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APRESENTAÇÃO

No começo deste ano, fui indicado para assumir a presidência da
Comissão de Legislação Participativa - CLP, missão que aceitei
prontamente, haja vista a notória importância de uma comissão permanente
no processo legislativo.
Após eleito na Comissão, procurei saber um pouco mais a respeito dos
trabalhos realizados na CLP. Segundo alguns comentários, seria uma
comissão pequena e de pouco interesse para os parlamentares,
principalmente para aqueles que buscam projeção.
Essa informação, para um homem que gosta de desafios, certamente
me motivou a desempenhar um trabalho de relevância, buscando um
propósito maior para a Comissão.
Porém, ao longo do ano de 2012, identifiquei a CLP como um setor de
singular importância para a Casa e, principalmente, para a sociedade
brasileira, a qual, representada pelas entidades da sociedade civil organizada,
apresenta sugestões de proposições (projetos, audiências e seminários),
visando melhorias da legislação do nosso país.
Os Parlamentares que conhecem a Comissão, principalmente aqueles
que já participaram de seus trabalhos, consideram a CLP a porta de entrada
da sociedade no Parlamento, pensamento que corroboro. No entanto,
acredito que seja mais do que isso, pois vejo a Comissão de Legislação
Participativa como a voz da sociedade, o local onde os segmentos sociais
clamam por seus pleitos e são verdadeiramente valorizados.
Não posso deixar de mencionar que, na minha gestão, dois projetos de
lei, de autoria da CLP, foram apreciados e aprovados pelo Plenário da
Câmara, sendo que um deles foi convertido em lei (Lei n 12.694, de 24 de
julho de 2012), demonstrando, uma vez mais, a contribuição da Comissão
para com a construção da legislação do país.
Vale destacar, também, pela grande participação de servidores da
Casa, as audiências que visavam debater o Regimento Interno, que contaram
8

com a presença de estudiosos do tema, que enriqueceram sobremaneira esses
eventos, com ideias de aperfeiçoamento do processo legislativo da Câmara
dos Deputados.
Embora o ano de 2012 tenha sido um ano eleitoral, o que de certa
forma prejudica os trabalhos das comissões, tenho a certeza de que envidei
esforços, juntamente com os membros do colegiado e demais servidores da
CLP, para a consecução de um trabalho de qualidade, que valorizasse o
Parlamento e os vários segmentos sociais, principalmente as minorias menos
favorecidas, merecedoras de atenção e respeito.
Por todas essas razões, agradeço a Deus pela oportunidade que me foi
concedida, pois sei que vibrei a cada vitória da Comissão de Legislação
Participativa, vitórias que não são apenas de um órgão da Casa, mas da
sociedade como um todo.

Sala da Comissão, em 29 de janeiro de 2013.

Deputado ANTHONY GAROTINHO (PR-RJ)
PRESIDENTE
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REUNIÕES DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER “A REGULAMENTAÇÃO
DA JORNADA DE TRABALHO DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E
AUXILIARES DE ENFERMAGEM”
Brasília, 11 de abril de 2012
Foto: Leonardo Prado

E/D: José Antônio Costa (Anaten), Valdirlei Castagna (CNTS), Ivone Cabral (ABEN), Márcia
Krempel (Cofen), Solange Caetano (FNE), deputado Anthony Garotinho, deputado Dr. Grilo,
deputada Carmem Zanotto, Deputada Rosane Ferreira, Douglas de Almeida (CUT) e demais
autoridades.

Origem: Sugestão n. 46, de 2012, da Federação Nacional dos Enfermeiros, com
relatoria do deputado Dr. Grilo.
EXPOSITORES:
DEPUTADO ANTHONY GAROTINHO: Presidente da Mesa
DEPUTADA ROSANE FERREIRA;
DEPUTADA CARMEM ZANOTTO;
SOLANGE CAETANO – Presidente da FNE;
MÁRCIA KREMPEL – Presidente do COFEN;
IVONE CABRAL – Presidente da ABEN;
VALDIRLEI CASTAGNA – Presidente da CNTS;
MARIA GODOI – Presidente da CNTSS;
JOSÉ ANTÔNIO COSTA – Presidente da ANATEN;
CONVIDADOS: DEPUTADA REJANE ALMEIDA (RJ), DEPUTADA ESTADUAL GORETE REIS
(SE), DEPUTADO VITOR PAULO (RJ), DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (MA) E DEPUTADA
ANA PAULA LIMA (SC).
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RELATO:
A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realizou, em 11
de abril de 2012, a audiência pública com o tema “A Regulamentação da Jornada de
Trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem”.
A Audiência Pública teve origem na Sugestão n. 46, de 2012, de autoria da
Federação Nacional dos Enfermeiros e relatoria do deputado Dr. Grilo.
A reunião contou com a participação de várias autoridades da Casa, bem como
com a presença de entidades representativas dos profissionais de Enfermagem, as quais
apresentaram sugestões e críticas relativas às ações desenvolvidas para a melhoria
daquele setor. O cerne das discussões foi o PL nº 2.295, de 2000, que aguarda apreciação
do Plenário da Casa.
O deputado Anthony Garotinho, Presidente da CLP, abriu os trabalhos ressaltando
que o objetivo da reunião era discutir soluções para a melhoria das condições de trabalho
dos profissionais de Enfermagem, notadamente a regulamentação da jornada de trabalho.
O Presidente lembrou, ainda, que a matéria é objeto do Projeto de Lei nº 2.295, de 2000,
de autoria do ex-senador Lúcio Alcântara.
O Presidente da Comissão afirmou que a matéria está aguardando, há alguns anos,
para ser colocada na Ordem do Dia do Plenário da Casa, fazendo menção que, desde o
ano 2000, parlamentares, de vários partidos, apresentaram mais de 100 requerimentos
para incluir a matéria na ordem do dia, não logrando êxito.
Segundo o parlamentar, o Projeto de Lei nº 2.295, de 2000, estabelece que a
duração normal da jornada de trabalho dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares de
Enfermagem e das parteiras não excederá seis horas diárias e trinta horas semanais.
A deputada Rosane Ferreira, em sua manifestação, relatou que exerceu a
Enfermagem durante 25 anos, e que hoje ela está atuando como deputada. A parlamentar
acrescentou que começou como atendente, técnica e hoje é enfermeira formada. Registrou
que dizia a todos: “Não existe Sistema Único de Saúde sem Enfermagem”.
A parlamentar ressaltou a importância das 30 (trinta) horas e que isso não vai ter
custo, mas, ao contrário, será um investimento para a saúde dos brasileiros. Finalizou
dizendo que todos podem contar com o seu apoio para a consecução desse objetivo.
Os palestrantes lembraram que a atividade de Enfermagem é exaustiva em
demasiado, além de expor os profissionais a inúmeros riscos para a sua saúde física e
mental, especialmente pelo contato permanente com agentes biológicos, as culturas de
células, os parasitas, as toxinas etc. Os profissionais de Enfermagem também estão
expostos a agentes químicos nocivos e às radiações ionizantes.
Um argumento forte para a redução da jornada de trabalho, registrado pelos
palestrantes, foi no sentido de que a prevenção de acidentes de trabalho passa
necessariamente pela redução da jornada de trabalho, cujo excesso é considerado um
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agente agressor, causador de exaustão física e mental, fator de redução do desempenho e
da concentração do trabalhador, o que pode provocar prejuízos à sociedade.
A deputada Carmen Zanotto iniciou o discurso agradecendo ao deputado Anthony
Garotinho e cumprimentando os parlamentares presentes. A parlamentar relatou que a
deputada Rosane, assim como ela, já abordou o assunto em inúmeras audiências públicas,
afirmando que esse projeto de lei tramita desde 2000.
Em seu pronunciamento, a deputada Janete Rocha Pietá esclareceu que,
acompanhada da deputada Jandira Feghali e da deputada Benedita da Silva, esteve com o
Presidente Marco Maia, que se comprometeu em receber uma comissão de enfermeiros
para que fossem feitas explanações a respeito do projeto que pretende garantir a jornada
de 30 (trinta) horas àqueles profissionais.
A deputada Érika Kokai, por sua vez, defendeu, com entusiasmo, a aprovação das
30 (trinta) horas, afirmando que: “felizes são as categorias que, ao fazerem suas lutas
imediatas, defendem os interesses do conjunto da sociedade, porque a jornada de 30
(trinta) horas para os profissionais de Enfermagem não é uma reivindicação que se
encerra na luta da própria categoria; é uma reivindicação que se estende pelo conjunto
da sociedade, porque a saúde deste País não sobrevive sem os profissionais de
Enfermagem”.
Foram ouvidas manifestações de várias autoridades e convidados, que reforçaram
a importância da aprovação da matéria, lembrando que a aprovação das 30 (trinta) horas
trará melhores condições para os profissionais de saúde, bem como para a sociedade
brasileira como um todo.
O Relator da Sugestão 46, de 2012, deputado Dr. Grilo, parabenizou todos os
profissionais de Enfermagem pela vitória conquistada na Comissão de Trabalho da Casa,
quando foi aprovado o piso salarial dos enfermeiros e dos demais profissionais de
Enfermagem do país. O deputado afirmou, ainda, que: “Estamos juntos nessa luta.
Acredito que podemos ter um resultado que mudará essa história: reduziremos a jornada
da Enfermagem para 30 (trinta) horas”.
As presenças de diversos parlamentares, entre outras autoridades e representantes
de entidades, foram registradas na audiência pública, com participações que
abrilhantaram, ainda mais, os debates, conforme segue:
Anthony Garotinho, Rosane Ferreira, Dr. Grilo, Carmen Zanotto, Edson Santos,
Paulo Feijó, Jandira Feghali, Luci Choinacki, Alice Portugal, Benedita da Silva, Marinha
Raupp, Sebastião Bala Rocha, Assis Melo, Domingos Dutra, André Moura, Milton
Monti, Mauro Nazif, Artur Bruno, Chico Lopes, João Ananias, Rogério Carvalho, José
Stédile, Janete Rocha Pietá, Taumaturgo Lima, Valéria Macedo (deputada estadual),
Professora Dorinha Seabra Rezende, Jonas Donizette, Flávia Morais, Vicentinho, Paulo
Rubem Santiago, Zequinha Marinho, Damião Feliciano, Ademir Camilo, Rubens Bueno,
Mauro Nazif, Jerônimo Goergen, Glauber Braga, Erica Kokay, Jean Wyllys, Valtenir
Pereira, Arnaldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Severino Ninho, Laercio Oliveira, Cesar
Colnago, Decio Lima, Ana Paula Lima, Geraldo Resende, Manoel Carlos – Presidente do
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Conselho Federal de Enfermagem, Ivone Cabral – Presidente da associação Brasileira de
Enfermagem, Maria Godói – Presidente da CNTSS, Senhora Solange Caetano –
Presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, deputada Estadual Goretti Reis.
Antes de encerrar a reunião, o deputado Dr. Grilo lembrou a importância de se
retomar a discussão da matéria em outro momento, pois o trabalho não pode ser
interrompido. Reafirmou que continuará lutando pelas “30 (trinta) Horas Já”.
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA DEBATER “O REGIMENTO
INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS”
Brasília, 8 de maio, 12 e 19 de junho de 2012.
Foto: Luiz Cruvinel

E/D: Luiz Antônio Souza da Eira, deputado Anthony Garotinho, Sérgio Sampaio e deputada Professora
Dorinha Seabra Rezende.

Origem: Requerimento n. 32/12 – de autoria da deputada Professora Dorinha –
e Requerimento n. 35/12 – de autoria do deputado Francisco Araújo.
EXPOSITORES:
Dia 08/05/12:
MOZART VIANNA – Ex-Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados
FERNANDO SABÓIA VIEIRA – Diretor do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento
– CEFOR. (REQ. 32/12);
Dia 12/06/12:
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA – Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos
Deputados – E
LUIZ ANTÔNIO SOUZA DA EIRA – Diretor do Departamento de Comissões da Câmara dos
Deputados (REQ. 32/12);
Dia 19/06/12:
PAULO FERNANDO MELO DA COSTA – Assessor Jurídico da Liderança do PSD (REQ. 35/12).

RELATO:
Preliminarmente, vale esclarecer que o deputado Anthony Garotinho, Presidente
da Comissão de Legislação Participativa, apresentou o Requerimento n. 24/12, aprovado
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por unanimidade pelo colegiado da Comissão, que tinha por objetivo constituir
Subcomissão Especial destinada a estudar e propor alterações no Regimento Interno desta
Casa.
Manifestaram a intenção de participar da referida Subcomissão os seguintes
parlamentares: Dr. Grilo, Amauri Teixeira e a Professora Dorinha Seabra Rezende. A
deputada Professora Dorinha Seabra Rezende foi escolhida a Presidente da Subcomissão,
tendo como Relator o deputado Anthony Garotinho.
Faz-se importante mencionar que a Consultoria Legislativa da Casa foi convidada
a auxiliar os trabalhos da Subcomissão, sendo representada pelas servidoras Paula Ramos
Mendes e Regina Maria Groba Bandeira.
Com o propósito de ampliar as discussões a respeito do tema, foram realizadas três
Audiências Públicas, a primeira dia 08 de maio, a segunda dia 12 de junho e a última dia
19 de junho do corrente, provenientes do Requerimento n. 32/12 (de autoria da deputada
Professora Dorinha) e do Requerimento n. 35/12 (de autoria do deputado Francisco
Araújo), que tiveram por objetivo debater, com a participação de estudiosos do assunto, o
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Os debates realizados foram bastante proveitosos, contando com a participação de
servidores da Casa com vasta experiência no assunto, o que enriqueceu sobremaneira os
debates. Dentre as participações, pode-se destacar a presença do Sr. Mozart Vianna, ExSecretário-Geral da Mesa, do Sr. Sérgio Sampaio, Secretário-Geral da Mesa, do Sr. Luiz
Antônio da Eira, Diretor do Departamento de Comissões, do Sr. Fernando Sabóia, Diretor
do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento – CEFOR, e do Sr. Paulo
Fernando da Costa, Assessor Jurídico da Liderança do PSD.
O Presidente Anthony Garotinho, em sua manifestação, esclareceu que o assunto é
de grande importância para a Câmara dos Deputados e que a reforma do Regimento trará
benefícios a todos que trabalham nesta Casa. Entre as várias propostas em discussão, o
parlamentar afirmou a importância de aumentar o período de mandato dos presidentes das
Comissões, argumentando que deveria seguir os mesmos critérios da Mesa, ou seja, 2
(dois) anos de mandato, o que foi corroborado pelo Sr. Sérgio Sampaio, Secretário-Geral
da Mesa.
Participaram das audiências, entre outras autoridades, demonstrando
conhecimento e interesse no tema, os seguintes parlamentares: Diego Andrade, Professora
Dorinha Seabra Rezende, Francisco Floriano, Amauri Teixeira, Francisco Escórcio e
José Stédile.
Após as audiências, quando foram ouvidas diversas sugestões dos palestrantes e
de demais servidores da Casa, entre outros interessados, as Consultoras Legislativas
apresentaram um relatório, no qual constam as seguintes propostas de alteração do
Regimento Interno:
1) Alterar o art. 8º, § 4º, e art. 27 para prever a hipótese de criação, fusão ou
incorporação de Partido Político como exceção à regra em que o cálculo das vagas dos
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Partidos ou dos Blocos Parlamentares na composição da Mesa e das Comissões será feito
com base no resultado final das eleições proclamado pela Justiça Eleitoral;
2) Prever a implantação de uma Agenda Mensal, com inclusão de um número
mínimo de proposições de iniciativa parlamentar;
3) Exigir que as secretarias das comissões deem ciência da pauta às lideranças
com antecedência de pelo menos 24 horas;
4) Criar mecanismo para fazer com que os Recursos contra competência
conclusiva e os recursos a questão de ordem sejam efetivamente apreciados pelo Plenário
da Casa;
5) Reduzir o número de Comissões Especiais:
5.1) aumentando para mais de 4 comissões de mérito a hipótese em que comissão
especial é criada para substituir as comissões permanentes;
5.2) alterando o rito das Propostas de Emenda à Constituição, que passariam a ser
apreciadas pelas comissões de mérito e pela CCJC, que também analisaria o mérito de
todas elas; e
5.3) retirando da Comissão Especial e transferindo para as Comissões
Permanentes a apreciação dos projetos de Código;
6) Determinar o arquivamento, com algumas poucas exceções, das proposições em
tramitação há mais de duas legislaturas;
7) Instituir a dispensa de presença aos deputados nas sessões de debates das
segundas e sextas-feiras;
8) Prever a prejudicialidade dos requerimentos protelatórios, chamados pelo Dr.
Mozart de Kit Obstrução, após a apreciação de um primeiro requerimento com a mesma
finalidade, dando assim, agilidade aos trabalhos legislativos;
9) Ampliar e fortalecer o poder conclusivo das comissões, aumentando o rol de
proposições que não devam ir ao Plenário;
10) Alterar a regra da apensação, evitando que matérias possam ser apensadas em
Plenário após a apreciação das comissões;
11) Impor prazo para o Líder fazer alteração na composição de comissão, evitando
a retirada de determinado membro em função da votação de alguma matéria específica;
12) Determinar limite restrito para a retirada de assinatura de proposição;
13) Alterar as regras do Grande Expediente:
13.1) aumentando o período de 50 minutos para 1 hora e reduzindo para 20
minutos o tempo de cada orador, possibilitando que haja um orador a mais por dia;
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13.2) alterando o sorteio de mensal para semestral, ou anual, para que o
parlamentar possa se programar melhor;
14) Incluir no Regimento alguns dispositivos sobre a tramitação de Medidas
Provisórias;
15) Incluir no Regimento o rito de tramitação dos tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos, que devam ser aprovados com status de Emenda
Constitucional.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER “OS PROBLEMAS
ENTRE OS PLANOS DE SAÚDE ODONTOLÓGICOS E OS
ODONTÓLOGOS, BEM COMO O PAPEL DO ESTADO NA
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PLANOS
ODONTOLÓGICOS”
Brasília, 17 de outubro de 2012
Foto: Renato Araújo

E/D: Felipe Soledad, Dagoberto José Steinmeyer Lima, Cida Diogo, Luciano Eloi Santos, Deputado Dr.
Grilo, Bruno Sobral de Carvalho, José Carrijo Brom e José Mário Morais Mateus.

Origem: Requerimento nº 36/2012 – de autoria do deputado Dr. Grilo
EXPOSITORES:
BRUNO SOBRAL DE CARVALHO – Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS;
LUCIANO ELOI SANTOS – Sindicato dos Odontólogos do Estado de Minas Gerais – SOMGE;
CIDA DIOGO – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – UNIDAS;
WELINGTON MOREIRA DE MELLO – Federação Interestadual dos Odontologistas – FIO;
DAGOBERTO JOSÉ STEINMEYER LIMA – Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de
Grupo – SINOG;
JOSÉ MÁRIO MORAIS MATEUS – Conselho Federal de Odontologia – CFO;
JOSÉ CARRIJO BROM – Federação Interestadual dos Odontologistas – FIO;
FELIPE SOLEDAD – Associação dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais.

RELATO:
A Comissão de Legislação Participativa realizou, em 17 de outubro de 2012,
Reunião de Audiência Pública sobre os Planos de Saúde Odontológicos, com o objetivo
de debater os problemas havidos entre os planos de saúde odontológicos e os
18

odontólogos, bem como o papel do Estado na regulação e fiscalização dos planos de
saúde odontológicos.
Participaram como expositores do evento os representantes das seguintes
Instituições: Bruno Sobral de Carvalho, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
Luciano Eloi Santos, Sindicato dos Odontólogos do Estado de Minas Gerais (SOMGE);
Cida Diogo, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS);
Welington Moreira de Mello, Federação Interestadual dos Odontologistas (FIO);
Dagoberto José Steinmeyer Lima, Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de
Grupo (SINOG); José Mário Morais Mateus, Conselho Federal de Odontologia (CFO);
José Carrijo Brom, Federação Interestadual dos Odontologistas (FIO); e Felipe Soledad,
Associação dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais.
O deputado Dr. Grilo, autor do requerimento que ensejou o evento, presidiu os
trabalhos, lembrando a importância da saúde bucal para todos os brasileiros e da
necessidade da regulamentação dos planos de saúde odontológicos.
O deputado Mandetta, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família,
informou a respeito do grupo de trabalho que vem sendo organizado no âmbito de sua
comissão para discussão do tema, solicitando apoio para a constituição de uma Comissão
Especial para revisão do marco regulatório do setor de saúde suplementar.
O Sr. Bruno Sobral de Carvalho frisou a importância da fiscalização dos contratos
entre as operadoras dos planos de saúde e os prestadores de serviço, com a mediação da
Agência Nacional de Saúde Suplementar.
O Sr. José Mário Mateus, em nome do Conselho Federal de Odontologia, propôs
que os planos de saúde sejam integrados, não segmentando a odontologia das outras áreas
de atenção à saúde.
O Sr. Luciano Eloi Santos trouxe uma preocupação, mencionada também por
outros expoentes, sobre a glosa das operadoras de saúde sobre as requisições dos
odontólogos, bem como sobre a necessidade de exames radiográficos periciais em
determinados casos.
A Sra. Cida Diogo apresentou o trabalho da UNIDAS, instituição que agrega 140
operadoras de planos de saúde de autogestão. Finalizou sua exposição cobrando
providências em relação ao preço do material protético, que inviabiliza a sustentabilidade
do atendimento odontológico.
O Sr. José Carrijo Brom levantou vários questionamentos em nome da Federação
Interestadual dos Odontologistas. Ao referir-se à questão dos valores recebidos por alguns
planos de saúde, registrou que: “Hoje, qualquer prestação de serviço que contratemos na
nossa área, especificamente de odontologia, qualquer técnico que chamamos para fazer
uma consulta sobre qualquer questão do nosso equipamento de trabalho não sai por
menos de 60 ou 70 reais. Qualquer consulta, para ele se deslocar até o nosso consultório,
sem falar nos custos que advirão da sua atuação. Se chamamos qualquer outro, de outra
área, para vir ao nosso consultório, não sai por menos de 30, 40, 50 reais uma consulta.
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No entanto, hoje, na área, os profissionais de odontologia se submetem a consultas de 10
reais, de 12 reais, de 6 reais, de 1 real e 50 centavos, como já pude presenciar.”
O Sr. Dagoberto de Lima falou em nome do Sindicato Nacional das Empresas de
Odontologia de Grupo, lembrando: “Mas, na verdade, estamos limitados, nessas nossas
negociações coletivas, tanto como sindicato quanto como entidade de classe, aos limites
da lei concorrencial e aos limites estabelecidos principalmente em atenção ao fato de que
não pode haver desabastecimento de serviço para os consumidores, que já pagaram a
conta”.
O Sr. Felipe Soledad alertou a respeito das demandas dos usuários dos planos de
saúde odontológicos, conforme segue: “Falou-se aqui na hipossuficiência do
profissional, mas é preciso lembrar que mais hipossuficiente do que o profissional é o
consumidor, é o usuário desse plano, que é, em última análise, o mais penalizado, seja
pela paralisação dos serviços, seja pelo desequilíbrio contratual, seja pelas deficiências
que se verificam por causas leoninas, glosas indevidas, reajustes indevidos”.
De uma forma geral, houve consenso quanto a um desajuste entre as operadoras de
saúde e os profissionais de saúde bucal. Entendeu-se que há a necessidade de se alinhar a
busca de lucro das operadoras com a justa remuneração dos profissionais odontólogos e o
acesso ao atendimento odontológico de qualidade à população brasileira.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER “O FIM DO EXAME DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL”
Brasília, 5 de dezembro de 2012.
Foto: Alexandra Martins

E/D: Vivian Távora, Willyan Johnes, Reynaldo Arantes, deputado Dr. Grilo, Oswaldo Pinheiro e
André Souza.

Origem: Requerimento nº 43/2012 de autoria do Deputado Dr. Grilo
EXPOSITORES:
OSWALDO PINHEIRO – Assessor jurídico do Conselho Federal da OAB;
WILLYAN JOHNES – Presidente da Ordem dos Bacharéis do Brasil;
VIVIAN TÁVORA – Gestora de projetos da Fundação Getúlio Vargas (FGV);
REYNALDO ARANTES – Presidente da Organização dos Acadêmicos e Bacharéis do Brasil;
ANDRÉ SOUZA – Vice-presidente do Movimento Nacional dos Bacharéis de Direito.

RELATO:
Parlamentares e representantes de entidades de Direito debateram a
obrigatoriedade das provas do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil na Audiência
Pública “O Fim do Exame da OAB”, promovido pela Comissão de Legislação
Participativa.
O deputado Dr. Grilo (PSL-MG), autor do requerimento para a realização da
reunião, presidiu o evento. O deputado comentou o valor cobrado pela organizadora do
Exame para a inscrição dos candidatos para a prova da Ordem. Na opinião do deputado, o
valor é alto. O deputado também sugeriu que a Ordem dos Advogados do Brasil deveria
prestar contas do valor arrecadado com a realização das provas.
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O deputado Vicentinho (PT-SP) registrou que deveria ser realizada uma comissão
geral para debater a obrigação do exame da Ordem. Essa comissão teria a participação de
parlamentares e de representantes dos setores envolvidos. O deputado paulista ponderou
que vários bacharéis são excluídos do mercado por não conseguirem aprovação na prova.
Em sua opinião, a prova deveria ser elaborada pelo Ministério da Educação.
O presidente da Organização dos Acadêmicos e Bacharéis do Brasil, Reynaldo
Arantes, questionou os resultados da última prova aplicada pela Ordem dos Advogados
do Brasil, demonstrando insatisfação com o método atualmente utilizado.
O assessor jurídico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Oswaldo Pinheiro, explicou que o objetivo da prova da OAB é aferir a qualidade
técnica dos formados em direito para exercer a profissão de advogado. Ele defendeu o
valor cobrado pela inscrição, pois a realização do exame envolve o trabalho de mais de 15
mil pessoas em 169 locais diferentes.
A gestora de projetos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Vivian Távora, afirmou
que as questões do Exame são elaboradas sem armadilhas para os candidatos e que o
banco de questões é atualizado a cada novo certame. Ela explicou que o sistema de
correção é eletrônico e que cada profissional julga apenas uma questão da prova sem ter
conhecimento do nome do candidato.
O presidente da Ordem dos Bacharéis do Brasil, Willyan Johnes, afirmou que as
provas aplicadas durante o curso de direito já bastam para atestar a competência dos
advogados que serão formados. Ele criticou que as provas da OAB ainda sejam aplicadas
“a caneta”, sem nenhum uso de tecnologia e com conteúdo em desacordo com a realidade
do bacharel. De acordo com o dirigente, a Ordem dos Advogados do Brasil se
transformou em um estado paralelo e soberano.
Na opinião do vice-presidente do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito,
André Souza, a função de realizar o exame deveria ser do Ministério da Educação (MEC).
Ele argumentou que, quando foi criado o Exame da Ordem, 30 anos atrás, o Brasil não
tinha tantas condições quanto hoje na educação. Para ele, a prova é uma grande fonte de
renda para a OAB.
Para a deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), o debate a
respeito da obrigatoriedade do Exame da OAB é um reflexo da problemática na educação
no país. Ela argumentou que o país tem problemas graves na educação básica e na
formação dos professores.
O deputado Costa Ferreira (PSC-MA) defendeu a aplicação das provas da Ordem
dos Advogados do Brasil. Em sua opinião, é necessário ter um órgão que supervisione e
avalie a competência do advogado.
O deputado Lincoln Portela (PR-MG) disse ser injusto que um candidato seja
aprovado na primeira etapa do exame e, em caso de reprovação na fase seguinte, ser
obrigado a fazer todas as etapas numa próxima tentativa. Em sua opinião, o candidato não
deve repetir a primeira etapa e fazer apenas a parte descritiva da prova.
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Mais de 20 projetos em tramitação na Câmara tratam do tema, entre eles o PL
2154/11, que põe fim à exigência do exame, demonstrando que o debate do assunto
apresentado é pertinente e atual.
Verificou-se, portanto, que o assunto merece atenção das autoridades e dos
profissionais, pois a matéria é polêmica, tendo diversos pontos que devem ser discutidos
com atenção, para que se chegue a uma conclusão que traga benefícios a todos os setores
envolvidos.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER “AGENDA LEGISLATIVA
DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E HOMENAGEM AO ECONOMISTA
PAUL SINGER”
Evento realizado pela Comissão de Direitos Humanos, com a participação da Comissão
de Legislação Participativa e do Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
Brasília, 7 de novembro de 2012.
Foto: Arquivo CLP

E/D: Dep. Dr. Grilo, Sra. Sônia Braz, Dep. Érika Kokay, Sr. Paul Singer e Sr. Carlos Alencar

Origem: Requerimento n. 185/12, de autoria do deputado Domingos Dutra, da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias. A reunião contou com a participação
da Comissão de Legislação Participativa e do Fórum Brasileiro de Economia
Solidária.
EXPOSITORES:
CARLOS ALENCAR – Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis;
DEPUTADO PAULO TEIXEIRA – Coordenador da Frente Parlamentar Mista da Economia
Solidária;
PAUL SINGER – Secretário Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e
Emprego;
SÔNIA BRAZ – Representante do Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
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RELATO:
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a Comissão de Legislação
Participativa e o Fórum Brasileiro de Economia Solidária realizaram audiência pública,
no dia 7 de novembro, para tratar da “Agenda Legislativa da Economia Solidária”.
O evento contou com a participação de representantes do poder Executivo e da
sociedade civil, além de parlamentares que compõem a Frente Parlamentar em Defesa da
Economia Solidária. Na ocasião, foi realizada uma homenagem ao professor Paul Singer,
renomado economista e professor, pelo seu aniversário de 80 anos.
Austríaco, naturalizado brasileiro, Singer, que ocupa atualmente o cargo de
Secretário Nacional de Economia Solidária, tem prestado notável contribuição à
formulação teórica do tema.
O economista analisou que os resultados obtidos pela Secretaria e pelo movimento
de economia solidária são decorrências de um processo de “produção intelectual
coletiva”. Ele disse ser inaceitável existir pobreza em um país rico, mas comemora os
avanços da economia solidária. “O fundamental é que nós estamos conseguindo
coletivamente, de uma forma democrática, reconquistar alguma coisa que nos foi tirada”.
A deputada Érika Kokay, que presidia a reunião, argumentou que o processo de
economia solidária contribui para tornar o cidadão parte de toda a cadeia produtiva,
“criando novas formas horizontais, igualitárias, de construir uma nação que caiba todo
mundo”.
A referida audiência abriu espaço para o debate sobre a contribuição desse tipo de
economia para um desenvolvimento baseado na sustentabilidade e em metas distributivas
de recursos. Ou seja, uma plataforma para o fomento de novas forças produtivas e de
instauração de novas relações de produção, de modo a promover um processo sustentável
de crescimento econômico, capaz de preservar a natureza e redistribuir os frutos do
crescimento a favor dos que se encontram marginalizados da produção social e da fruição
dos seus resultados.
Lideranças de empreendimentos que operam nos paradigmas da economia
solidária e membros do Fórum Brasileiro de Economia Solidária falaram sobre
experiências interessantes que estão ocorrendo em todas as regiões do país, indicando que
essas iniciativas estão em expansão, mas dependem da continuidade do apoio de agências
governamentais. “O apoio que é considerado natural para empresas que operam nos
padrões da propriedade privada tem de ser natural também para essas organizações de
propriedade coletiva”, defendeu o deputado Paulo Teixeira (PT-SP), coordenador do
Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
Para o vice-presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Dr.
Grilo, é preciso avançar muito ainda no tema da economia solidária. Ele analisa que é
preciso conscientização das pessoas para a questão. “Na economia solidária não existe
patrão ou empregado, há um grupo de pessoas voltadas para um objetivo comum”,
argumentou o deputado mineiro.
25

O Pacto Internacional dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais,
patrocinado pela ONU, do qual o Brasil é signatário, consagra as iniciativas voltadas para
a busca dessas alternativas de independência econômica, sobretudo quando
acompanhadas do desenvolvimento social, afirmação cultural e preservação do meio
ambiente.
A reunião contou com a participação de algumas autoridades que prestaram sua
valiosa contribuição aos debates, a exemplo dos seguintes parlamentares: deputada Erika
Kokay – Presidente em exercício da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, deputado
Dr. Grilo – 1º Vice-Presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Padre
Ton e deputado Bohn Gass.
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SEMINÁRIOS

IV SEMINÁRIO NACIONAL GUARDAS MUNICIPAIS E
SEGURANÇA PÚBLICA
Brasília, 23 de maio de 2012.
Foto: Beto Oliveira

E/D: deputado José Stédile, Maurício Domingues da Silva (Naval), deputado Arnaldo Faria de Sá, deputado
Anthony Garotinho, Cristina Gross Villa Nova, deputado Delegado Protógenes e deputado Vicentinho.

Origem: Sugestão 47/2012 – ONG SOS Segurança Dá Vida – Relator:
Deputado Amauri Teixeira
EXPOSITORES
DEPUTADO ANTHONY GAROTINHO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa
DEPUTADO EFRAIM FILHO – Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado
DEPUTADO VICENTINHO – Presidente da Frente Parlamentar Pró Guardas Municipais
DEPUTADO AMAURI TEIXEIRA – Relator da Sugestão 47/2012
DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ – Relator da PEC 534/02
DRA. CRISTINA GROSS VILLA NOVA – Secretária Nacional de Segurança Pública em exercício
MAURÍCIO DOMINGUES DA SILVA (NAVAL) – Presidente da ONG SOS Segurança Dá Vida
CLAUDIO FREDERICO – Inspetor da Guarda Municipal de Curitiba/PR
MONTOVANI FRANCO – Inspetor da Guarda Municipal de Paulínia/SP
ELAINE CRISTINA – Guarda Municipal Feminina de Araçatuba/SP
IVETE GONÇALVES – Classe Distinta da Guarda Municipal de Porto Feliz/SP
CARLOS AUGUSTO – Presidente do Sindguardas/SP – Marco Regulatório e Função Delegada
MAURICIO DONIZETE MACIEL – Conselheiro da ONG SOS Segurança Dá Vida
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RELATO:
A Comissão de Legislação Participativa realizou, pelo quarto ano consecutivo, o
Seminário Guardas Municipais e Segurança Pública, evento que congrega guardas
municipais de todo o País em busca de melhorias para sua atividade profissional. Entre
outras ações, os guardas municipais se mobilizam pela aprovação da PEC 534/02, que
dispõe sobre a competência das guardas municipais.
A iniciativa de realização do Seminário parte da ONG SOS Segurança dá Vida,
entidade da Sociedade Civil Organizada que congrega milhares de guardas municipais de
todo o País, por meio da apresentação da Sugestão nº 47/2012, com relatoria do deputado
Amauri Teixeira.
Sob a presidência dos deputados Anthony Garotinho e Dr. Grilo, respectivamente
presidente e primeiro vice-presidente da Comissão de Legislação Participativa, o evento
contou com a participação dos deputados Adrian, Amauri Teixeira, André Moura,
Arnaldo Faria de Sá, Costa Ferreira, Delegado Protógenes, Edinho Araújo, Efraim Filho,
Eros Biondini, Fátima Bezerra, Francisco Floriano, Francisco Escórcio, José Stédile,
Lincoln Portela, Marcon, Otoniel Lima, Oziel Oliveira, Professora Dorinha, Ratinho
Júnior e Vicentinho, que apoiaram, em sua maioria, a luta dos guardas municipais por
melhores condições de trabalho.
Além dos parlamentares que prestigiaram o evento, o Seminário contou com a
exposição dos seguintes convidados: Cristina Gross Villa Nova, Secretária Nacional de
Segurança Pública Interina; Claudio Frederico, Inspetor da Guarda Municipal de
Curitiba/PR; Mantovani Franco, Inspetor da Guarda Municipal de Paulínia/SP; Elaine
Cristina, Guarda Municipal Feminina de Araçatuba/SP; Ivete Gonçalves, Classe Distinta
da Guarda Municipal de Porto Feliz/SP; Carlos Augusto, Presidente do Sindicato dos
Guardas Civis Metropolitanos da Cidade de São Paulo (SINDGUARDAS/SP); Maurício
Domingues da Silva (Naval) e Maurício Donizete Maciel, respectivamente presidente e
conselheiro da ONG SOS Segurança Dá Vida.
O Deputado Anthony Garotinho, presidente da Comissão de Legislação
Participativa, saudou todos os presentes e manifestou o seu apoio à regulamentação das
Guardas Municipais, alertando a importância de se debater a matéria.
O Deputado Vicentinho, coordenador da Frente Parlamentar Pró Guardas
Municipais, apresentou o nome dos coordenadores regionais da Frente Parlamentar,
conclamando a plateia a procurar os coordenadores em seus Estados, para obter apoio no
que se refere aos interesses da Guarda Municipal.
A Sra. Cristina Gross apresentou vários projetos desenvolvidos pela Secretaria
Nacional de Segurança Pública – SENASP, no sentido de trazer segurança jurídica e
qualificação profissional à Guarda Municipal, bem como regulamentar a sua atuação
junto aos municípios. Reiterou o compromisso da SENASP com a Guarda Municipal,
dizendo: “Nós somos parceiros para esse trabalho e somos parceiros também para
desenvolver uma política pública responsável e obviamente integrada, no âmbito da sua

28

complexidade, não só entre as outras instituições, mas também com as outras políticas
públicas que são desenvolvidas no Município”.
Vários deputados apresentaram sua solidariedade e seu compromisso com a
apreciação das propostas de lei em trâmite na Câmara dos Deputados. Entre eles, o
Deputado Efraim Filho, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado – CSPCCO, o deputado Lincoln Portela, Líder do PR, e o deputado
André Moura, Líder do PSC.
Em sua manifestação, a deputada Professora Dorinha afirmou que o assunto
merece ser pautado, registrando que: “Quero dizer para os representantes do meu Estado
que a bancada federal se reunirá às 18h para que nós possamos nos inteirar e formar
juntos uma corrente e, lógico, possa o Democratas, que inclusive preside também a
Comissão de Segurança, se comprometer junto à nossa liderança — eu sou Vice-Líder
também do partido —, fazer pressão para que o tema seja pautado, entre na discussão e
esta Casa possa fazer um debate democrático”.
O deputado Efraim Filho esclareceu, em sua fala, o objeto do Estatuto da Guarda
Municipal, conforme segue: “Então, rapidamente, vou dizer o que essa travessia
representa: delimitar a função dos senhores, educar, orientar, fiscalizar, controlar,
policiar, proteger a tranquilidade e a segurança dos cidadãos, colaborar para o
desenvolvimento das políticas públicas de segurança, zelar pelo respeito à Constituição
Federal, às leis, às pessoas e ao patrimônio, tolher toda ação nefasta de indivíduos,
preventiva e repressivamente, quando se trata da preservação da ordem pública, da
incolumidade das pessoas, do patrimônio e dos serviços municipais.”.
O referido parlamentar fez ainda uma sugestão: “Por mais que a SENASP tenha o
apoio do Ministério da Justiça, eu acho que já está pequeno para a segurança pública.
Está na hora de ser criado o Ministério da Segurança Pública neste País. O Ministério
da Justiça tem as suas atribuições, mas a segurança pública tem de ultrapassar as
fronteiras da SENASP”.
Os guardas municipais apresentaram vários aspectos de sua atividade profissional
que se encontram deficitários, precisando de regulamentação e definição. Foram
mencionados aspectos relacionados ao patrulhamento de trânsito, polícia comunitária,
policiamento preventivo, estatuto do desarmamento, subordinação da guarda civil
metropolitana a outras instituições de segurança etc.
Nas palavras do senhor Cláudio Frederico: “Então, perder a vida em prol da
segurança pública faz parte da nossa função, infelizmente, mas ter condições de trabalho
para que não se perca a vida é muito importante”.
Vários guardas municipais da plateia usaram da palavra, manifestaram-se a favor
da aprovação das leis que regulamentem a mencionada atividade, bem como fizeram
denúncias e pediram respostas. Entende-se, portanto, que a oportunidade de participação
foi dada aqueles que prestigiaram o evento, os quais, certamente, levaram ao
conhecimento do público e do Parlamento experiências e anseios referentes ao tema
proposto.
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Ao término do evento, o senhor Maurício Domingues da Silva, o Naval, agradeceu
o apoio de todos e finalizou dizendo: “Se os senhores ainda não perceberam, o grande
objetivo da Marcha Azul Marinho é, além de sensibilizar os Deputados desta Casa de
leis, trazer a curiosidade da sociedade brasileira em, pelo menos, tentar entender o que
esses homens querem. Nós queremos trabalhar. Nós queremos evitar que nossas crianças
continuem morrendo nas mãos de traficantes. Nós queremos ser úteis.”.
Após a realização do seminário, ainda no ano de 2012, a Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o PL 1.332/03, que “dispõe sobre as
atribuições e competências comuns das Guardas Municipais do Brasil, regulamenta e
disciplina a constituição, atuação e manutenção das Guardas Civis Municipais como
órgãos de segurança pública em todo o Território Nacional e dá outras providências”,
sendo encaminhado então à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados.
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MESAS-REDONDAS

MESA REDONDA PARA DEBATER “A SOCIEDADE CIVIL E O
LEGISLATIVO – UMA PARCERIA DEMOCRÁTICA DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR”
Brasília, 21 de novembro de 2012.
Foto: Lúcio Bernardo Jr

E/D – Deputado Anthony Garotinho, presidente da CLP, e Valéria Palanza, da Pontifícia Universidade do
Chile

Origem: Requerimento nº 44/2012 de autoria do Deputado Anthony Garotinho
EXPOSITORES:
VALÉRIA PALANZA – Professora do Instituto de Ciência Política da Pontifícia Universidade
Católica do Chile;
SÔNIA HYPOLITO – Secretária da Comissão de Legislação Participativa.
DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
DEPUTADO GLAUBER BRAGA

RELATO:
No dia 21 de novembro de 2012, a Comissão de Legislação Participativa realizou
uma reunião de mesa-redonda para debater as relações entre a sociedade civil e o poder
legislativo. Intitulada “A Sociedade Civil e o Legislativo — Uma Parceria Democrática
de Participação Popular”, a mesa-redonda foi realizada no Plenário 3 da Câmara dos
Deputados e contou com a participação de parlamentares, representantes de instituições
da sociedade civil organizada e de uma acadêmica da Pontifícia Universidade Católica do
Chile.
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Valéria Palanza, Professora Assistente do Instituto de Ciência Política da
Pontifícia Universidade Católica do Chile, traçou um quadro comparativo entre os
processos legislativos na América Latina, argumentando que o processo legislativo pode
funcionar sem a participação da sociedade civil, mas que o processo é melhor quando há a
participação da sociedade.
Sonia Hypolito, secretária da Comissão de Legislação Participativa, fez uma
apresentação a respeito do funcionamento da Comissão, explicando que a CLP recebe e
examina as sugestões de iniciativa legislativa, pareceres técnicos, exposições e propostas
oriundas da sociedade civil organizada, detalhando os tipos de sugestões que podem ser
apresentadas na Comissão.
O presidente informou aos presentes que duas matérias, oriundas da Comissão de
Legislação Participativa, foram aprovadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados. O
deputado também informou que, destas, uma foi transformada em Lei.
O deputado Anthony Garotinho disse que há 141 projetos de autoria da CLP
tramitando na Casa, sendo que 32 desses projetos estão prontos para votação no Plenário
da Câmara.
A deputada Luiza Erundina (PSB-SP) avaliou que ainda há pouco exercício da
democracia direta no País. Na visão da deputada, a democracia representativa é muito
importante, mas estará incompleta, imperfeita, se não se exercitar ao mesmo tempo a
democracia direta e a democracia participativa.
O deputado Costa Ferreira (PSC-MA), membro da Comissão, disse que a criação
da Comissão de Legislação Participativa facilitou o processo legislativo ao dinamizar os
trabalhos dos parlamentares.
O deputado Glauber Braga (PSB-RJ), também membro da Comissão, fez uma
análise do sistema representativo brasileiro e da percepção que a população tem da
política, no país.
O deputado fluminense foi enfático ao dizer que é necessária uma maior
participação popular para evitar o desgaste da instituição política. Glauber Braga disse
acreditar que, se não houver uma modificação profunda e não utilizar instrumentos de
participação de democracia direta de forma mais robusta, o sistema representativo atual
estará falido do ponto de vista político.
O deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA) reclamou da demora em serem colocadas
para votação matérias prontas para a pauta. O deputado informou que há quase 100 mil
matérias em tramitação na Casa e que existem matérias muito importantes esperando
oportunidade para serem votadas.
O deputado Jordy citou que nas eleições presidenciais realizadas nos Estados
Unidos, além dos nomes dos candidatos, as cédulas de votação traziam questionamentos
aos cidadãos sobre assuntos polêmicos, sob a forma de referendo, para que a sociedade
fosse ouvida.
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Durante o evento, foram respondidas nove perguntas enviadas por internautas, por
intermédio do portal e-Democracia, que criou uma sala de bate-papo virtual para a
participação popular.
Participaram da mesa-redonda com intervenções:
Adeilde Marques, presidente da Federação Nacional dos Terapeutas (Fenate);
Dalva Maria de Mello, secretária-executiva do Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras (CRUB); Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal; Leandro
Pacífico Souza Oliveira, diretor-presidente da Associação Brasileira dos Mutuários da
Habitação (ABMH); Ivanir César Ireno Júnior, vice-presidente da 1ª Região da
Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE); Eliana Magalhães Graça, assessora
política do Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC); Elizeu Augusto de Brito,
diretor-presidente da Federação Nacional dos Engenheiros de Pesca do Brasil (FAEPBR); Luiz Bernardo Delgado Bieber, diretor-executivo do Centro Brasileiro de Estudos
de Saúde (CEBES); Nelson de Miranda Osório, diretor financeiro da Confederação
Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP); Luiz Antônio Colussi,
membro da Comissão Legislativa da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra); Luís Claudio Megiorin, coordenador da Confederação Nacional de
Pais e Alunos (Confenapa); Edélcio Vigna, conselheiro do Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional (Consea).
A mesa-redonda foi transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal alternativo.
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MESA REDONDA PARA DEBATER “A LIBERDADE DE CINCO
CUBANOS PRESOS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA”
Brasília, 21 de novembro de 2012.
Foto: Lúcio Bernardo Jr

E/D: Hélio Doyle, Rafael Hidalgo, deputada Érika Kokay, Afonso Magalhães e deputado Anthony Garotinho.

Origem: Requerimento n. 169/12, de autoria do deputado Domingos Dutra, da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com a participação da Comissão de
Legislação Participativa e da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional.
EXPOSITORES:
DEPUTADA ÉRIKA KOKAY – Presidente em Exercício da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias;
DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA – Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional;
DEPUTADO ANTHONY GAROTINHO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa;
SENADORA LÍDICE DA MATA – Vice Coordenadora do Grupo Parlamentar Brasil Cuba;
RAFAEL HIDALGO – Assessor Político da Embaixada de Cuba;
AFONSO MAGALHÃES – Representante do Comitê Brasília pela Libertação dos Cinco Cubanos;
HÉLIO DOYLE – Jornalista;

RELATO:
As comissões de Direitos Humanos e Minorias, Legislação Participativa e de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, ao lado da Frente Parlamentar Brasil-Cuba,
realizaram mesa-redonda, no dia 21 de novembro, para discutir a situação dos cinco
cidadãos cubanos presos nos Estados Unidos da América, por terem monitorado planos
terroristas contra Cuba por dissidentes de ultradireita residentes no estado da Flórida.
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Durante os debates, os participantes registraram várias manifestações de apoio aos
cidadãos de Cuba, no sentido de que deve haver uma maior valoração à proteção dos
direitos humanos, bem como observância dos ditames das cortes internacionais, com
julgamentos imparciais.
Por oportuno, vale mencionar que “Os Últimos Soldados da Guerra-Fria” – título
do livro do escritor brasileiro Fernando Morais sobre a saga dos cinco cubanos – é objeto
de campanha humanitária internacional, na qual esse evento se insere.
Os participantes lembraram que os cubanos Gerardo Hernández, Ramón
Labañino, René González, Antonio Guerrero e Fernando González integraram a Operação
Vespa, organizada pelo governo da ilha, cuja missão era obter informações sobre planos
terroristas, permitindo assim que as autoridades do país pudessem evitar a execução
desses planos em território cubano. Em Cuba, eles são conhecidos como “Os cinco heróis
cubanos”.
Além disso, alguns relatos tiveram o propósito de demonstrar, detalhadamente,
como se desenvolveram os acontecimentos à época. Os debatedores explicaram que os
grupos de ultradireita cubanos se organizaram com maior ou menor beneplácito das
autoridades norte-americanas após a Revolução Cubana, cujos dissidentes se
concentraram no Estado da Flórida. Para executar ações de terrorismo e sabotagem, os
anticastristas arregimentaram mercenários e atuaram diretamente.
Segundo os participantes da mesa-redonda, esses terroristas já haviam instalado
uma bomba num avião, provocando a morte de 70 atletas cubanos, além de terem
provocado várias explosões em locais turísticos de Cuba.
Conforme mencionado no evento, os agentes cubanos de antiterrorismo,
infiltrados nesses grupos, acabaram tendo suas identidades descobertas, sendo
condenados a duras penas num julgamento político que, segundo advogados
conhecedores do caso, violam claramente as próprias leis estadunidenses e o Direito
Internacional.
Restrições de visitas de familiares, tortura psicológica e outros tratamentos
desumanos, cruéis e degradantes, têm sido a realidade desses cidadãos nos cárceres norteamericanos, consoante afirmado pelos debatedores.
De acordo com as informações recolhidas na pesquisa do escritor Fernando
Morais, a Operação Vespa limitou-se a proteger o povo cubano de atos terroristas, que
vinham se repetindo, sempre planejados e executados pelos mesmos grupos a partir da
Flórida. Os EUA não sofreram qualquer prejuízo com o monitoramento dos terroristas.
Pelo contrário, o governo de Cuba repassou tudo o que descobriu ao FBI – a polícia
federal dos EUA.
Em 2006, a X Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em Brasília,
já emitira moção em defesa do direito humano de acesso à justiça aos cubanos. O
documento foi enviado a autoridades estadunidenses. A moção, patrocinada pelo Fórum
de Entidades Nacionais de Direitos Humanos, invocava normas e princípios
35

internacionais de direitos humanos, especialmente as que preconizam o direito de
qualquer pessoa, quando acusada criminalmente, ser julgada por tribunal independente e
imparcial (art. 10º da Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas). O
documento também repudiou a prisão e o tratamento aos prisioneiros, acusados de
“conspiração”.
Durante a mesa-redonda, foram lidas mensagens de Frei Beto e outros intelectuais
que apoiam a campanha pela liberdade dos cinco cubanos.
A principal iniciativa da mesa-redonda foi elaborar uma carta dirigida ao
presidente dos Estados Unidos da América, Barak Obama, apelando para a revisão do
processo e a anistia aos presos cubanos. O documento, entregue à embaixada do Brasil
nos Estados Unidos, foi assinado pelos representantes das três comissões e da Frente
Parlamentar Brasil-Cuba.
Participaram dos debates, além de outras autoridades, os seguintes parlamentares:
Érika Kokay, Perpétua Almeida, Anthony Garotinho, Lídice da Mata e Ivan Valente.
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OUTROS EVENTOS
CAFÉ-DA-MANHÃ COM OS DEPUTADOS DA CLP
Foto: Augusto Henriques

E/D: deputado Jean Wyllys, deputado Dr. Grilo, deputada Luiza Erundina (ex-presidente da comissão),
deputado Anthony Garotinho, deputado Edivaldo Holanda Junior e deputado Francisco Araújo.

Em março, os membros da Comissão de Legislação Participativa foram recebidos
para um café-da-manhã de boas-vindas no gabinete do presidente da Comissão, deputado
Anthony Garotinho. Em clima descontraído, os deputados conversaram sobre as
expectativas para os trabalhos da Comissão e a respeito de assuntos que poderiam ser
abordados no decorrer do ano. Além do presidente da CLP, participaram do evento a
deputada Luiza Erundina e os deputados Dr. Grilo, Edivaldo Holanda Junior, José Stédile,
Jean Wyllys, Francisco Araújo, Arnaldo Jordy e Paulo Feijó.
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CHAT SOBRE ADOÇÃO
Foto: Saulo Cruz

Deputado Anthony Garotinho participa de bate-papo virtual sobre adoção.

Também em março, a Agência Câmara realizou um bate-papo na internet com o
presidente da CLP, deputado Anthony Garotinho. Na pauta, medidas para incentivar a
adoção de crianças no Brasil. Durante o chat, os participantes puderam sanar dúvidas
sobre o tema, apresentar sugestões e fazer perguntas ao deputado.
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ENTREGA DE SUGESTÕES

Foto: Luiz Marques

Deputado Francisco Araújo (ao centro) recebe sugestões da diretoria da Anamatra.

Em agosto, a CLP recebeu duas sugestões de projeto de lei para combater e inibir
a prática de corrupção no país. As sugestões foram redigidas pela Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça Federal (Anamatra), e propunham dobrar as penas mínimas de
crimes relacionados à corrupção e alterar as leis que tratam do Sistema Tributário
Nacional e do Sigilo das Operações Financeiras. As sugestões foram recebidas pelo
deputado Francisco Araújo, membro da Comissão.
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SUGESTÕES E REQUERIMENTOS
SUGESTÕES APROVADAS
SUGESTÃO Nº 244/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema:
'Critérios Diferenciadores por Sexo na Previdência Privada e nos Seguros são
Constitucionais? E o Direito de Partilha em Caso de Divórcio? Pensão por Morte
apenas para Filhas Solteiras é Constitucional?".
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR.
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 241/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema:
'Novas Modalidades de Seguro em benefício do Consumidor'".
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO.
PARECER: pela aprovação.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 46/12 - da Federação Nacional dos Enfermeiros - que "sugere a
realização de Reunião de Audiência Pública para debater sobre as condições de
trabalho da enfermagem e a regulamentação da jornada de trabalho da
categoria, matéria objeto do Projeto de Lei nº 2.295/2000".
RELATOR: Deputado DR. GRILO.
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 47/12 - da SOS Segurança Dá Vida - que "sugere a realização
do IV Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública".
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA.
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 234/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir ‘O Modelo de
Assistência Jurídica no Brasil e o Acesso à Justiça, Estatizar ou
Descentralizar?’".
RELATOR: Deputado DR. GRILO.
PARECER: pela aprovação.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 45/12 - do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais
Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição
de Macabu, Quissamã e Capapebus/RJ - que "sugere Projeto de Lei para alterar
a redação do artigo 614 da Consolidação das Leis do Trabalho, dando vigência
imediata às convenções ou acordos coletivos de trabalho".
RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO.
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
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SUGESTÃO Nº 105/08 - do Sindicato dos Trabalhadores e Empegados Rurais
de Barbacena e Região - que "sugere a alteração da Lei nº 9.715, de 25 de
novembro de 1998, para estabelecer, de maneira inequívoca, a obrigatoriedade
de recolhimento, por parte dos empregadores rurais e urbanos, pessoas físicas,
das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e o direito dos
empregados rurais e urbanos de pessoas físicas aos benefícios desse
programa".
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta.
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 15/06/2011.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 40/11 - da Frente Nacional dos Torcedores - que "sugere
Proposta de Emenda à Constituição para acrescentar § 4º ao Artigo 217 da
Constituição Federal, prevendo a regulamentação do Poder Público, ou da
sociedade civil, na busca por democratização, moralização, transparência,
espírito educacional, justiça e popularização desportiva".
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO.
PARECER: pela aprovação, na forma da Proposta de Emenda à Constituição
que apresenta.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 48/12 - da Frente Nacional dos Torcedores - que "sugere a
realização de Audiência Pública "Violência nas Torcidas vs Festa Popular de
Arquibancada" com objetivo de debater a respeito da violência nas torcidas
organizadas e o Estatuto do Torcedor".
RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO.
PARECER: pela aprovação, na forma do Requerimento que apresenta.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 49/12 - da Frente Nacional dos Torcedores - que "sugere a
realização de reunião de audiência pública para debater "A Importância Nacional
e a Função Sociocultural e Desportiva do Estádio Mário Filho Frente à
Possibilidade de sua Privatização"".
RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO.
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 200/10 - da Associação Paulista do Ministério Público - que
"sugere Projeto de Lei para alterar a redação dos Artigos 54, incisos I, IV e VII;
56; 208, incisos I, III e V e 245 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), objetivando tornar obrigatória a educação básica para crianças e
adolescentes de 4 a 17 anos de idade, bem como o atendimento, em creche, às
crianças de 0 a 3 anos de idade e dá outras providências".
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
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SUGESTÕES REJEITADAS
SUGESTÃO Nº 19/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei para definir medidas de segurança e controle social sobre
a fase de comunicação de crimes".
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.
PARECER: pela rejeição.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 28/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei para acrescentar o Art. 299-A ao Decreto-Lei nº N.º 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, visando coibir o uso de declarações falsas para
obter gratuidade em processos judiciais ou em benefícios sociais"
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR.
PARECER: pela rejeição.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 249/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema:
'Novas Agências Reguladoras nas Áreas do SUS, Prisional, Direitos da Infância,
Social e Outras'".
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO.
PARECER: pela rejeição.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 39/11 - do INSTITUTO DOMÉSTICA LEGAL - que "sugere
Projeto de Lei para dispor sobre a construção e manutenção de banheiros
públicos".
RELATOR: Deputado DR. GRILO.
PARECER: pela rejeição.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 167/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei para instituir o Programa Nacional de Assistência Jurídica
com Cidadania - PRONAJURCI".
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.
PARECER: pela rejeição.
APROVADO POR UNINIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 224/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere projeto de lei que dispõe sobre a ampliação das atribuições dos cartórios
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO.
PARECER: pela rejeição.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 240/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 'A
Implantação dos Paralegais e Outras Funções no Meio Jurídico como o Juiz
Leigo, Juiz de Paz, Conciliador, Mediador, Arbitragem, as quais ainda não foram
amplamente efetivadas'".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA.
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PARECER: pela rejeição.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 216/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere projeto de lei que acrescenta o art. 310 - A ao Código de Processo
Penal".
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA.
PARECER: pela rejeição.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 31/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei para acrescentar os Arts. 682-A e 682-B à Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), criando a figura da 'procuração post
mortem'".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA.
PARECER: pela rejeição.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 41/12 - da União Brasileira do Ensino Particular - que "sugere
alteração da redação de dispositivos da Lei n. 9.870, de 1999, que "dispõe sobre
o valor total das anuidades escolares e dá outras providências", bem como
acréscimo dos parágrafos 5º e 6º ao artigo 6º daquele diploma legal".
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA.
PARECER: pela rejeição.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER
SUGESTÃO Nº 44/12 - da Associação Comunitária da Região Centro e
Adjacências. - que "sugere Projeto de Lei para instituir o Programa Nacional de
Bolsa Aluguel".
RELATOR: Deputado EDSON SANTOS.
PARECER: pela rejeição.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
SUGESTÃO Nº 203/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere projeto de lei que acrescenta o inciso III ao art. 6º- B da Lei nº 10.260, de
2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior e dá outras providências".
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
PARECER: pela rejeição da Sugestão.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER
SUGESTÃO Nº 27/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei para estimular o serviço voluntariado, bem como o
Serviço Militar Obrigatório e dá outras providências".
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA.
PARECER: pela rejeição.
Vista à Deputada Marina Santanna, em 09/11/2011.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
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SUGESTÕES DE EMENDAS À LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 1/12 - do Centro Feminista de
Estudos e Assessoria - que "sugere a inclusão de artigo no Capítulo III, Seção I,
do Projeto de Lei nº 3/2012-CN, com o objetivo de garantir que os
programas/ações orçamentárias vinculados ao Plano Nacional de Política para
as Mulheres possam ser identificados no SIAFI, por meio de utilização do Plano
Interno, nos moldes do previsto no Decreto 7.492, de 2 de junho de 2011".
Relatora: Deputada Luiza Erundina
Parecer: pela aprovação
APROVADA POR UNANIMIDADE A SUGESTÃO.
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 2/12 - do Centro Feminista de
Estudos e Assessoria - que "sugere alteração do artigo 4º do Capítulo I do
Projeto de Lei nº 3/2012-CN, incluindo entre as prioridades da administração
pública federal a redução das desigualdades de gênero e étnico-raciais".
Relatora: Deputada Luiza Erundina
Parecer: pela aprovação
APROVADA POR UNANIMIDADE A SUGESTÃO.
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 3/12 - do Centro Feminista de
Estudos e Assessoria - que "sugere a inclusão de item ao Anexo V do Projeto de
Lei nº 3/2012-CN, objetivando garantir que os programas/ações orçamentárias
relacionados ao cumprimento da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 2006)
possam estar livres de limitação de empenho".
Relatora: Deputada Luiza Erundina
Parecer: Pela aprovação.
APROVADA POR UNANIMIDADE A SUGESTÃO.
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REQUERIMENTOS APRESENTADOS
REQUERIMENTO Nº 24/12 - do Sr. Anthony Garotinho - que "requer a
constituição de Subcomissão Especial desta Comissão de Legislação
Participativa destinada a estudar e propor alterações no Regimento Interno da
Câmara dos Deputados".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 33/12 - do Sr. Anthony Garotinho - que "requer o envio de
Voto de Louvor ao Ministro do Tribunal Superior Eleitoral Ricardo Lewandowski".
RELATOR: a designar
PARECER: a proferir.
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 34/12 - do Sr. Anthony Garotinho - que "requer o envio de
Voto de Congratulação à Ministra do Tribunal Superior Eleitoral Carmen Lúcia".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 26/12 - do Sr. Jean Wyllys e outros - que "requer a
realização de audiência pública para debater e dialogar com a sociedade civil
organizada sobre a Medida Provisória 557, que cria o cadastro nacional
obrigatório para toda mulher gestante ou que pariu recentemente, sob a
justificativa de prevenir a morte materna no Brasil".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 28/12 - do Sr. Anthony Garotinho - que "requer a
constituição de Subcomissão Especial destinada a propor regulamentação de
dispositivos da Constituição Federal".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 30/12 - do Sr. Arnaldo Jordy - que "requer a criação de
Grupo de Trabalho destinado a estudar, examinar e discutir e apresentar
proposta objetivando a reforma dos Códigos Civil, Penal, Defesa do Consumidor
e Tributário".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 31/12 - do Sr. Jean Wyllys - que "realização do 9º
Seminário LGBT no Congresso Nacional por esta Comissão de Legislação
Participativa, para debater e dialogar com a sociedade civil organizada e o
Governo Federal sobre meninos e meninas que sofrem bullying e violência
doméstica por escaparem dos papéis de gênero definidos pela sociedade".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 32/12 - da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que
"requer a realização de duas Audiências Públicas destinadas a tratar de temas
relacionados com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 35/12 - do Sr. Francisco Araújo - que "requer seja
convidado o Dr. Paulo Fernando Melo da Costa para participar de Sessão de
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Audiência Pública para debater sobre o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados".
RELATOR: a designar
PARECER: a proferir.
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 36/12 - do Sr. Dr. Grilo - que "requer a realização de
Reunião de Audiência Pública para discutir "Os problemas entre os Planos de
Saúde Odontológicos e os Odontólogos, bem como o Papel do Estado na
Regulação e Fiscalização dos Planos Odontológicos"".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 37/12 - do Sr. Dr. Grilo - que "requer a realização de
Reunião de Audiência Pública para discutir "As condições de trabalho nos
aeroportos, a Segurança na Aviação brasileira, e o ônus que as privatizações de
nossos aeroportos trarão à Sociedade civil, aos trabalhadores da área e aos
demais usuários desses serviços"".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 38/12 - do Sr. Dr. Grilo - que "requer a realização de
Audiência Pública para debater a regulamentação da jornada de trabalho de
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (PL n. 2.295/2000) e as
condições de trabalho desses profissionais".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 17/11 - da Sra. Luiza Erundina - que "requer a realização
de reunião de Audiência Pública para discutir a situação da saúde bucal dos
brasileiros de baixa renda".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 23/11 - dos Srs. Jânio Natal e Jean Wyllys - (PL
1954/2011) - que "requerem a realização de Audiência Pública para instituir o dia
22 de julho como Dia Nacional da Paz e da Conciliação".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 40/12 - dos Srs. Costa Ferreira e Jean Wyllys - que
"requerem a realização de Audiência Pública com a finalidade de debater a
Sugestão n.º 36/11, que visa estimular a contratação de ex-detentos e detentos
em regime semiaberto por empresas que prestam serviços à Administração
Pública".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 39/12 - do Sr. Dr. Grilo - que "requer a inclusão da
Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (ABRAPAC), no rol de
convidados na Reunião de Audiência Pública para discutir "As condições de
trabalho nos aeroportos, a Segurança na Aviação brasileira, e o ônus que as
privatizações de nossos aeroportos trarão à Sociedade civil, aos trabalhadores
da área e aos demais usuários desses serviços"".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 42/12 - do Sr. Arnaldo Jordy e outros - que "requerem a
realização de Audiência Pública para debater a Proposta de Emenda à
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Constituição de autoria da Frente Nacional dos Torcedores, que prevê a
regulamentação do Poder Público ou da Sociedade Civil na democratização,
moralização, transparência e popularização da administração desportiva no
Brasil".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 45/12 - do Sr. Anthony Garotinho - que "requer a
participação da Comissão de Legislação Participativa em reunião de audiência
pública a ser realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, visando
discutir projetos a partir do conceito de economia solidária e sua contribuição
para o desenvolvimento social do Brasil".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 43/12 - do Sr. Dr. Grilo - que "requer a realização de
Reunião de Audiência Pública para discutir "O fim do Exame da Ordem dos
Advogados do Brasil"".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
REQUERIMENTO Nº 44/12 - do Sr. Anthony Garotinho - que "requer a
realização de Mesa Redonda para debater a participação da Sociedade Civil no
Poder Legislativo".
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.
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PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DA CLP
PROJETOS DE LEI
PROJETO DE LEI 3.991/12 – SUGESTÃO 45/12 - do Sindicato dos
Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de
Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Capapebus/RJ - que
"sugere Projeto de Lei para alterar a redação do artigo 614 da Consolidação das
Leis do Trabalho, dando vigência imediata às convenções ou acordos coletivos
de trabalho".
Situação: Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Relator: deputado André Figueiredo pela aprovação com substitutivo em
27/08/2012.
PROJETO DE LEI 4071/12 - SUGESTÃO 105/08 - do Sindicato dos
Trabalhadores e Empregados Rurais de Barbacena e Região/MG – que “altera a
Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, para estab elecer, de maneira
inequívoca, a obrigatoriedade de recolhimento, por parte dos empregadores
rurais e urbanos, pessoas físicas, das contribuições para o Programa de
Integração Social (PIS) e o direito dos empregados rurais e urbanos de pessoas
físicas aos benefícios desse programa”.
Situação: Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Relator: deputado Chico Lopes em 27/09/2012.
PROJETO DE LEI 4306/10 – SUGESTÃO 200/10 - da Associação Paulista do
Ministério Público/SP - que “altera o texto da Lei n°8.069, de 13 de julho de
1990, de forma a adequá-la às disposições da Emenda Constitucional n°59, de
11 de novembro de 2009”.
Situação: Comissão de Educação e Cultura.
Relatora: deputada Fátima Bezerra em 12/11/2012.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 202/12 - SUGESTÃO 40/11 – da
Frente Nacional dos Torcedores/RJ - que “acrescenta o §4º ao art. 217 da
Constituição Federal, para determinar a organização da administração
desportiva no país, na forma de lei, segundo os princípios da democracia, da
participação da sociedade, da transparência, da moralidade, da justiça e da
popularização desportiva”.
Situação: Recebida pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em
21/09/12.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
n°50340001 – SDL N°1/12 – do Centro Feminista de Estudos e As sessoria para fins de acompanhamento do cumprimento do Plano Nacional de Política
para as Mulheres, os órgãos e entidades participantes deverão proceder à
execução orçamentária utilizando Plano Interno – PI específico no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
Aprovada parcialmente na Comissão Mista do Orçamento.
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
n°50340002 – SDL N°2/12 – do Centro Feminista de Estudos e As sessoria – as
prioridades da administração pública federal para o exercício de 2012, atendidas
as despesas contidas no Anexo V e as de funcionamento dos órgãos e das
entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
correspondem às ações relativas ao PAC, ao Programa Brasil sem Miséria e à
redução das desigualdades de gênero e étnico-raciais, as quais terão
precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de
2013, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.
Rejeitada na Comissão Mista do Orçamento.

EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
n°50340003 – SDL N°3/12 – do Centro Feminista de Estudos e As sessoria – 67.
Enfrentamento da violência doméstica contra as mulheres (Lei Maria da Penha
nº 11.340, de 07/06/2006).
Rejeitada na Comissão Mista do Orçamento.
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PROPOSIÇÕES DA CLP APRECIADAS NO PLENÁRIO DA
CÂMARA

Aprovação do Projeto de Lei nº 2.057/2007, originado da Sugestão 258/2006,
apresentada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, foi transformada na
Lei Ordinária 12.694/2012 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.
Aprovação do Projeto de Lei nº 7.432/2002, originado da Sugestão 73/2002,
apresentada pela Associação Brasileira de Acessibilidade, foi encaminhado para
a Mesa Diretora do Senado Federal em 07/11/2012, sobre a alteração dos
artigos 2º e 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre
a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, para acrescentar a acessibilidade aos portais públicos da internet.
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TABELAS E GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS

TABELA E GRÁFICO DEMONSTRATIVO DAS REUNIÕES
Reuniões

Quantidade

Reuniões de Eleição

1

Reuniões Deliberativas

13

Reuniões de Audiência Pública

7

Seminários

1

Outros eventos

2
Total

14
12
10
8
6
4
2
0

24

13

7

2

1
1
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TRAMITAÇÃO DE SUGESTÕES NA CLP

40

Sugestões
(projetos de lei,
requerimento de
audiência
pública, etc.)

34

30
20

Sugestões de
Emendas à LDO
e ao PPA

13
11

10
3

3

0

Tipos

Apreciadas em 2012
Recebidas
2012
Aprovadas Rejeitadas Prejudicadas

Sugestões (projetos de lei,
requerimento de audiência
pública, etc.)

34

11

13

0

Sugestões de Emendas à
LDO e ao PPA

03

3

0

0

Total

37

14

13

0

Total de apreciadas: 27
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PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DA CLP

20

20
15
10
5

3

3
1

0

0

0

Proposições
Quantidade
Projetos de Lei (PL)
3
Projetos de Lei Complementar (PLP)
Proposta de Emenda à Constituição
1
Requerimentos
20
Emendas ao PPA
Emendas à LDO

3

TOTAL

27
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PUBLICAÇÕES 2012

Título

Tipo de evento

Tiragem

Cartilhas da CLP

6ª edição

2.500 exemplares

Inauguração do Plenário
Adão Pretto

Solenidade de inauguração do
Plenário Adão Pretto, realizada
pela CLP em conjunto com a
CDHM em 23/06/2010.

500 exemplares

PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO

Título
Política Nacional de Economia
Solidária
A Participação Popular no
Parlamento no Século XXI
Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri

Tipo de evento
Reunião realizada pela CLP com a coparticipação da
Frente Parlamentar de Economia Solidária em
16/06/2010.
Webseminário realizado nos dias 24 e 31/05, e
28/06/2011.
Seminário realizado em 13/09/2011.

10 anos da CLP

Eventos realizados de 8 a 19/08/2011

Planos de Saúde Odontológicos
e os Odontólogos

Audiência Pública realizada em 17/10/2012
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GALERIA DE FOTOS
REUNIÃO DE ELEIÇÃO DA MESA ANO 2012
07/03/2012
Fotos: Gustavo Lima

Deputado Anthony Garotinho assume a Presidência da CLP. À direita, o deputado Vitor
Paulo.

Mesa Diretora em 2012. E/D: Dr. Grilo, 1º vice presidente; Anthony Garotinho, presidente;
Edivaldo Holanda Junior, 2º vice-presidente; e Aureo, 3º vice-presidente.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA ”REGULAMENTAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM”
11/04/2012
Fotos: Leonardo Prado

Deputados federais e estaduais apoiam a regulamentação das 30 Horas Semanais.

Auditório Nereu Ramos.
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Manifestações da categoria durante a audiência.

Deputada Benedita da Silva.
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Plateia se manifesta durante a Audiência Pública no Auditório Nereu Ramos.

Profissionais de Enfermagem participam da Audiência Pública.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA “DEBATE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS”
Data: 08/05/2012
Fotos: Luiz Cruvinel

E/D: Luiz Antônio Eira, deputado Anthony Garotinho, Sérgio Sampaio e Professora Dorinha Seabra
Rezende.

Deputado Anthony Garotinho preside a Audiência Pública.
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E/D: Paulo Fernando Melo da Costa e deputaos Amauri Teixeira, Francisco Escórcio e Professora Dorinha
Seabra Rezende.

E/D: deputados Amauri Teixeira, Francisco Escórcio e Professora Dorinha Seabra Rezende.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA “DEBATER OS PROBLEMAS ENTRE OS
PLANOS DE SAUDE ODONTOLÓGICOS E OS ODONTÓLOGOS, BEM COMO
O PAPEL DO ESTADO NA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇAÕ DOS PLANOS
ODONTOLÓGICOS”
13/10/2012
Fotos: Renato Araújo

E/D: Felipe Soledad, Dagoberto José Steinmeyer Lima, Cida Diogo, Luciano Eloi Santos, Deputado Dr.
Grilo, Bruno Sobral de Carvalho, José Carrijo Brom e José Mário Morais Mateus.

E/D: José Carrijo Brom e José Mário Morais Mateus.
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Deputado Dr. Grilo.

Cida Diogo.
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Felipe Soledad.

José Carrijo Brom.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER “AGENDA LEGISLATIVA DA
ECONOMIA SOLIDÁRIA E HOMENAGEM AO ECONOMISTA PAUL SINGER”
07/11/2012
Fotos: Arquivo do Gabinete do deputado Dr. Grilo

Paul Singer (centro) recebe homenagem das mãos dos deputados Érika Kokay e Dr. Grilo.

E/D: Deputado Dr. Grilo, Sônia Braz, deputada Érika Kokay, Paul Singer e Carlos Alencar.
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Paul Singer faz apresentação na Audiência Pública.

Participantes da Audiência sobre Economia Solidária.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER “O FIM DO EXAME DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL”
Data: 05/12/2012
Fotos: Alexandra Martins

Deputado Dr. Grilo preside a Mesa da Audiência.

Deputado Lincoln Portela participa da Audiência sobre o Fim do Exame da OAB.
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IV SEMINÁRIO GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA
Data: 23/05/2012
Fotos: Beto Oliveira

Deputado Anthony Garotinho, presidente da Comissão de Legislação Participativa.
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Deputado Vicentinho.
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MESA REDONDA “EM PROL DA LIBERDADE DE CINCO CUBANOS
PRESOS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA”
Data: 21/11/2012
Fotos: Lúcio Bernardo Jr

Rafael Hidalgo, assessor político da Embaixada de Cuba.
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MESA REDONDA PARA DEBATER “A SOCIEDADE CIVIL E O LEGISLATIVO
– UMA PARCERIA DEMOCRÁTICA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR”
Data: 21/11/2012
Fotos: Lúcio Bernardo Jr

Deputado Anthony Garotinho preside a Mesa-Redonda.

Sonia Hypolito, secretária da CLP, durante palestra.
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SERVIDORES DA COMISSÃO

E/D: Irinéa Moreira, Sonia Hypolito, deputado Anthony Garotinho, Adilson dos Santos, Denise de Roure e
Mariana Pupe.

E/D: Cibele Rocha, Jorge Kill, Adilson dos Santos, Augusto Henriques e Aldo Moreno.
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E/D: Denise de Roure, Mariana Pupe, Adilson dos Santos, Oliver Rainho e André Couto.
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QUADRO TÉCNICO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA
Sonia Hypolito
Aldenir Áurea da Silva
Aldo Matos Moreno
Cibele de Fátima Morais Rocha
Daniel Moreira Jorge
Eliana Teixeira Gaia
Gisele Villas Boas
José Augusto Henriques de Queiroz
Marcelo Augusto Coelho da Silva
Maria das Graças da Silva
Mariana Pupe Coelho
Nilma Martins Calazans
Oliver Kaialy Guimarães Rainho

PROGRAMA PRÓ-ADOLESCENTE
Leandro de Moura Marques
Marcos Henrique Serafim do Prado

ESTAGIÁRIO
Jorge do Carmo Kill

CONTATOS
Câmara dos Deputados,
Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121 e 122
Praça dos Três Poderes – CEP 70160-900
Brasília – DF
Fones: (61) 3216-6694 e 3216-6690 Fax: (61) 3216-6699
E-mail: clp@camara.leg.br Site: www.camara.leg.br/clp
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