto, na forma atual, não dá essa
garantia. Segundo ele, a redação do projeto precisa ser mudada: “Não podemos
acreditar em acordo que não está escrito. No Brasil não dá.”

Por sua vez, o representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil -
CNBB, José Aguillera, o artigo 19 não é problema. “Nós nunca cobramos, na história
das entidades, pelos serviços de assistência. Por que vamos nos preocupar agora com
esse aspecto?” Questionou.

De acordo com aquele representante, o importante é saber se a arrecadação de
atividades como bazares, atividades festivas e convênios será tributada pela Receita.
“Se isso ocorrer, aí, sim, haverá ingerência nas instituições”, alertou.
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SEMINÁRIO PARA DEBATER OS MÉTODOS DE AUTO-OBSERVAÇÃ O PARA O
PLANEJAMENTO FAMILIAR

COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL  E FAMÍLIA

08 de outubro de 2009

Foto: Ivaldo Cavalcante  – SEFOT/SECOM

E/D - Dra. Célia Maria Cals; Dra. Marli Virgínia; Padre Eduardo Vinícius; Deputado Roberto Britto; Deputado Dr. Talmir; Sra. Susy dos
Santos e Sr. Marco Antônio

EXPOSITORES

DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Presidente da Comissão de Legislação Participativa;

DEPUTADO DR. TALMIR - Autor do Requerimento;

CÉLIA MARIA CALS DE VASCONCELOS - Médica Geriatra, Ortomolecular e de
Planejamento Familiar;

MARLI VIRGÍNIA GOMES MACEDO LINS E NÓBREGA – Representante da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB;

PADRE EDUARDO VINÍCIUS DE LIMA PETERS - Presidente da Comissão
Arquidiocesana de Bioética e Defesa da Vida;

SUSY DOS SANTOS GOMES DE ARAÚJO - Coordenadora da Equipe Arquidiocesana
de Métodos Naturais de Brasília;

MARCO ANTÔNIO GONÇALVES DE ARAÚJO - Coordenador da Equipe
Arquidiocesana de Métodos Naturais de Brasília;
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JOSÉ LUIZ TELLES - Diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde;  e

HELOÍSA PEREIRA - Presidenta da Confederação Nacional de Planejamento Natural
da Família – CENPLAFAM;

RELATO

O Seminário Métodos de Auto-Observação para o Planejamento Familiar,
realizado em conjunto com a Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF, teve
como objetivo  estudar, debater e difundir os métodos de auto-observação, em
atendimento ao Requerimento n° 310/2009, de autoria  do Deputado Dr. Talmir.

Os métodos de auto-observação são métodos de planejamentos familiar,
segundo os quais o casal usa os dados que a mulher obtém através da observação e de
sinais que seu corpo lhe dá sobre sua fertilidade, para regular o nascimento dos seus
filhos, conforme seu projeto de vida.

Os métodos de auto-observação não têm efeitos hormonais, não têm efeitos
sobre a lactação, não têm efeitos colaterais e podem ser utilizados logo após o parto.
Apresentam muitas vantagens como, por exemplo: são saudáveis, pois não têm contra-
indicação ou efeitos negativos; são mais baratos; são de fácil utilização; são naturais,
logo ecologicamente corretos; ampliam de forma agradável o diálogo entre o casal
trazendo benefícios emocionais; pela intimidade que a mulher passa a ter com o seu
próprio corpo, os métodos possibilitam detectar até alguns problemas de saúde. São
métodos defendidos pela igreja Católica.

O Padre Eduardo Vinícius, em sua manifestação, mencionou que: “venho trazer
aquilo que também está no coração da Igreja. A primeira coisa que o Papa diz na
Humanae Vitae nº 10 é que a paternidade responsável é, antes de tudo, conhecimento
dos processos biológicos. É dizer que, dentro de uma perspectiva de planejamento
familiar, é extremamente fundamental que o casal, a mulher e o homem, conheçam o
funcionamento do seu corpo”.

Acrescentou, ainda, que “paternidade responsável é autodomínio, capacidade de
lidar com os nossos instintos e com as nossas paixões. O corpo manifesta os períodos
que são férteis e inférteis dentro da estrutura da mulher. E em cooperação com o seu
marido, porque não é um método em que só as mulheres devem se preocupar. O
marido também precisa cooperar nesse sentido. Deve-se promover o diálogo entre o
casal para que essa realidade possa se dar de modo harmonioso”.

O supramencionado religioso concluiu, ao final, que a paternidade responsável
“seria a ponderação generosa, diz o Papa Paulo VI, de se fazer crescer uma família
tendo em conta os aspectos físicos, psicológicos, econômicos e sociais. Ou seja, é
possível planejar”.

Por sua vez, a Senhora Marli Virgínia, representante da Confederação Nacional
dos Bispos do Brasil – CNBB, falou sobre os métodos naturais e exemplificou algumas
vantagens: “há simplicidade nos métodos naturais: medir a temperatura debaixo da
língua e a partir daí se fazer um diagnóstico de fertilidade. O Método de Ovulação
Billings. Existem hoje métodos com um pouco mais de tecnologia e que também são
simples”.

Acrescentou que quando a mulher usa um planejamento familiar natural, depois
do segundo ano de casada, elas têm 3 vezes mais relações sexuais do que o casal que
usa o método artificial. Ademais, lembrou que as mulheres que querem ter acesso ao
planejamento familiar natural e eficaz encontram grande dificuldade com relação a
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profissionais de saúde que ensinem o método. “Por que isso? Porque a falha começa na
universidade. Os colegas professores muitas vezes não ensinam sobre planejamento
familiar natural”.

A Senhora Célia Maria, Médica Geriatra, Ortomolecular e de Planejamento
Familiar, relatou algumas de suas conclusões: “Estive, alguns anos atrás, em um
Congresso de Psiconeurogeriatria em Israel, no qual uma médica psiquiatra da
Finlândia, que fazia trabalhos com idosos, apresentou um levantamento que fez com 4
mil pacientes com problemas psiquiátricos. Ela verificou que todos tinham histórias de
perda de pai ou de mãe durante a infância ou adolescência, antes dos 20 anos”.

Consoante comentado pela Senhora Célia, um dos fatores que os métodos
naturais de planejamento familiar estimulam é a consolidação da família, o diálogo, o
respeito do marido pela esposa. “Sem a família, nossos jovens estão da forma como
vemos: envolvidos com drogas, promiscuidade e violência. Se estimulamos a família, as
crianças crescem saudáveis porque esses modelos são importantes para o
desenvolvimento do ser humano”.

Registrou, ao final, que “votamos e pagamos impostos. Por que também  não
podemos, nos postos de saúde, aprender corretamente sobre os métodos naturais?”

O Senhor José Luiz Telles, representante do Ministério da Saúde, ao iniciar sua
participação no debate, elogiou a iniciativa do Deputado Dr. Talmir, autor do
Requerimento, bem como a explanação das Senhoras Marli e Célia, no sentido de o
debate estar consistente, baseado em informações científicas, trazidas pelos
participantes.

Além disso, o referido senhor teceu alguns comentários referentes às políticas
adotadas pelo Ministério da Saúde e às possíveis alterações que poderão otimizar os
métodos naturais, conforme segue: “Portanto, se há uma meta a ser alcançada hoje
pela sociedade brasileira é primeiramente ter mais opções – e aí os métodos naturais de
planejamento familiar entram na possibilidade, para que as mulheres e os casais optem
por aquilo que seja mais adequado ao seu estilo de vida e forma de viver. Temos
carência enorme, conforme foi falado aqui, na formação dos nossos profissionais, quer
dizer, na ampliação do leque de informações no processo de formação dos profissionais
da saúde. Concordo com isso. Temos de fortalecer o trabalho que os senhores e as
senhoras fazem principalmente junto às faculdades de Medicina e de Enfermagem.”

O representante do Ministério da Saúde argumentou, ainda, que (...) “com
relação aos métodos naturais, precisamos investir mais. O Ministério da saúde pode e
deve dar mais visibilidade a esses métodos, e também pode e deve dar visibilidade a
todos os métodos que a população requeira. Qualquer um dos métodos deve ser
adequado à vida que a pessoa leva. Portanto, essa peculiaridade, essa singularidade da
vida na sociedade brasileira deve ser levada em conta. Portanto, não há uma política de
exclusão do Ministério da Saúde dos métodos naturais. Sabemos que esses métodos
têm muito pouca visibilidade nas políticas nacionais. Então, vamos dar mais visibilidade
a eles – e o trabalho dos senhores e das senhoras é exatamente este.

O Senhor José Luiz finalizou sua explanação afirmando que “ sobre o uso de
camisinha e o uso de métodos naturais, volto à mesma questão. Não fazemos apologia
da camisinha. Entretanto, estamos diante de uma epidemia de doenças sexualmente
transmissíveis, em particular HIV/AIDS, e o uso da camisinha faz parte de uma política
de prevenção no mundo inteiro, ainda que não seja adequado à crença da Igreja
Católica. Todavia, como o Estado não é religioso, é um Estado laico, fazemos uma
política voltada para isso. Não há contradição entre o uso da camisinha e o uso dos
métodos naturais”.
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SEMINÁRIO PARA DEBATER A EUTANÁSIA E HÓSPICES – CEN TRO DE
CUIDADOS PALIATIVOS

03 de dezembro de 2009

Foto: Laycer Tomaz  – SEFOT/SECOM

E/D - Sr. Elias Fernando Miziara, Sr. Rodolfo acatauassú Nunes; Dep. Dr. Talmir; Sr. Abner de cássio Ferrreira; Sr. Aleksandro
Clemente; Sr. José Schwind.

EXPOSITORES

DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Presidente da Comissão de Legislação Participativa;

DEPUTADO Dr. TALMIR – 2º Vice-Presidente da Comissão de Legislação Participativa;

RODOLFO ACATAUASSÚ NUNES - Representante da Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil;

ELIAS FERNANDO MIZIARA - Diretor de Comunicação da Associação Médica

Brasileira - AMB;

ABNER DE CÁSSIO FERREIRA - Representante do Conselho Nacional dos Pastores

do Brasil;

ALEKSANDRO CLEMENTE - Advogado e Coordenador da Comissão de Bioética e

Defesa da Vida da Diocese de São Miguel Paulista; e

JOSÉ SCHWIND - Padre.
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RELATO

O Seminário, proveniente do Requerimento nº 99/2009 – CLP, de autoria do
Deputado Dr. Talmir, teve como objetivo debater o tema “Eutanásia e Hóspices – Centro
de Cuidados Paliativos“.

No Brasil, a eutanásia atualmente representa uma complicada questão de
bioética e biodireito, pois, enquanto o Estado tem como princípio a proteção da vida dos
seus cidadãos, existem aqueles que, devido ao seu estado precário de saúde, desejam
dar um fim ao seu sofrimento, antecipando a morte.

Nesse sentido, a pergunta elaborada na reunião foi: “será que o doente pode
decidir conscienciosamente e ter a certeza de que para si essa opção — a opção da
eutanásia — é a melhor?”

A eutanásia vem do grego e significa morte boa, morte suave, morte tranquila;
consiste no ato de facultar a morte sem sofrimento a um indivíduo cujo estado de
doença é crônico e incurável, normalmente associado a um imenso sofrimento físico e
psíquico. Portanto, é a antecipação da morte do paciente, sob a justificativa de que ele
sofre e precisa ter uma morte suave, serena. Para aliviar seu sofrimento, abrevia-se o
tempo até a morte.

Foi comentado, ainda, tratar-se de defesa que assume o interesse individual
acima do da sociedade, que, nas suas leis e códigos, visa proteger a vida. “A eutanásia
não defende a morte, mas a escolha da morte por parte de quem a concebe como
melhor opção ou a única”.

Para alguns: “A eutanásia é tida como uma usurpação à vida, devendo ser um
exclusivo direito reservado ao Deus Todo-Poderoso e criador”. “Não matarás”. A vida é
o nosso bem maior, é dádiva de Deus, não pode ser suprimida por decisão de um
médico ou de um familiar, qualquer que seja a sua circunstância, pois o que é incurável
hoje, amanhã poderá não sê-lo, e uma anomalia irreversível poderá ser reversível na
próxima semana.

Segundo comentado na reunião, “a ciência médica, sendo finita em sua
sabedoria, muitas vezes calcula mal. E dizem ainda: Precisamos respeitar e proteger a
vida como um direito fundamental das pessoas. A integridade moral e física das
pessoas é inviolável. Tendo Deus concedido vida, ninguém tem o direito de tirá-la,
mesmo que seja a própria. Introduzir, ou pensar em introduzir, a eutanásia no local onde
o sistema de saúde não está muito bem desenvolvido é uma prática absolutamente
condenável”.

Outra parte da sociedade questiona: “Como agir perante o princípio de autonomia
do doente? Como agir perante o direito ao livre arbítrio? O direito do indivíduo de
escolher o que vai acontecer com ele. Ou vamos negar-lhe esse direito? “

Ainda há o questionamento se a solicitação de eutanásia tem de partir do
paciente ou se a família também tem o direito de solicitar.

Foi observado pelos palestrantes que a eutanásia sempre foi considerada
conduta ilícita no Direito brasileiro, e o consentimento do paciente à prática da eutanásia
ou a motivação piedosa de quem a pratica não retira a ilicitude do ato. O direito à vida é
indisponível, previsto na Constituição Federal, e que a eutanásia é crime previsto no
Código Penal Brasileiro.

A eutanásia é punida como crime de homicídio, previsto no art. 121 do Código
Penal. Crime porque se antecipa, provoca a morte do paciente, e provocar a morte é
homicídio, da mesma forma que se pune também a instigação ou o auxílio ao suicídio.

No Código de Ética Médica, está colocado que o médico deve guardar absoluto
respeito pela vida humana, atuando sempre em benefício do paciente. Jamais utilizará
seus conhecimentos para gerar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser
humano ou para permitir ou acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade. “É
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vedado ao médico utilizar, em qualquer caso, meios destinados a abreviar a vida do
paciente, ainda que a pedido deste ou de seu responsável legal”.

Quanto ao tema Hóspices, os palestrantes sugeriram a elaboração de uma
proposição que determine a criação de Centros ou Núcleos de Cuidados Paliativos, em
todo o território nacional, e a formação de recursos humanos em condições de fornecer
esse tipo de tratamento e de acolhimento, com o objetivo exatamente de absorver os
pacientes que ocupavam indefinidamente leitos em terapia intensiva, ou mesmo leitos
de enfermaria geral nos hospitais, sem, todavia, que a equipe de saúde pudesse por
eles fazer qualquer coisa.

 Destacaram, ao final, que há situações em que a família, eventualmente, não
tem nenhuma condição de cuidar de seus enfermos. “Os hóspices então destinam-se a
receber doentes crônicos para os quais não há mais suporte médico que possa ajudar
na qualidade da sobrevida ou mesmo na recuperação da saúde”.
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REUNIÃO COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA  PARA
DEBATER A PAUTA DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPA TIVA PARA O

ANO DE 2009

19 de março de 2009

                                                                                                                                                Foto: Jorge Campos – SEFOT/SECOM

   E/D – Deputada Luiza Erundina, Deputado Waldir Maranhão, Deputada Emília Fernandes e Deputado Glauber Braga.

ENTIDADES CONVIDADAS

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais –
ABGLT/ALIADAS;

Associação Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior – ANDES;

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB;

Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Criança e Adolescente – CECRIA;

Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA;

Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial;

Comissão Pró-Conferência Nacional de Comunicação;

Comitê Nacional de Exploração contra Violência Sexual de Crianças e Adolescentes;

Comunidade Bahá’í do Brasil;

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG;

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB;

Conselho Federal da OAB;

Conselho Indigenista Missionário – CIMI;

Conselho Nacional da Umbanda do Brasil – CONUB;
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Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA/MARISTA;

Coordenação Nacional de Quilombos;

CUT Nacional;

Federação Interestadual dos Trabalhadores de Rádio e Televisão – FITERT;

Fórum de Mulheres do Mercosul;

Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil;

Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONABER;

Iniciativa nas Religiões Unidas – Brasília;

Instituto de Estudos Sócio-Econômicos – INESC;

Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social;

Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH;

Movimento Negro Unificado – DF;

Rede de Esportes pela Mudança Social – REMS;

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM;

União de Negros pela Igualdade – UNEGRO; e

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME.

RELATO

O Evento foi realizado com o objetivo de debater, com as Entidades da
Sociedade Civil Organizada, a pauta de audiências públicas e eventos, a serem
realizados no ano de 2009. Diversas Entidades compareceram à reunião, com seus
respectivos pleitos e sugestões.

A Senhora Eliana Graça, representante do Instituto de Estudos Sócio-
Econômicos – INESC, esclareceu a necessidade de a Comissão de Legislação
Participativa realizar debates a respeito de temas que se encontram na agenda política
de cada organização, como, por exemplo, a Reforma Política.

O representante da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Senhor Gilberto
Cardoso Souza, asseverou que o Estado Brasileiro, visando salutar aceleração do
crescimento econômico, esquece o seu papel social. Ademais, pediu intervenção da
CLP para que haja, em sua agenda, espaço para se discutir a “transnordestina”.

Várias outras Entidades, a exemplo da Organização Coletivo Brasil de
Comunicação – INTERVOZES, a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, a
Associação de Garimpeiros de Serra Pelada, o Conselho Nacional da Umbanda do
Brasil – CONUB, o Conselho Indigenista Missionário – CIMI, o Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, e o Centro Feminista de Estudos e
Assessoria – CFEMEA,  solicitaram a esta Comissão a realização de audiências
públicas para tratar de segmentos da sociedade que são excluídos e esquecidos pelo
Poder Público.

Parlamentares também ressaltaram a importância de se discutir temas como o
direito à alimentação adequada, o tráfico de mulheres e a exploração sexual. Por sua
vez, o Deputado Sebastião Bala Rocha enfatizou a necessidade de a Comissão de
Legislação Participativa poder apresentar emendas ao Orçamento e, ainda, debater
sobre o Orçamento Participativo, tema de suma importância para a sociedade.
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VIDEOCONFERÊNCIA

VIDEOCONFERÊNCIA:  Videoconferência da Comissão de Legislação Participativa –
CLP, com Assembléias Legislativas, Câmaras Municipais e entidades da sociedade civil
para troca de informações a respeito das atividades desenvolvidas nas Comissões de
Legislação Participativa em âmbito Federal, Estadual e Municipal, com o objetivo de
incrementar o seu funcionamento e de incentivar a criação de comissões análogas nos
estados onde não existem.

4 de junho de 2009

Foto: Ivaldo Cavalcante – SEFOT/SECOM

E/D – Sarah Reis, Dep. Roberto Brito, Sonia Hypolito, Cláudio Paes e Eliana Graça.

EXPOSITORES

DEPUTADO ROBERTO BRITTO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa
da Câmara dos Deputados;

DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA - Membro Titular da Comissão de Legislação
Participativa;

SARAH REIS – Representante do Centro Feminista de Estudos e Assessoria –
CFEMEA;

ELIANA GRAÇA – Representante do Instituto de Estudos Socioeconômicos - INESC;

JORGE CAMILO – Vereador da Câmara Municipal de João Pessoa - PB;

CARLOS GOMES – Deputado Estadual e Presidente da Comissão de Participação
Legislativa Popular da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul;
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ANDRÉ QUINTÃO – Deputado Estadual e Presidente da Comissão de Participação
Popular da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

ANA ALVES MARTINS – Assistente da Presidência da Assembléia Legislativa do
Estado de Tocantins;

GLICIMEIRE DE AMORIM PRÓSPERO – Assessora Parlamentar da Assembléia
Legislativa do Estado de Tocantins;

SHIRLEI DE AMORIM PRÓSPERO - Chefe de Gabinete do Deputado Estadual Paulo
Roberto - Assembléia Legislativa do Estado de Tocantins;

WILSON LISBOA – Deputado Estadual da Assembléia Legislativa do Estado do
Amazonas;

FELIPE LOPES – Chefe de Gabinete do Senhor Deputado Lélis Trajano da Comissão
de Legislação Participativa da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo; e

LUDYMILA OLIVEIRA WEBER – Representante do Gabinete do Deputado Paulo
Davim - Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte.

RELATO

A Videoconferência, realizada no dia 04 de junho, foi proposta no plano de ações
a serem desenvolvidas pela Comissão de Legislação Participativa em 2009, levando em
conta não só a missão e o papel que lhe foram reservados, quando da sua criação em
2001, mas também com o objetivo comum de fortalecer sua função e significado para a
sociedade brasileira, contribuindo para a discussão e a construção de novos arranjos
político-sociais e, sobretudo, para o incentivo de criação de Comissões de Legislação
Participativa nas Assembléias Legislativas Estaduais e nas Câmaras Municipais em que
ainda não foram constituídas.

Nesse sentido, a Videoconferência ampliou as muitas atividades que a CLP
desempenha e trouxe o enfoque do fortalecimento da democracia no incentivo da
implementação das Comissões de Legislação Participativa nas capitais e em outras
localidades, com instruções para a consolidação e efetiva participação popular.

O Deputado Roberto Britto, Presidente da Comissão de Legislação Participativa,
ressaltou que, desde 2001, a Comissão já apresentou 668 sugestões, sendo que,
dessas, 257 foram transformadas em proposições e uma, oriunda da sugestão da
Associação dos Juizes Federais do Brasil, convertida em lei (Lei n. 11.419/2006), que
trata da informatização judicial, contribuindo na agilidade do processo judicial do Brasil.

Em sua exposição, o Presidente Roberto Britto informou da facilidade para criar
uma Comissão de Legislação Participativa nos locais que não foram contemplados,
dependendo apenas da aprovação de um Projeto de Resolução pela Casa Legislativa,
com o fim específico de incluir esse órgão no Regimento Interno.

Afirmou, ainda, que o Projeto de Resolução deverá conter, além de outras que o
autor julgar necessárias, as seguintes informações: nome da comissão, quantidade de
membros, atribuições, entidades da sociedade aptas a apresentar sugestão legislativa,
processo legislativo, incluindo normas de tramitação para apreciação das sugestões na
Comissão, e Justificação (explicação pormenorizada das razões pelas quais o autor
julga necessária a criação da Comissão).

A Senhora Eliana, representante do Instituto de Estudos Socioeconômicos -
INESC, informou aos participantes que essa ONG trabalha com a questão da
democracia, com o orçamento público e com a participação popular na elaboração de
políticas públicas, ressaltando a importância da democratização do parlamento para que
a sociedade possa participar das decisões.
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Faz-se importante mencionar, conforme salientado pela referida senhora, que o
INESC apresentou uma sugestão, em 2006, que altera a Lei de Responsabilidade
Fiscal, para permitir aos Estados e Municípios investimentos na área social e não
somente na área fiscal,  possibilitando que se tenha metas sociais e não  somente
fiscais. Hoje, o projeto está tramitando na Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle.

A Senhora Eliane afirmou, ainda, que a Comissão de Legislação Participativa tem
promovido debates importantes para a sociedade, como Reforma Tributária e Reforma
Política, possibilitando a intervenção da sociedade civil organizada nos debates e com
possibilidade de sugestões sobre os temas. Aquela representante ressaltou, também, o
retrocesso que teve a Comissão de Legislação Participativa, tendo em vista a perda da
prerrogativa de apresentação de emendas populares à LOA. Entretanto, observou que a
CLP está lutando para a retomada dessa prerrogativa.

A Senhora Eliane, que participou do Projeto Mineiro “novas alianças”,  perguntou
ao Deputado André Quintão qual é a relação de interatividade da Comissão de
Participação Popular com a Comissão de Orçamento da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, tendo em vista que a relação na Câmara dos Deputados é um
pouco tensa e não há interatividade.

O Deputado André Quintão, em reposta, disse que realmente há necessidade de
uma formulação do processo de maneira conjunta. O referido parlamentar esclareceu
que as audiências de revisão, do plano plurianual, são realizadas conjuntamente pela
Comissão de Participação, Comissão de Fiscalização e pelo Governo.

Foi dito, ainda, que desde a concepção do processo orçamentário, é realizado,
conjuntamente, esse processo de sugestões, para evitar vetos quando da sua
finalização. O parecer emitido na Comissão de Participação Popular, encaminhado à
Comissão de Fiscalização Orçamentária, já é compartilhado desde a sua gênese, desde
seu nascimento. Esse fator é imprescindível para dar eficácia às sugestões populares,
sendo negociado com os líderes do governo. A Comissão já está se reunindo com o
Gestor Público para que estes não tenham dificuldades em implementar o que é
deliberado pelo Legislativo com o Executivo. Mesmo dessa forma, há dificuldades que
estão sendo superadas.

A Senhora Sara Reis, representante do Centro Feminista de Estudos e
Assessoria - CFEMEA, afirmou que considera a Comissão de Legislação Participativa
um espaço fundamental para a participação social e ampliação da democracia,
congregando os mais diversos movimentos como agrário, indígena, ambiental, étnico
dentre outros, fazendo com que o diálogo seja estabelecido para definição dos debates
e das pautas para discussão em audiências públicas.

Em sua exposição, informou que a ONG atua há 20 anos para efetivar os direitos
das mulheres, principalmente no que tange ao orçamento participativo, acrescentando
que “os debates realizados na CLP são fundamentais para o avanço da democracia,
tendo em vista temas relevantes como reforma tributária, reforma política, questão
indígena e seminários, como por exemplo “Constituição 20 anos: Estado, Democracia e
Participação Popular”.

Entendeu importante esclarecer que a CLP abre espaço para que a sociedade
civil organizada dê sugestões sobre temas para Audiências Públicas e Seminários e o
processo de encaminhamento de sugestões é bastante simplificado, facilitando a
participação popular. “A CLP juntamente com a sociedade civil organizada e as diversas
entidades estão na expectativa da retomada do direito de apresentação de emendas à
LOA”.

A Comissão de Participação Legislativa Popular, da Assembléia Gaúcha,
participou da Videoconferência, sendo representada pelo Deputado Miki Breier. Aquele
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parlamentar afirmou que a Comissão tem realizado gestões, atuando no combate
irregular de passageiros e cobrando do governo do Estado a aplicação do percentual de
investimentos de 12% para saúde e 35% para educação, conforme preceitua a
Constituição. O Deputado informou, ainda, que a Comissão já fez muitas Audiências
Públicas no interior do Estado, desde a criação da Comissão em 2003, e muitos debates
acerca do orçamento e sobre demandas oriundas do interior do Estado sobre os mais
variados temas.

O Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, explicitou o avanço da CPP mineira, tendo em
vista o Plano Plurianual de Ação Governamental e as demais leis orçamentárias que
representam uma marca da Comissão de Participação Popular, e tem produzido
resultados concretos em políticas públicas sociais, ressaltando a possibilidade da
apresentação de emendas populares ao orçamento anual.

Relatou que, desde 2003, a Comissão de Participação Popular introduziu um
projeto estruturador na área social, com a possibilidade de apresentação de emendas
populares, e, com a utilização dessas emendas, foi implantado a alimentação escolar no
ensino médio noturno e diversos outros temas que foram aprovados por meio das
emendas populares.

O Deputado André Quintão colocou a Comissão de Participação Popular à
disposição da Assembléia de Tocantins, para que seja realizada uma visita no sentido
de ajudar a implantação da Comissão naquele Estado.
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SUGESTÕES E REQUERIMENTOS QUE
 TRAMITARAM NA CLP EM 2009

� SUGESTÕES APROVADAS

01. SUGESTÃO Nº 103/05 - do Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro - que
"estende às empregadas domésticas o FGTS e determina outras providências".
(Apensado: SUG 104/2008).

RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela aprovação, nos termos do Projeto de Lei que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 6.030/2009.

02. SUGESTÃO Nº 35/07 - da Associação Comunitária do Chonin de Cima - que
"sugere Projeto de Lei que dispõe sobre a gratuidade do serviço de identificador de
chamadas a todos os clientes das operadoras de telefonia fixa".

RELATOR: Deputado DR. TALMIR.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 5.616/2009.

03. SUGESTÃO Nº 61/07 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei acrescentando o art. 29-A ao texto da Lei nº 7.998, de 1990, que
dispõe sobre o seguro-desemprego".

RELATORA: Deputada EMILIA FERNANDES.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 5.615/2009.

04. SUGESTÃO Nº 81/07 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei alterando o Código Civil Brasileiro, no artigo 2002, acrescendo o
inciso 2º e 3º referente ao autor da herança ".

RELATOR: Deputado DR. TALMIR.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 5.613/2009.

05. SUGESTÃO Nº 85/07 - da Associação Paulista do Ministério Público - que "propõe
Projeto de Lei alterando o caput do art. 342 do Código Penal, que prevê o delito de falso
testemunho ou falsa perícia para incluir a figura do inquérito civil".

RELATOR: Deputado DR. TALMIR.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 5.614/2009.

06. SUGESTÃO Nº 101/08 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para
permitir que o Juizado Especial julgue causas oriundas do serviço notarial e registral".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 5.177/2009.

07. SUGESTÃO Nº 120/08 - da Associação das Câmaras Municipais da Microregião
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Doze - que "sugere Projeto de Lei para que todo profissional da área médica e
odontológica, que concluir a graduação em universidades públicas, preste serviço
voluntário por determinado tempo, atendendo à população carente".

RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela aprovação, nos termos do Projeto de Lei que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 6.050/2009.

08. SUGESTÃO Nº 124/2008 - Associação Paulista do Ministério Público – que "sugere
a criação dos arts. 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 5-E e 5-F à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
com o objetivo de dar maior transparência à execução das obrigações contraídas pela
Administração Pública, nos termos da referida Lei de Licitações e Contratos".

RELATOR: Deputado ELIENE LIMA
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado ROBERTO BRITTO
PARECER: pela aprovação, nos termos do Projeto de Lei que apresenta
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 6.218/2009.

09. SUGESTÃO Nº 127/09 - do Centro de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos
Marçal de Souza Tupã-I - que "sugere a realização de reunião de audiência pública para
discussão do tema: 'Operação Vintém e o atentado contra o Deputado Semy Ferraz'".

RELATOR: Deputado PEDRO WILSON.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer.

10. SUGESTÃO Nº 128/09 - do Sindicato dos Trabalhadores Promotores, Repositores e
Demonstradores de Merchandising do Estado de São Paulo - que "sugere a
regulamentação da atividade de Promotores e Demonstradores de Vendas".

RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 5.451/2009.

11. SUGESTÃO Nº 129/09 - do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de
Consumo - que "sugere Projeto de Lei Complementar para regulamentar o art. 192 da
Constituição Federal, instituindo limite máximo para o spread bancário, estabelece multa
e dá outras providências".

RELATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO.
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei Complementar que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PLP 546/09.

12. SUGESTÃO Nº 130/09 - do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de
Consumo - que "sugere Projeto de Lei para dispor sobre a obrigatoriedade de
manutenção de registro de inclusões e exclusões em bancos de dados que especifica".

RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado ELIENE LIMA.
PARECER: pela aprovação, nos termos do Projeto de Lei que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer.  Transformada n o PL 6.573/2009.

13. SUGESTÃO Nº 132/2009 - Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de
Consumo – que “sugere Projeto de Lei para instituir a obrigatoriedade de qualificação
completa das partes nos contratos de consumo e dá outras providências”.
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RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado DR. TALMIR
PARECER: pela aprovação, nos termos do Projeto de Lei que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 5.765/2009.

14. SUGESTÃO Nº 133/09 - da União Nacional dos Estudantes - que "sugere Projeto de
Lei para definir princípios da universidade brasileira pública, democrática para a
sociedade brasileira, estratégica para o projeto de desenvolvimento do país e sob
controle nacional".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 5.175/2009.

15. SUGESTÃO Nº 134/09 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que "sugere
a realização de reunião de audiência pública conjunta com a Comissão Mista de Planos,
Orçamento Público e Fiscalização (CMO) com o propósito de debater o Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2010".

RELATORA: LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação
Aprovado por unanimidade o Parecer.

16. SUGESTÃO Nº 138/09 - do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - que "sugere
Projeto de Lei para incluir a obrigação das farmácias recepcionarem material
contaminado de uso individual".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação, com envio de indicação ao poder executivo.
Aprovado por unanimidade o Parecer.  Transformada n a Indicação 5.197/2009.

17. SUGESTÃO Nº 139/2009 - Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que
"sugere Projeto de Lei para acrescentar parágrafo único ao art. 791 do Código de
Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, dispondo sobre a suspensão do
processo de execução".

RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA
PARECER: pela aprovação, nos termos do Projeto de Lei que apresenta
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 6.282/2009.

18. SUGESTÃO Nº 141/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei para revogar o art. 176 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal".

RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 5.642/2009.

19. SUGESTÃO Nº 142/2009 - Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que
"sugere Projeto de Lei para alterar o art. 9º da Lei nº 10.684, 30 de maio de 2003,
estabelecendo prazo para suspensão da pretensão punitiva do Estado em, no máximo,
cinco anos".

RELATORA: Deputada EMÍLIA FERNANDES
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado DR. TALMIR
PARECER: pela aprovação, nos termos do Projeto de Lei que apresenta
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Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 6.281/2009.

20. SUGESTÃO Nº 148/2009 - Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que
"sugere Projeto de Lei para incluir parágrafo no art. 331 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, Código de Processo Civil, aumentando as possibilidades de audiência de
conciliação".

RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA
PARECER: pela aprovação, nos termos do Projeto de Lei que apresenta
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 6.407/2009.

21. SUGESTÃO Nº 151/09 - do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda
Nacional - que "sugere Projeto de Lei para criar a Semana Nacional da Justiça Fiscal e
o Dia Nacional da Justiça Fiscal".

RELATOR: Deputado PEDRO WILSON.
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado NAZARENO FONTELES
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 5.948/2009.

22. SUGESTÃO Nº 154/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir a inserção do
deficiente no mercado de trabalho".

RELATOR: Deputado DR. TALMIR.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer.

23. SUGESTÃO Nº 156/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema:
'compensação de dívida tributária e precatório judicial'".

RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela aprovação, nos termos do requerimento que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer.

24. SUGESTÃO Nº 157/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir a implantação da
função de Agente Comunitário de Justiça, com funções mediadoras e conciliadoras".

RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Audiência Públi ca realizada em 1º/12/2009.

25. SUGESTÃO Nº 159/2009 - Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que
“sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir a questão carcerária
no Brasil, estimular as penas alternativas, bem como a informatização dos cálculos da
execução penal.

RELATORA: Deputada EMÍLIA FERNANDES
PARECER: pela aprovação, nos termos do requerimento que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Audiência Públi ca realizada em 20/08/2009.

26. SUGESTÃO Nº 160/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 'anistia para
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contravenções penais'".

RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA.
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado ELIENE LIMA
PARECER: pela aprovação, nos termos do requerimento que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer.

27. SUGESTÃO Nº 161/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que "sugere
a realização de reunião de audiência pública para discutir as normas de trânsito e direitos
dos motoristas".

RELATOR: Deputado DR. TALMIR.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer.

28. SUGESTÃO Nº 170/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que "sugere
a realização de reunião para Audiência Pública para discutir o tema 'concurso público'".

RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela aprovação, nos termos do requerimento que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Audiência Públi ca realizada em 24/11/2009.

29. SUGESTÃO Nº 171/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que "sugere
Audiência Pública para se discutir o aperfeiçoamento das políticas sociais, em especial o
teor da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983  (atestado de pobreza) e Lei nº 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950 (judicial)".

RELATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer.

30. SUGESTÃO Nº 172/2009 - Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que "sugere
Projeto de Lei para implantar o Piso Salarial da Advocacia".

RELATOR: Deputado ELIENE LIMA
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado DR. TALMIR
PARECER: pela aprovação, nos termos do Projeto de Lei que apresenta
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 6.408/2009.

31. SUGESTÃO Nº 176/09 - da Associação Paulista do Ministério Público - que "sugere
Projeto de Lei para acrescer dispositivo à Lei nº 12.006, de 29 de julho de 2009, que
"estabelece mecanismos para a veiculação de mensagens educativas de trânsito, nas
modalidades de propaganda que especifica", objetivando dispor sobre a publicidade via
internet em todas as suas formas de mídia, inclusive a que se utiliza da telefonia móvel".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 6.665/09.

32. SUGESTÃO Nº 177/09 - do Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria - que "sugere a
realização de reunião de audiência pública para debater a matéria objeto do Projeto de Lei
nº 6.225, de 2009, que "veda a realização dos exames que especifica e dá outras
providências"".

RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer.
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� SUGESTÕES REJEITADAS

01. SUGESTÃO Nº 139/05 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere alterações no Código de Processo Civil, no tocante ao art. 649, que trata da
impenhorabilidade".
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM.
RELATORA SUBSTITUTA: Deputada EMÍLIA FERNANDES
PARECER: pela rejeição.
Aprovado por unanimidade o parecer

02. SUGESTÃO Nº 30/07 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que altera algumas das questões processuais cíveis e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela rejeição.
Aprovado por unanimidade o parecer

03. SUGESTÃO Nº 51/07 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei dispondo sobre a cobrança do seguro obrigatório - DPVAT".
RELATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO.
PARECER: pela rejeição.
Aprovado por unanimidade o parecer

04. SUGESTÃO Nº 111/2008 – Federação Nacional dos Odontologistas  - que “sugere
Projeto de Lei Complementar para regulamentar o § 4º do art. 40 da Constituição
Federal”.
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer

05. SUGESTÃO Nº 131/09 - do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de
Consumo - que "sugere Projeto de Lei para instituir regras para a concessão de crédito
ao consumidor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela rejeição.
Aprovado por unanimidade o parecer

06. SUGESTÃO Nº 149/2009 - Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que
“sugere Projeto de Lei para alterar o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro, de
1995, com a redação dada pela Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, que "efetua
alterações na tabela do imposto de renda da pessoa física", aumentando as
possibilidades de desconto dos gastos com saúde e educação.
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado DR. TALMIR
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer

07. SUGESTÃO Nº 144/2009 - Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul  - que
“sugere Projeto de Lei para acrescentar os arts. 30-A, 30-B e 30-C à Lei nº 9.868, de 10
de novembro de 1999, que "dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal".
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RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado DR. TALMIR
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer

08. SUGESTÃO Nº 145/2009 - Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul  - que
“sugere Projeto de Lei para alterar o art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
que "dispõe sobre os Juizados Especiais Civis e Criminais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA
RELATOR SUBSTITUTO: SEBASTIÃO BALA ROCHA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer

09. SUGESTÃO Nº 147/2009 - Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que
“sugere Projeto de Lei para alterar o art. 54 e revogar o art. 55 da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que "dispõe sobre os Juizados Especiais Civis e Criminais e dá
outras providências", dispondo sobre o pagamento de custas, taxas, despesas ou
honorários.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer

10. SUGESTÃO Nº 150/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei para alterar o art. 242 e acrescentar o art. 242-A ao Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro, de 1940, Código Penal".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela rejeição.
Aprovado por unanimidade o parecer

11. SUGESTÃO Nº 163/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir a saúde pública, bem
como mecanismos para melhorar o atendimento".
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES.
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado FRANCISCO PRACIANO
PARECER: pela rejeição.
Aprovado por unanimidade o parecer.

12. SUGESTÃO Nº 169/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei para incluir os arts. 150-A e 197-A no Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, que institui o Código Penal".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela rejeição.
Aprovado por unanimidade o parecer.
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SUGESTÕES DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS

01. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 1/09 - do Centro Feminista de Estudos e
Assessoria - CFEMEA - que "sugere emenda para incluir a Ação 6812 - Capacitação de
Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência do Programa 0156
- Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres no Anexo de Metas e
Prioridades do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340001.

02. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 2/09 - do Centro Feminista de Estudos e
Assessoria – CFEMEA - que "sugere emenda para incluir a Ação 7I26 - Implantação de
Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência do Programa 1312 -
Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde no Anexo
de Metas e Prioridades do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, PL
7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340002.

03. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 3/09 - do Centro Feminista de Estudos e
Assessoria – CFEMEA -  que "sugere emenda para incluir a Ação 8837 - Incorporação
dos Direitos Sexuais e Reprodutivos nas Políticas de Saúde do Programa 1433 -
Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres no Anexo de Metas e Prioridades do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340003.

04. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 4/09 - do Centro Feminista de Estudos e
Assessoria – CFEMEA -  que "sugere emenda para incluir a Ação 4733 - Qualificação
Social e Profissional de Trabalhadoras Domésticas e Outras Populações em Situação
de Alta Vulnerabilidade do Programa 0101 - Qualificação Social e Profissional no Anexo
de Metas e Prioridades do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, PL
7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340004.

05. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 5/09 - do Centro Feminista de Estudos e
Assessoria – CFEMEA - que "sugere emenda para incluir a Ação 8932 - Apoio a
Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres do Programa 0156 - Prevenção
e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres no Anexo de Metas e Prioridades do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340005.
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06. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 6/09 - do Centro Feminista de Estudos e
Assessoria – CFEMEA - que "sugere emenda para suprimir o Art. 2º do Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340006

07. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 7/09 - do Centro Feminista de Estudos e
Assessoria – CFEMEA - que "sugere emenda para dar nova redação ao Art. 4º do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340007

08. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 8/09 - do Centro Feminista de Estudos e
Assessoria – CFEMEA - que "sugere emenda para incluir um parágrafo no Art. 49 do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340008

09. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 9/09 - do Centro Feminista de Estudos e
Assessoria – CFEMEA -  que "sugere emenda para incluir um inciso no Art. 91 do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340009

10. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 10/09 - do Centro Feminista de Estudos
e Assessoria – CFEMEA - que "sugere emenda para incluir um parágrafo no Art. 4º do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340010

11. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 11/09 - do Centro Feminista de Estudos
e Assessoria – CFEMEA - que "sugere emenda para incluir um parágrafo no Art. 17 do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340011

12. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 12/09 - do Centro Feminista de Estudos
e Assessoria – CFEMEA - que "sugere emenda para incluir um parágrafo no Art. 71 do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340012
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REQUERIMENTOS

01. REQUERIMENTO Nº 48/09 - DO SR. FERNANDO FERRO - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA DISCUTIR OS DADOS DO
RELATÓRIO PUBLICADO RECENTEMENTE SOBRE O USO DE AGROTÓXICOS NO
BRASIL".

Aprovado por unanimidade.
Audiência Pública realizada em 30/04/2009

02. REQUERIMENTO Nº 49/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE GUARDAS MUNICIPAIS".

Aprovado por unanimidade. Transformado em Seminário .
Seminário realizado em 14/05/2009

03. REQUERIMENTO Nº 51/09 - DO SR. WALDIR MARANHÃO - QUE "SOLICITA A
CRIAÇÃO DE SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA INCENTIVAR OS LEGISLATIVOS
ESTADUAIS E MUNICIPAIS BRASILEIROS A CRIAREM COMISSÕES DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA".

Aprovado por unanimidade. Subcomissão criada em 1º/ 04/2009.

04. REQUERIMENTO Nº 52/09 - DO SR. WALDIR MARANHÃO - QUE "SOLICITA A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DO TEMA: 'DISCUSSÃO
COM AS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DA PAUTA DA
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA PARA O ANO DE 2009'".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 26/03/2009.

05. REQUERIMENTO Nº 53/09 - DO SR. WALDIR MARANHÃO - QUE "REQUER O
APOIO DESTA COMISSÃO PARA A REALIZAÇÃO DO VI SEMINÁRIO LGBT".

Aprovado por unanimidade.  Seminário realizado em 1 4/05/2009.

06. REQUERIMENTO Nº 54/09 - DOS SRS. LUIZA ERUNDINA E WALDIR MARANHÃO
- QUE "SOLICITA ANUÊNCIA DO PLENÁRIO PARA REALIZAÇÃO, EM 16 DE ABRIL,
EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS E A
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, DE
SEMINÁRIO PREPARATÓRIO DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE
COMUNICAÇÃO".

Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 16 /04/2009.

07. REQUERIMENTO Nº 55/09 - DO SR. WALDIR MARANHÃO - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
E CULTURA, OBJETIVANDO CONHECER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE
BRASILEIRA E SEU PAPEL ESTRATÉGICO NO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
NACIONAL".

Aprovado por unanimidade.
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08. REQUERIMENTO Nº 56/09 - DOS SRS. ROBERTO BRITTO E WALDIR
MARANHÃO - QUE "SOLICITA CONVIDAR O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS,
AÉCIO NEVES, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NESTA COMISSÃO".

Aprovado por unanimidade.

09. REQUERIMENTO Nº 57/09 - DOS SRS. FERNANDO FERRO E EMILIA
FERNANDES - QUE "REQUER QUE SEJA CONVIDADO O COORDENADOR DE
MEIO AMBIENTE DA FETAPE PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONJUNTA REFERENTE AO REQUERIMENTO Nº 48/2009 JÁ APROVADO NESTA
COMISSÃO PARA DISCUTIR OS DADOS DO RELATÓRIO PUBLICADO
RECENTEMENTE SOBRE O USO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 30/04/09.

10. REQUERIMENTO Nº 58/09 - DA SRA. EMILIA FERNANDES - QUE "REQUER
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA CONJUNTA ENTRE A CLP E A COMISSÃO
ESPECIAL PEC 590/06".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 06/05/09.

11. REQUERIMENTO Nº 59/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA PARA DEBATER COM OS VEREADORES AS PROPOSTAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 27/05/09.

12. REQUERIMENTO Nº 60/09 - DOS SRS. LEONARDO MONTEIRO E JURANDIL
JUAREZ - QUE "REQUER A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTE PARA DISCUSSÃO SOBRE A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA
PONTE SOBRE O RIO MANHUAÇU - BR 259".

Aprovado por unanimidade.

13. REQUERIMENTO Nº 61/09 - DO SR. PEDRO WILSON E OUTROS - QUE
"REQUER A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM AS
COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NA BACIA DO ALTO TOCANTINS".

Aprovado por unanimidade. Seminário realizados no d ia 18/06/09.

14. REQUERIMENTO Nº 66/09 - DO SR. IRAN BARBOSA - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA REALIZAR EXPOSIÇÃO SOBRE O
TRABALHO QUE A CNBB - CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL -
VEM DESENVOLVENDO NA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2009 COM O TEMA
'FRATERNIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA'".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 07/07/09.

15. REQUERIMENTO Nº 62/09 - DO SR. PEDRO WILSON - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA, ENVOLVENDO AS
COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
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ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL E DIREITOS HUMANOS E
MINORIAS SOBRE REFORMA AGRÁRIA - BALANÇO E PERSPECTIVAS".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 27/05/09.

16. REQUERIMENTO Nº 63/09 - DA SRA. EMILIA FERNANDES - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A EXIBIÇÃO DO FILME
'GARAPA', MARCANDO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 'ALIMENTAÇÃO: DIREITO
DE TODOS', LANÇADA PELO CONSEA- CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, VISANDO INCLUIR A ALIMENTAÇÃO ENTRE OS
DIREITO SOCIAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO, SEGUIDO DE DEBATE ENTRE
OS PARTICIPANTES".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 24/06/09.

17. REQUERIMENTO Nº 64/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E
MINORIAS E COM A OUVIDORIA PARLAMENTAR DESTA CASA SOBRE O TEMA
'ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NOS PODERES DA REPÚBLICA".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 18/06/09.

18. REQUERIMENTO Nº 65/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA A
REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA PARA DEBATER A MATÉRIA OBJETO DO
PROJETO DE LEI 7.531/2006, QUE ''DISPÕE SOBRE A ATIVIDADE DE PARTEIRA
TRADICIONAL'".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 27/08/09.

19. REQUERIMENTO Nº 66/09 - DO SR. IRAN BARBOSA - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA REALIZAR EXPOSIÇÃO SOBRE O
TRABALHO QUE A CNBB - CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL -
VEM DESENVOLVENDO NA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2009 COM O TEMA
"FRATERNIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 07/07/09.

20. REQUERIMENTO Nº 67/09 - DA SRA. EMILIA FERNANDES - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA COM A COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO COM A FINALIDADE DE DEBATER
DEMISSÕES NO BANCO SANTANDER E DENÚNCIAS CONTRA APOSENTADOS DA
INSTITUIÇÃO".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 05/11/09.

21. REQUERIMENTO Nº 68/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA O
ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA,
SOLICITANDO A INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA DO PROJETO DE LEI 1.058/03, DE
AUTORIA DESTA COMISSÃO".

Aprovado por unanimidade. Transformado no Requerime nto nº 5.049/09.
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22. REQUERIMENTO Nº 69/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA O
ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA,
SOLICITANDO A INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA DO PROJETO DE LEI 1.308/03, DE
AUTORIA DESTA COMISSÃO".

Aprovado por unanimidade. Transformado no Requerime nto nº 5.050/09.

23. REQUERIMENTO Nº 70/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA O
ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA,
SOLICITANDO A INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA DO PROJETO DE LEI 1.526/07, DE
AUTORIA DESTA COMISSÃO".

Aprovado por unanimidade. Transformado no Requerime nto nº 5.052/09.

24. REQUERIMENTO Nº 71/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA O
ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA,
SOLICITANDO A INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA DO PROJETO DE LEI 1.972/03, DE
AUTORIA DESTA COMISSÃO".

Aprovado por unanimidade. Transformado no Requerime nto nº 5.051/09.

25. REQUERIMENTO Nº 72/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA O
ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA,
SOLICITANDO A INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA DO PROJETO DE LEI 3.378/04, DE
AUTORIA DESTA COMISSÃO".

Aprovado por unanimidade. Transformado no Requerime nto nº 5.054/09.

26. REQUERIMENTO Nº 73/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA O
ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA,
SOLICITANDO A INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA DO PROJETO DE LEI 7.293/06, DE
AUTORIA DESTA COMISSÃO".

Aprovado por unanimidade. Transformado no Requerime nto nº 5.055/09.

27. REQUERIMENTO Nº 74/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA O
ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA,
SOLICITANDO A INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA DO PROJETO DE LEI 7.432/02, DE
AUTORIA DESTA COMISSÃO".

Aprovado por unanimidade. Transformado no Requerime nto nº 5.056/09.

28. REQUERIMENTO Nº 75/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA O
ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA,
SOLICITANDO A INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA DO PROJETO DE LEI 7.499/02, DE
AUTORIA DESTA COMISSÃO".

Aprovado por unanimidade. Transformado no Requerime nto nº 5.057/09.

29. REQUERIMENTO Nº 76/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA O
ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA,
SOLICITANDO A INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA DO PROJETO DE LEI 959/03, DE
AUTORIA DESTA COMISSÃO".

Aprovado por unanimidade. Transformado no Requerime nto nº 5.058/09.
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30. REQUERIMENTO Nº 77/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA O
ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA,
SOLICITANDO A INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA DO PROJETO DE LEI 2.314/03, DE
AUTORIA DESTA COMISSÃO".

Aprovado por unanimidade. Transformado no Requerime nto nº 5.059/09.

31. REQUERIMENTO Nº 78/09 - DO SR. ROBERTO BRITTO - QUE "SOLICITA
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMÍLIA SOBRE O TEMA ''FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA".

Aprovado por unanimidade.

32. REQUERIMENTO Nº 79/09 - DA SRA. LUIZA ERUNDINA - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA RECEPCIONAR A ENTREGA E
DEBATER A SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI QUE "DISPÕE SOBRE REFORMA
POLÍTICA REGULAMENTANDO O ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM
MATÉRIA DE PLEBISCITO, REFERENDO E INICIATIVA POPULAR E ALTERANDO A
LEI N° 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965, A LEI N° 9.09 6, DE 19 DE SETEMBRO DE
1995 E A LEI NO 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997, PARA DISPOR SOBRE
FINANCIAMENTO DOS PARTIDOS POLÍTICOS, SOBRE VOTO EM LISTAS
PARTIDÁRIAS PRÉ-ORDENADAS E SOBRE FIDELIDADE PARTIDÁRIA".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 12/08/09.

33. REQUERIMENTO Nº 80/09 - DA SRA. JANETE ROCHA PIETÁ E OUTROS - QUE
"REQUER A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO ÂMBITO DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS E MINORIAS PARA DISCUTIR O DIA INTERNACIONAL DE APOIO ÀS
VÍTIMAS DE TORTURA".

Aprovado por unanimidade.

34. REQUERIMENTO Nº 81/09 - DO SR. FRANCISCO PRACIANO - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTE
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E DE REPRESENTANTE DO INSTITUTO DE ESTUDO
E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO - IBEDEC, PARA QUE OS CONVIDADOS
MENCIONADOS EXPONHAM, PERANTE ESTA COMISSÃO, AS OPINIÕES E JUÍZOS
DAS ENTIDADES QUE REPRESENTAM SOBRE A INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE LEI,
DE LIMITE MÁXIMO PARA OS SPREADS BANCÁRIOS, MATÉRIA CONSTANTE DA
SUGESTÃO Nº 129/2009, QUE SE ENCONTRA NESTA COMISSÃO PARA A DEVIDA
APRECIAÇÃO, DEVENDO SER CONVIDADO, AINDA, PARA TAMBÉM MANIFESTAR-
SE SOBRE O ASSUNTO, O DEPUTADO FEDERAL PEDRO EUGÊNIO (PT/PE),
RELATOR - NESTA CÂMARA DOS DEPUTADOS - DA COMISSÃO ESPECIAL
CRIADA PARA ANALISAR O IMPACTO DA CRISE ECONÔMICA NA ÁREA DA
INDÚSTRIA".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 20/10/09.
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35. REQUERIMENTO Nº 82/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE DISCUTIR O PL
3021/2008, APENSADO AO PL 7494/06".

Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 13 /08/09.

36. REQUERIMENTO Nº 83/09 - DO SR. IRAN BARBOSA - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PROMOVER EXPOSIÇÃO SOBRE A
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DE N° 153 QUE
TRAMITA NO STF, DE AUTORIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, QUE
QUESTIONA A PRESCRIÇÃO E A RESPONSABILIZAÇÃO DE CRIMES DE TORTURA
PRATICADOS DURANTE O REGIME MILITAR, CONTESTANDO A VALIDADE DO
ARTIGO 1º DA LEI DA ANISTIA".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 24/09/09.

37. REQUERIMENTO Nº 84/09 - DO SR. IRAN BARBOSA - QUE "PROPÕE A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER O FIM DA
OBRIGATORIEDADE DO DIPLOMA PARA O EXERCÍCIO DO JORNALISMO E
APONTAR NOVOS CAMINHOS PARA A REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE
JORNALISTA".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 17/09/09.

38. REQUERIMENTO Nº 85/09 - DO SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA - QUE "REQUER
A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A
MATÉRIA OBJETO DO PL 188/2007 DO SENADO FEDERAL".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 1º/10/09.

39. REQUERIMENTO Nº 86/09 - DA SRA. EMILIA FERNANDES - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR OS
18 ANOS DA REDE NACIONAL FEMINISTA DE SAÚDE E A APRESENTAÇÃO DO
PROJETO "TRILHAS DA SAÚDE DAS MULHERES" DE AUTORIA DA REDE".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 14/10/09.

40. REQUERIMENTO Nº 87/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER INCLUSÃO DE
NOMES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O PL 3021/2008".

Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 13 /08/09.

41. REQUERIMENTO Nº 88/09 - DO SR. IRAN BARBOSA - QUE "SOLICITA A
REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CONJUNTO COM A
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEBATER O TEMA: HOMOFOBIA
NAS ESCOLAS".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 22/10/09.

42. REQUERIMENTO Nº 89/09 - DO SR. PEDRO WILSON - QUE "SOLICITA A
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO, EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E A COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS E MINORIAS PARA TRATAR DA LEI 7.210 - LEI DE EXECUÇÃO PENAL E
O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO".

Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 11 /08/09.
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43. REQUERIMENTO Nº 90/09 - DO SR. NAZARENO FONTELES - QUE "SOLICITA A
REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS COMISSÕES DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO PARA DEBATER SOBRE O SISTEMA PRODUÇÃO
AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL (PAIS), ALTERNATIVA QUE
PEQUENAS COMUNIDADES ESTÃO ENCONTRANDO PARA PRODUZIR
ALIMENTOS E GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SUAS
FAMÍLIAS".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 06/10/09.

44. REQUERIMENTO Nº 91/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER O CONVITE
DE PESSOAS PARA COMPOR A MESA DE DEBATES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE
DISCUTIRÁ A REGULAMENTAÇÃO DOS TÉCNICOS ESTETICISTAS E
TECNÓLOGOS EM ESTÉTICA".

Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 27 /08/09.

45. REQUERIMENTO Nº 92/09 - DO SR. PEDRO WILSON - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ENVOLVENDO AS COMISSÕES DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
PARA DISCUTIR, NO CONTEXTO DA VI FEIRA E ENCONTRO DOS POVOS DO
CERRADO, A PEC 115/95 - CERRADO E CAATINGA E APRESENTAÇÃO DOS
DADOS DO MONITORAMENTO DO BIOMA E LANÇAMENTO DO PLANO DE
PREVENÇÃO E COMBATE AO DESMATAMENTO DO CERRADO".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 21/10/09.

46. REQUERIMENTO Nº 93/09 - DA SRA. LUIZA ERUNDINA E OUTROS - QUE
"REQUER A INCLUSÃO DE CONVIDADOS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE PROPÕE
DEBATER O FIM DA OBRIGATORIEDADE DO DIPLOMA PARA O EXERCÍCIO DO
JORNALISMO E APONTAR NOVOS CAMINHOS PARA A REGULAMENTAÇÃO DA
PROFISSÃO DE JORNALISTA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 84/2009".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 17/09/09.

47. REQUERIMENTO Nº 94/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO SOBRE MÉTODOS DE AUTO OBSERVAÇÃO, EM
INICIATIVA CONJUNTA DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA E DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA".

Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 08 /10/09.

48. REQUERIMENTO Nº 95/09 - DOS SRS. NAZARENO FONTELES E LUIZ CARLOS
SETIM - QUE "SOLICITA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONJUNTA COM AS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, COM AS PRESENÇAS DE
REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DA AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, DA UNIÃO DA INDÚSTRIA DA CANA DE AÇÚCAR
- ÚNICA, DO CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN, DO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE E DO CONSELHO NACIONAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA PARA DEBATER SOBRE OS
POSSÍVEIS MALEFÍCIOS QUE O CONSUMO EXCESSIVO DE AÇÚCAR CAUSA À
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SAÚDE HUMANA".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 25/11/09.

49. REQUERIMENTO Nº 96/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER OS DIREITOS DA FAMÍLIA,
EM FACE DA TRAMITAÇÃO DO PL Nº 2.285/2007 (ESTATUTO DA FAMÍLIA) E Nº
6.418/2005 (DEFINE OS CRIMES RESULTANTES DE DISCRIMINAÇÃO E
PRECONCEITO DE RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO OU ORIGEM)".

Retirado pelo autor.

50. REQUERIMENTO Nº 97/09 - DOS SRS. PEDRO WILSON E LUIZA ERUNDINA -
QUE " REQUER A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
DEBATE O PROJETO DE LEI Nº 5030/09 DO SENADOR EDSON LOBÃO FILHO (PLS
372/08). A PROPOSTA REABRE O PRAZO PARA REQUERIMENTO DE RETORNO
AO SERVIÇO DE QUE TRATA O ART. 2º DA LEI Nº 8878, DE 11 DE MAIO DE 1994,
QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA NAS CONDIÇÕES QUE
MENCIONA".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 28/10/09.

51. REQUERIMENTO Nº 98/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER AUDIÊNCIA
PÚBLICA PARA DISCUTIR O ACIDENTE AÉREO DO VÔO 447 COM A CIA. AÉREA
DA AIR FRANCE".

Retirado pelo autor.

52. REQUERIMENTO Nº 99/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO PARA DISCUTIR EUTANÁSIA E HOSPICES -
CENTROS DE CUIDADOS PALIATIVOS".

Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 04 /12/09.

53. REQUERIMENTO Nº 100/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A QUESTÃO DE FETOS
PORTADORES DE ANENCEFALIA".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 10/12/09.

54. REQUERIMENTO Nº 101/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER A INCLUSÃO
DE CONVIDADO PARA O SEMINÁRIO TRATADO NO REQ 99/2009".

Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 04 /12/09.

55. REQUERIMENTO Nº 102/09 - DOS SRS. JANETE ROCHA PIETÁ E GLAUBER
BRAGA - QUE "REQUER A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO ÂMBITO DA
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, EM CONJUNTO COM A COMISSÃO
DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS, PARA DISCUTIR O DIA NACIONAL DE
MOBILIZAÇÃO PRÓ-SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA".

Aprovado por unanimidade.  Audiência Pública realiz ada em 11/11/09.

56. REQUERIMENTO Nº 104/09 - DOS SRS. LUIZA ERUNDINA E ELIENE LIMA - QUE
"REQUER A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER
A INFLUÊNCIA DAS PESQUISAS ELEITORAIS, AS TÉCNICAS UTILIZADAS PELAS
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INSTITUIÇÕES QUE AS REALIZAM - NOTADAMENTE NO QUE TANGE ÀS
DIFERENTES METODOLOGIAS EMPREGADAS - BEM COMO A ATUAL DISCIPLINA
LEGAL DA MATÉRIA".

Aprovado por unanimidade.

57. REQUERIMENTO Nº 105/09 - DOS SRS. FERNANDO FERRO E ELIENE LIMA -
QUE "REQUER AUDIÊNCIA PÚBLICA NA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA PARA LEMBRAR O DIA MUNDIAL DE COMBATE AO USO DE
AGROTÓXICOS".

Aprovado por unanimidade.

58. REQUERIMENTO Nº 106/09 - DO SR. PEDRO WILSON - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO ÂMBITO DESTA COMISSÃO, EM
CONJUNTO COM AS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS E DE
EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TRATAR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O
TERRITÓRIO KALUNGA".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 17/12/09.

59. REQUERIMENTO Nº 107/09 - DO SR. PEDRO WILSON - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO ÂMBITO DESTA COMISSÃO PARA
TRATAR SOBRE A PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES NO BRASIL, ESPECIALMENTE,
EM CATALÃO/GOIÁS".

Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realiza da em 15/12/09.

60. REQUERIMENTO Nº 108/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO PARA DISCUTIR SOBRE PLANOS DE SAÚDE E
COOPERATIVISMO NA SAÚDE".

Aprovado por unanimidade.

61. REQUERIMENTO Nº 109/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO PARA DISCUTIR A QUESTÃO DE FETOS
PORTADORES DE ANENCEFALIA".

Aprovado por unanimidade.

62. REQUERIMENTO Nº 110/09 - DO SR. DR. TALMIR - QUE "REQUER A
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO PARA DISCUTIR EUTANÁSIA".

Aprovado por unanimidade.
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PROPOSIÇOES DE AUTORIA DA CLP - 2009

� PROJETOS DE LEI

01. PROJETO DE LEI Nº 5.175/2009  - "estatui marco regulatório para a
Educação Superior".
Data de apresentação: 06/05/2009
Situação: apensado ao PL 4212/2004 - CE - aguardando parecer.

02. PROJETO DE LEI Nº 5.177/2009  - "altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro
de 1995, que 'dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências'".
Data de apresentação: 06/05/2009.
Situação: CCJC - pronta para pauta.

03. PROJETO DE LEI Nº 5.451/2009   - "regulamenta as profissões de Promotor
de Vendas e de Demonstrador de Mercadorias".
Data de apresentação: 18/06/2009.
Situação: CDEIC - aguardando parecer.

04. PROJETO DE LEI Nº 5.613/2009  - altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil Brasileiro. Explicação: Possibilita ao autor de herança
destinar parte de sua metade disponível, ou o todo, ao descendente que o
assistir em sua velhice e/ou enfermidade, dispensando a necessidade de colação
dos bens; possibilita a reversibilidade se houver negligência com os cuidados
dispensados ao idoso ou enfermo".
Data de apresentação: 09/07/2009.
Situação: CSSF - aguardando parecer.

05. PROJETO DE LEI Nº 5.614/2009  - "altera o caput do art. 342 do Decreto-lei
nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal. Explicação: Tipifica como
Crime contra a Administração da Justiça o falso testemunho ou falsa perícia em
inquérito civil e procedimento investigatório".
Data de apresentação: 09/07/2009.
Situação: apensado ao PL 6081/2002. PLEN - pronta para pauta .

06. PROJETO DE LEI Nº 5.615/2009  - "acrescenta dispositivo à Lei nº 7.998, de
11 de janeiro de 1990, a fim de vincular o pagamento do seguro-desemprego à
freqüência em curso de capacitação profissional".
Data de apresentação: 09/07/2009.
Situação: apensado ao PL 6858/2002. CCJC - aguardando parecer .

07. PROJETO DE LEI Nº 5.616/2009  - "altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997, para incluir inciso que assegure a gratuidade do serviço de identificação de
chamada telefônica. Explicação: Instalação de 'Bina'".
Data de apresentação: 09/07/2009.
Situação: apensado ao PL 5223/2005. CCJC - pronta para pauta.
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08. PROJETO DE LEI Nº 5.642/2009  - "revoga o art. 176 do Código Penal.
Explicação: Revoga dispositivo que tipifica como fraude o uso de hospedagem,
refeição e transporte sem provimento de recursos para efetuar o pagamento.
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940".
Data de apresentação: 16/07/2009.
Situação: CCJC - aguardando parecer.

09. PROJETO DE LEI Nº 5.765/2009  - "altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, para obrigar a qualificação do fornecedor".
Data de apresentação: 12/08/2009.
Situação: CCJC - aguardando parecer.

10. PROJETO DE LEI Nº 5.948/2009  - "dispõe sobre a criação da Semana
Nacional da Justiça Fiscal e o Dia Nacional da Justiça Fiscal".
Data de apresentação: 02/09/2009.
Situação: CCJC - aguardando designação de relator.

11. PROJETO DE LEI Nº 6.030/2009  - "dispõe sobre a redução da alíquota da
contribuição previdenciária, a concessão do benefício do auxílio-acidente e a
obrigatoriedade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para o empregado
doméstico".
Data de apresentação: 10/09/2009.
Situação: apensado ao PL 3782/2004. PLEN - pronta para pauta.

12. PROJETO DE LEI Nº 6.050/2009   - que "dispõe sobre o serviço comunitário
compulsório para formandos em Medicina e Odontologia em universidades
públicas".
Data de apresentação: 16/09/2009.
Situação: apensado ao PL 2598/2007. CSSF -  aguardando parece r.

13. PROJETO DE LEI Nº 6218/2009  - que "acrescenta parágrafos ao art. 5º da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, determinando aos órgãos e entidades da
administração pública a publicação mensal das obrigações assumidas e dos
pagamentos efetuados".
Data de apresentação: 14/10/2009.
Situação: apensado ao PL 5073/2009. CCJC - aguardando parecer .

14. PROJETO DE LEI Nº 6.281/2009   - altera a redação do art. 9º da Lei nº
10.684, de 30 de maio de 2003, estabelecendo prazo para a suspensão da
pretensão punitiva do Estado de, no máximo, cinco anos, entre outras
providências".
Data de apresentação: 22/10/2009
Situação: CDEIC - aguardando parecer.

15. PROJETO DE LEI Nº 6.282/2009  - dispõe sobre a prescrição intercorrente
quando não houver bens penhoráveis".
Data de apresentação: 22/10/2009
Situação: CCJC - aguardando parecer.
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16. PROJETO DE LEI Nº 6.407/2009  - que "acrescenta dispositivo ao art. 331 do
CPC". Explicação: Inclui § 4º ao art. 331 da Lei nº 5.869, de 1973, possibilitando
a realização de audiência de conciliação em qualquer fase processual.
Data de apresentação:
Situação: apensado ao PL 7499/2002. PLEN - pronta para pauta.

17. PROJETO DE LEI Nº 6.408/2009  - que "fixa o piso salarial para advogados".
Data de apresentação: 12/11/2009.
Situação: CTASP - aguardando parecer .

18. PROJETO DE LEI Nº 6.573/2009  - que "acrescenta parágrafos ao art. 43 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990".
Data de apresentação: 09/12/2009.
Situação: apensado ao PL 5805/2009. CDC - aguardando parecer.

19. PROJETO DE LEI Nº 6.665/2009  - que "altera o § 2º do art. 77-B da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), para incluir a publicidade via internet entre as modalidades de mídia
obrigadas a veicular mensagens educativas de trânsito".
Data de apresentação: 17/12/2009.
Situação: SECAP(SGM) - aguardando despacho.

� INDICAÇÃO

01. INDICAÇÃO Nº 5.197/2009  -  que "sugere ao Ministro da Saúde a definição
de procedimentos para a coleta e disposição de resíduos de saúde individuais".
Data de apresentação: 26/08/2009.
Situação: Primeira-Secretaria -  aguardando resposta.

� PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

01. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 546/2009  - que "regulamenta o art.
192 da Constituição Federal, institui limite máximo para a taxa de juros cobradas
nas operações de crédito e financiamento e dá outras providências".
Data de apresentação: 10/12/2009.
Situação: apensado ao PLP 52/2003 . CFT - aguardando parecer.

� EMENDAS AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRI AS

01. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº
50340001 - QUE "SUGERE EMENDA PARA INCLUIR A AÇÃO 6812 -
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO A MULHERES EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO PROGRAMA 0156 - PREVENÇÃO E
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO ANEXO DE
METAS E PRIORIDADES DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2010, PL 7/2009-CN".
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RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada na CMO.

02. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº
50340002 - QUE "SUGERE EMENDA PARA INCLUIR A AÇÃO 7I26 -
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER VÍTIMA
DE VIOLÊNCIA DO PROGRAMA 1312 - PROMOÇÃO DA CAPACIDADE
RESOLUTIVA E DA HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO À SAÚDE NO ANEXO DE
METAS E PRIORIDADES DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2010, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada parcialmente na CMO.

03. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº
50340003 - QUE "SUGERE EMENDA PARA INCLUIR A AÇÃO 8837 -
INCORPORAÇÃO DOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS NAS
POLÍTICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA 1433 - CIDADANIA E EFETIVAÇÃO
DE DIREITOS DAS MULHERES NO ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DO
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2010, PL 7/2009-
CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada na CMO.

04. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº
50340004 - QUE "SUGERE EMENDA PARA INCLUIR A AÇÃO 4733 -
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORAS
DOMÉSTICAS E OUTRAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE ALTA
VULNERABILIDADE DO PROGRAMA 0101 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E
PROFISSIONAL NO ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DO PROJETO DE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2010, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada parcialmente na CMO.

05. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº
50340005 - QUE "SUGERE EMENDA PARA INCLUIR A AÇÃO 8932 - APOIO A
INICIATIVAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES DO
PROGRAMA 0156 - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES NO ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DO
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2010, PL 7/2009-
CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada na CMO.
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06. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº
50340006 - QUE "SUGERE EMENDA PARA SUPRIMIR O ART. 2º DO
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Rejeitada na CMO.

07. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº
50340007 - QUE "SUGERE EMENDA PARA DAR NOVA REDAÇÃO AO ART. 4º
DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada na CMO.

08. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº
50340008 - QUE "SUGERE EMENDA PARA INCLUIR UM PARÁGRAFO NO
ART. 49 DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, PL 7/2009-
CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada parcialmente na CMO.

09. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº
50340009 - QUE "SUGERE EMENDA PARA INCLUIR UM INCISO NO ART. 91
DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, PL 7/2009-CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada parcialmente na CMO.

10. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº
50340010 - QUE "SUGERE EMENDA PARA INCLUIR UM PARÁGRAFO NO
ART. 4º DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, PL 7/2009-
CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Rejeitada na CMO.

11. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº
50340011 - QUE "SUGERE EMENDA PARA INCLUIR UM PARÁGRAFO NO
ART. 17 DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, PL 7/2009-
CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Aprovada parcialmente na CMO.
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12. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S  Nº
50340011 - QUE "SUGERE EMENDA PARA INCLUIR UM PARÁGRAFO NO
ART. 71 DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, PL 7/2009-
CN".

RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação
Rejeitada na CMO.

� REQUERIMENTOS

01. REQUERIMENTO Nº 5.049/2009 - "solicita a inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei 1.058/03, de autoria desta Comissão".
Data de apresentação: 18/06/2009

02. REQUERIMENTO Nº 5.050/2009 -  "solicita a inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei 1.308/03, de autoria desta Comissão".
Data de apresentação: 18/06/2009

03. REQUERIMENTO Nº 5.051/2009 - "solicita a inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei 1.972/03, de autoria desta Comissão".
Data de apresentação: 18/06/2009

04. REQUERIMENTO Nº 5.052/2009 - "solicita a inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei 1.526/07, de autoria desta Comissão".
Data de apresentação: 18/06/2009

05. REQUERIMENTO Nº 5.054/2009 - "solicita a inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei 3.378/04, de autoria desta Comissão".
Data de apresentação: 18/06/2009

06. REQUERIMENTO Nº 5.055/2009 -  "solicita a inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei 7.293/06, de autoria desta Comissão".
Data de apresentação: 18/06/2009

07. REQUERIMENTO Nº 5.056/2009 - "solicita a inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei 7.432/02, de autoria desta Comissão".
Data de apresentação: 18/06/2009

08. REQUERIMENTO Nº 5.057/2009 - "solicita a inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei 7.499/02, de autoria desta Comissão".
Data de apresentação: 18/06/2009

09. REQUERIMENTO Nº 5.058/2009 - "solicita a inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei 959/03, de autoria desta Comissão".
Data de apresentação: 18/06/2009
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10. REQUERIMENTO Nº 5.059/2009 - "solicita a inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei 2.314/03, de autoria desta Comissão".
Data de apresentação: 18/06/2009

11. REQUERIMENTO - SUGESTÃO Nº 127/09 - do Centro de Defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos Marçal de Souza Tupã-I - que "sugere a
realização de reunião de audiência pública para discussão do tema: 'Operação
Vintém e o atentado contra o Deputado Semy Ferraz'".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer.

12. REQUERIMENTO - SUGESTÃO Nº 134/09 - do Centro Feminista de Estudos
e Assessoria - que "sugere a realização de reunião de audiência pública conjunta
com a Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização (CMO) com
o propósito de debater o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010".
RELATORA: LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação
Aprovado por unanimidade o Parecer.

13. REQUERIMENTO - SUGESTÃO Nº 154/09 - do Conselho de Defesa Social
de Estrela do Sul - que "sugere a realização de reunião de audiência pública para
discutir a inserção do deficiente no mercado de trabalho".
RELATOR: Deputado DR. TALMIR.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer.

14. REQUERIMENTO - SUGESTÃO Nº 156/09 - do Conselho de Defesa Social
de Estrela do Sul - que "sugere a realização de reunião de audiência pública para
discutir o tema: 'compensação de dívida tributária e precatório judicial'".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela aprovação, nos termos do requerimento que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer.

15. REQUERIMENTO - SUGESTÃO Nº 157/09 - do Conselho de Defesa Social
de Estrela do Sul - que "sugere a realização de reunião de audiência pública para
discutir a implantação da função de Agente Comunitário de Justiça, com funções
mediadoras e conciliadoras".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Audiência Públi ca realizada em 1º/12/2009.

16. REQUERIMENTO - SUGESTÃO Nº 159/2009 - Conselho de Defesa Social de
Estrela do Sul - Sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir
a questão carcerária no Brasil, estimular as penas alternativas, bem como a
informatização dos cálculos da execução penal.
RELATORA: Deputada EMÍLIA FERNANDES
PARECER: pela aprovação, nos termos do requerimento que apresenta.
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Aprovado por unanimidade o Parecer. Audiência Públi ca realizada em
20/08/2009.

17. REQUERIMENTO - SUGESTÃO Nº 160/09 - do Conselho de Defesa Social
de Estrela do Sul - que "sugere a realização de reunião de audiência pública para
discutir o tema: 'anistia para contravenções penais'".
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA.
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado ELIENE LIMA
PARECER: pela aprovação, nos termos do requerimento que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer.

18. REQUERIMENTO - SUGESTÃO Nº 161/09 - do Conselho de Defesa Social
de Estrela do Sul - que "sugere a realização de reunião de audiência pública para
discutir as normas de trânsito e direitos dos motoristas".
RELATOR: Deputado DR. TALMIR.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer.

19. REQUERIMENTO - SUGESTÃO Nº 170/09 - do Conselho de Defesa Social
de Estrela do Sul - que "sugere a realização de reunião para Audiência Pública
para discutir o tema 'concurso público'".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela aprovação, nos termos do requerimento que apresenta.
Aprovado por unanimidade o Parecer. Audiência Públi ca realizada em
24/11/2009.

20. REQUERIMENTO - SUGESTÃO Nº 171/09 - do Conselho de Defesa Social
de Estrela do Sul - que "sugere Audiência Pública para se discutir o
aperfeiçoamento das políticas sociais, em especial o teor da Lei nº 7.115, de 29
de agosto de 1983  (atestado de pobreza) e Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de
1950 (judicial)".
RELATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer.

21. REQUERIMENTO - SUGESTÃO Nº 177/09 - do Conselho Brasileiro de Óptica
e Optometria - que "sugere a realização de reunião de audiência pública para
debater a matéria objeto do Projeto de Lei nº 6.225, de 2009, que "veda a
realização dos exames que especifica e dá outras providências"".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por unanimidade o Parecer.
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TABELAS E GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS

TABELA DEMONSTRATIVA DAS REUNIÕES
2009

Reuniões Quantidade

Reuniões de Eleição 04

Reuniões Deliberativas 22

Reuniões de Audiência Pública 29

Seminários 08

Outros eventos 02

Total 65
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Tramitação de Sugestões na CLP em 2009

Sugestões (projetos
de lei, 
requerimento. de
audiência pública,
etc.)

Sugestões de
Emendas à Lei de
Diretrizes
Orçamentárias

Apreciadas em 2009
Tipos Pendentes Anos

Anteriores
Recebidas

2009 Aprovadas Rejeitadas Prejudicadas

Pendentes
dez/2009

Sugestões (projetos de lei,
requerimento de audiência
pública, etc.)

26 68 33 12 0 49

Sugestões de Emendas à Lei
de Diretrizes Orçamentárias 0 12 12 0 0 0

Total 26 80 45 12 0 49

Total de apreciadas em 2009: 57

Tramitação de Sugestões na CLP em 2009
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Proposições de autoria da CLP em 2009

Proposições Quantidade

Projetos de Lei (PL) 19
Projetos de Lei Complementar (PLP) 1
Projetos de Resolução (PRC) 0
Emendas a Projeto de Lei 0
Indicação (INC) 1
Requerimentos 21

Emendas à LDO 12

TOTAL 54

                  Proposições de autoria da CLP em 2009
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PUBLICAÇÕES VIABILIZADAS PELA CLP – 2009

TÍTULO TIPO DE EVENTO TIRAGEM

REFORMA POLÍTICA
Audiência Pública

realizada em
11/11/2008

500
exemplares

CONSTITUIÇÃO 20 ANOS – ESTADO, DEMOCRACIA
E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Seminário realizado em
27 e 28/11/2008

500
exemplares

CONSTITUIÇÃO 20 ANOS – ESTADO, DEMOCRACIA
E PARTICIPAÇÃO POPULAR (CADERNO DE
TEXTOS)

-
1000

exemplares

CENTENÁRIO DA UMBANDA – MATRIZ RELIGIOSA
BRASILEIRA

Seminário realizado em
09/12/2008

500
exemplares

O MENOR CAMINHO ENTRE OS INTERESSES DA
POPULAÇÃO E A CÂMARA DOS DEPUTADOS Cartilha da CLP

20.000
exemplares

A MULHER NA REFORMA POLÍTICA Seminário realizado em
15/05/2007

500
exemplares

GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA Seminário realizado em
14/05/2009

480
exemplares

TRILHAS DO PODER DAS MULHERES Seminário realizado em
19 e 20/06/2007

500
exemplares

PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO

TÍTULO TIPO DE EVENTO

VI SEMINÁRIO PELA CIDADANIA LGBT Seminário realizado em
14/05/2009

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CERTIFICAÇÃO DAS
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Seminário realizado em
13/08/2009

CERRADO E CAATINGA COMO PATRIMÔNIO
NACIONAL -  Debate da Matéria Objeto da PEC nº
115/95

Audiência Pública
realizada em
10/09/2009

TRILHAS DA SAÚDE DAS MULHERES
Audiência Pública

realizada em
14/10/2009
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QUADRO TÉCNICO – CLP

Sonia Hypolito
Adriana Lima Amaral Moura

Aldenir Áurea da Silva
Aldo Matos Moreno

Angelita  Juvenal de Almeida
Cibele de Fátima Morais Rocha

Cláudio Ribeiro Paes
Crhisthiano Santos

Eliana Teixeira Gaia
Gisele Villas Boas

Heloisa Helena Soares Abadia
João Paulo Borges da Silva

Marilena Tavares Nunes
Nilma Martins Calazans

Robson Pereira da Rocha Silva

Estagiária:
Fernanda Xavier Silva

E os adolescentes:
Alexandre Vinícius Pereira Magalhães

Thaís Nunes Feitosa

CONTATOS

Local: Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo II,
Pavimento Superior, Ala A, salas 121 e 122, CEP 70160-900, Brasília-DF

Telefones: 61 3216-6691/6693/6694/6695 Fax: 61 3216-6700-6699
e-mail: clp@camara.gov.br – site: www.camara.gov.br/clp


