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NOTA AOS LEITORES

No dia de fechamento deste Relatório de Atividades 2008, fomos surpreendidos
com o falecimento do presidente desta Comissão de Legislação Participativa – CLP, o
companheiro deputado federal Adão Pretto.

Adão Pretto, em seus 18 anos de mandato como deputado federal, sempre atuou
na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, e em
2008 presidiu, pela primeira vez, uma Comissão, esta CLP. Sua presença como
presidente atraiu dezenas de movimentos e organizações da sociedade civil, que ao
atender aos seus chamados, vieram em peso à Câmara e enriqueceram os debates e
discussões. Com certeza vieram pelos temas debatidos, mas também pela credibilidade
da vida de lutas e pela coerência política de Adão. E esses grupos fizeram da Comissão
um espaço mais visível e qualificado.

Era desejo dele dar uma ampla divulgação às atividades da CLP. Este relatório
estava sendo confeccionado com muita alegria, pois é perceptível nas páginas que se
seguem o balanço positivo de 2008 sob a gestão sempre inspirada e alegre do deputado
Adão Pretto. Mas infelizmente, pelo infausto acontecimento, essa alegria é limitada. Sua
morte deixa um vazio e muita saudade.

Brasília, 5 de fevereiro de 2009
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I – APRESENTAÇÃO

O Relatório que segue é um levantamento das principais ações
desenvolvidas pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados –
CLP no ano de 2008. Um ano de aprofundamento das relações com a sociedade civil
organizada, no qual a participação foi ampliada e qualificada a partir dos debates de
temas que estiveram na pauta política da Câmara dos Deputados.

Abrindo o Relatório está um balanço político de 2008 feito pelo Presidente da
CLP, Deputado Adão Pretto – PT/RS. O Deputado inicia destacando as principais
atividades e ao mesmo tempo apresenta um resumo de sua atuação parlamentar
relacionada com a Presidência desta Comissão, e reafirma a relevância da participação
popular e da democracia direta.

Na sequência, o item IV contém breves relatos dos debates e eventos
realizados. Nos itens V e VI há um apanhado das Sugestões, Requerimentos e
propostas de Projetos de Lei que passaram pela Comissão. E complementando, de
forma visual, o item VII, que demonstra em tabelas e gráficos alguns resultados
numéricos.

Para concluir, o item VIII apresenta uma listagem de publicações viabilizadas
em 2008 e outras encaminhadas e previstas para 2009; o item IX apresenta o novo
Regulamento Interno da CLP. Finalmente, o item X elenca os nomes que compõem a
equipe técnica desta Comissão.
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II- COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO

MESA

PRESIDENTE

ADÃO PRETTO
PT/RS

VICE-PRESIDENTES

EDUARDO AMORIM
PSC/SE

PEDRO WILSON
PT/GO

DR. TALMIR
PV/SP
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MEMBROS TITULARES

CHICO ALENCAR
PSOL/RJ

EDUARDO GOMES
PSDB/TO

FÁTIMA BEZERRA
PT/RN

GERALDO THADEU
PPS/MG

JURANDIL JUAREZ
PMDB/AP

LUIZA ERUNDINA
PSB/SP

SILAS CÂMARA
PSC/AM

SUELY
PR/RJ
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MEMBROS SUPLENTES

EDUARDO BARBOSA
PSDB/MG

FERNANDO FERRO
PT/PE

IRAN BARBOSA
PT/SE

JOÃO PIZZOLATTI
PP/SC

LEONARDO MONTEIRO
PT/MG

LINCOLN PORTELA
PR/MG

MÁRIO DE OLIVEIRA
PSC/MG

PAULO PEREIRA DA SILVA
PDT/SP
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III – BALANÇO 2008

Em 2008, ano em que comemoramos os vinte anos da “Constituição Cidadã”, tive
a grata satisfação de presidir a Comissão de Legislação Participativa - CLP. Uma das mais
importantes Comissões desta Casa, pois é a porta de entrada da sociedade civil organizada
para apresentar proposições legislativas na Câmara dos Deputados.

Nossa Comissão, além de receber e encaminhar as sugestões de entidades e
movimentos sociais, realizou reuniões deliberativas, seminários e audiências públicas para
discutir os mais variados assuntos de interesse de toda a sociedade brasileira. Foram 17
reuniões deliberativas, 11 audiências públicas e 9 seminários, realizados no ano de 2008.

Cabe lembrar que o ano de 2008 foi atípico por causa das eleições
municipais. Nestas ocasiões o Parlamento imprime um ritmo mais lento em suas
atividades legislativas. Mesmo assim, a Comissão de Legislação Participativa teve um
desempenho muito bom, pois as reuniões ordinárias, os seminários e as audiências
públicas agendados foram na grande maioria cumpridos, o que possibilitou a
significativa diminuição das pendências em nossa pauta.

Ainda há muito o que fazer; a CLP precisa cada vez mais ser fortalecida e
reconhecida como o espaço da sociedade organizada no Parlamento. Por outro lado,
sabemos que a democracia representativa é incompleta; é por meio da participação social e
política, do controle social dos cidadãos e cidadãs organizados que se completa a
democracia.

O fortalecimento da CLP passa também pela retomada da possibilidade de
apresentar  emendas ao Orçamento Geral da União, pois no ano de 2006 perdemos esta
prerrogativa. Por entender que nossa Comissão, como todas as outras desta Casa, tem
o direito de apresentar emendas, demos continuidade a esta luta apoiados pelas
entidades e movimentos sociais. Contudo, este segue sendo um desafio para o próximo
período: continuar buscando esse direito que nos foi retirado.

Por outro lado, passos na direção do fortalecimento e consolidação da CLP
foram dados quando aprovamos, em uma de nossas últimas reuniões ordinárias de
2008, alterações no Regulamento Interno que ampliam o campo de atuação de nossa
Comissão, bem como apresentamos Projeto de Resolução à Casa no qual sugerimos
modificações no Regimento Interno que também ampliam as competências da CLP.

Minha atuação enquanto Parlamentar sempre esteve muito ligada às causas
populares, às lutas concretas de nosso povo. Por causa dessa trajetória, me sinto muito
à vontade como presidente da CLP, por conhecer a necessidade das entidades e
movimentos em ter um espaço de acolhida no Parlamento.

A Comissão de Legislação Participativa é e continuará sendo um espaço
legítimo de participação popular e cidadã. A sociedade organizada precisa conhecer
mais e melhor esta Comissão para se entusiasmar, para acreditar  que há espaço para
apresentar propostas ao Parlamento, para desafiar os Deputados(as) a olhar com mais
atenção os interesses populares.

 O relatório dos trabalhos da Comissão apresentado no decorrer deste
caderno informa o conjunto de atividades que realizamos. Convido-os a ler para
conhecimento de nossa atuação. A seguir apresento um balanço das principais
atividades desenvolvidas enquanto Parlamentar e Presidente da CLP.
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Por meio da denúncia apresentada pela Organização Não Governamental
Terra de Direitos de que estariam ocorrendo ameaças e violência contra membros de
movimentos sociais do campo e da cidade, vítimas de pistolagem praticada por
fazendeiros no estado do Paraná, membros de nossa Comissão foram à  cidade de
Cascavel em diligência para averiguar a situação.

Realizamos Audiência Pública para debater e denunciar o processo de
criminalização e perseguição que os movimentos sociais do campo e da cidade vêm
sofrendo ao longo dos últimos meses.

Essas denúncias foram encaminhadas ao Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa  Humana- CDDPH que criou uma Comissão Especial para realizar diligências
e reuniões com movimentos sociais e autoridades para averiguar a situação. O CDDPH
está em fase de conclusão dos trabalhos, apontando diversas recomendações para os
Governos Estaduais e Federal.

Outra importante Audiência Pública foi realizada  para debater a situação da
Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, localizada no estado de Roraima, que foi
homologada como reserva contínua pelo Governo Federal já no ano de 2003. Forças
contrárias entraram na Justiça contra a homologação, levando este caso a ser julgado
pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista. Até
este momento do julgamento os povos indígenas estão saindo vitoriosos.

Destaco a criação da  Subcomissão Especial Participação Popular e os 20
anos da Constituição. Entre as atividades desta Subcomissão ressalto um dos mais
importantes Seminários realizados nesta Casa chamado “Constituição 20 anos: Estado,
Democracia e  Participação Popular. Nesse evento contamos com a contribuição e
participação de entidades, de movimentos sociais e de personalidades que contribuíram
no processo de mobilização social e produção de emendas no momento da elaboração
de nossa Constituição.

Paralelo a isso, produzimos um caderno de textos sobre o processo que
antecedeu e culminou com a elaboração da Constituição de 1988, com a colaboração de
diversas pessoas que participaram  do Processo Constituinte, às quais agradecemos a
gentileza desta participação.

Merecem destaque os Seminários que  proporcionaram grande participação
popular para debater a Reforma Política e a Reforma Tributária, temas de relevância
para toda a sociedade brasileira.

O Encontro Pró-Conferência Nacional de Comunicação mostrou a
importância desse tema no processo de democratização dos meios de comunicação e da
participação popular no processo de organização dos debates que antecedem a
organização da primeira Conferência Nacional de Comunicação.

Não poderia deixar de falar sobre a participação da CLP na importante
campanha “Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania”. Essa campanha tem
cumprido o papel de monitorar e denunciar  programas de rádio e televisão que de forma
abusiva atentam contra a educação das crianças e rebaixam as mulheres, negros, idosos
e outros segmentos vulneráveis.

Em nosso mandato parlamentar, debatemos com os movimentos sociais  do
campo e apresentamos emendas na renegociação das dívidas agrícolas dos pequeno
agricultores e camponeses de nosso país. Apresentamos propostas e encaminhamos
emendas aos Projetos de Lei sobre a Previdência Social dos Trabalhadores Rurais, por
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entendermos  que o Governo deve manter o direito conquistado pelos trabalhadores e a
Previdência deve continuar a ser pública, universal e solidária.

Na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, realizamos um
Seminário para discutir sobre os Projetos de Lei que propõem redução da faixa de
fronteira, permitindo o uso das terras principalmente para plantio de eucalipto por empresas
estrangeiras. Contamos com expressiva participação de movimentos ambientalistas,
autoridades, universidades e movimentos sociais do Brasil, Argentina e Uruguai, preocupados
com o impacto desse plantio no meio ambiente e na produção de alimentos.

Também em  audiência realizada nesta Casa, trazemos à memória os doze
anos do assassinato de dezenove militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra pela polícia no Estado do Pará. Esse fato ficou conhecido como massacre de
Eldorado dos Carajás.

Na defesa dos pequenos agricultores e camponeses, debatemos e
apresentamos propostas ao Ministério da Agricultura e à Comissão de Agricultura desta
Casa, posicionando-nos sobre a crise no preço do leite pago pelas indústrias aos
produtores. Nessa ocasião, debatemos sobre o modelo de desenvolvimento que solapa
direitos de nossos agricultores, levando-os à miserabilidade e ao abandono  do campo.

Realizamos Audiência Pública para debater denúncias de agricultores do
Estado do Paraná sobre a contaminação de lavouras de soja convencional pela soja
transgênica. Sobre esse mesmo tema, lançamos o livro e DVD da jornalista e
pesquisadora francesa  Marie-Monique Robin chamado “O mundo segundo a Monsanto”,
que apresenta  importante pesquisa desenvolvida em vários países e denuncia a
destruição humana e ambiental produzida pelos transgênicos em escala mundial.

Indiscutivelmente, nossa Comissão marcou presença na Câmara dos
Deputados. Este trabalho somente alcançou sucesso pela  grande participação de
entidades e movimentos sociais que apresentaram suas demandas, apostaram e acreditaram
na CLP como um instrumento de interlocução da sociedade dentro do Parlamento.

Ressalto e agradeço a imprescindível atuação e participação dos colegas
Deputados(as) membros da CLP, pois sem o esforço coletivo não teríamos vencido o
desafio que nos foi colocado.

Faço um agradecimento especial à nossa equipe de trabalho, funcionários e
funcionárias da CLP, que não mediram esforços para que todas as atividades realizadas
tivessem êxito e visibilidade na sociedade e dentro da Câmara dos Deputados.

Foram muitos momentos importantes de construção participativa, cidadã, de
apresentação de idéias e sugestões que enriqueceram não somente a Comissão de
Legislação Participativa, mas todo o Parlamento brasileiro. Sigamos acreditando na força
transformadora da sociedade organizada; somente assim avançaremos rumo a uma
sociedade com menos desigualdade, mais humana e fraterna.

Adão Pretto
Deputado Federal PT/RS e Presidente da CLP



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Relatório de Atividades – Ano 2008

16



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Relatório de Atividades – Ano 2008

17

IV- A CLP E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

REFORMA TRIBUTÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:  “Debate sobre Sugestões das entidades representativas da
sociedade civil à Proposta de Emenda à Constituição - PEC nº 233 de 2008, que altera o
sistema tributário nacional e dá outras providências.”
Data: 17 de junho de 2008.

MESA:
SANDRO MABEL – Deputado Federal e Relator da Reforma Tributária;
EVILÁSIO SALVADOR – Representante do Fórum Brasil de Orçamento – FBO e do
Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC;
DANIEL CARA – Coordenador-Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação;
SÍLVIO SANT’ANA – Representante da Pastoral da Criança da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil – CNBB;
ANTONIO PALOCCI – Deputado Federal e Presidente da Comissão Especial da
Reforma Tributária da Câmara dos Deputados.

ENTIDADES PRESENTES: OAB, CNTE, CNI, CNM, UNDIME, CONSED, UNICAF,
Fundação Grupo Esquel Brasil, SABESP, CONFECON, SINDECON, CONDSEF,
DIEESE, CNBB, Capital Social, Sindicato dos Bancários, CORECON/Rio de Janeiro,
Fórum Brasil do Orçamento — FBO, Instituto Cultiva, INESC, CUT, FENAFISP,
CFEMEA, CONIC, Pastorais Sociais, FETRAF Brasil, Conselho Nacional de Assistência
Social, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ACEL, GDF, ANFIP,
MMC, Grito dos Excluídos, FEBRAFITE, CNC, UNAFISCO e Ministério da Saúde.

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados – CLP realizou  no
dia 17 de junho de 2008 um importante debate sobre a Proposta de Emenda
Constitucional - PEC 233/2008 que trata da Reforma Tributária. A Sugestão que originou
esta Audiência Pública foi de iniciativa do INESC e do FBO e contou com a participação
de 35 entidades da sociedade civil organizada, que apresentaram suas propostas e

E/D: Daniel Cara; Sílvio Sant'Ana; Dep. Antônio Palocci; Dep. Adão Pretto; Dep. Sandro Mabel e Evilásio
Salvador.
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debateram com o Deputado Antonio Palocci (PT/SP), Presidente da Comissão Especial
sobre a Reforma Tributária, e com o Deputado Sandro Mabel (PR/GO), relator da PEC
em questão.

As propostas apresentadas pelas entidades e os debates que aconteceram nesta
Audiência Pública, sem dúvida nenhuma, enriqueceram o conhecimento de todos os
participantes. Foram apresentadas várias propostas viáveis para que o nosso País faça
uma efetiva reforma tributária, que leve em consideração o conjunto da população, suas
necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida.

O tema da Reforma Tributária tomou boa parte dos debates do Poder Legislativo em
2008, ou seja, esteve na agenda política do país; há diversos setores da sociedade com
interesses diferentes sobre a questão, daí porque, segundo o Dep. Sandro Mabel,
Relator da PEC 233/2008, essa é uma reforma na qual o Poder Legislativo está
procurando se guiar pelos anseios da população. Aparentemente parece ser um temário
técnico — partição de receitas, arrecadação, mudança de impostos, simplificação
tributária etc. Mas o debate profícuo que a CLP desenvolveu nesta Audiência deixou
claro que há por trás diferentes interesses políticos, seja do empresariado que luta para
diminuir carga tributária, seja das organizações da sociedade civil que buscam manter
ganhos constitucionais relevantes, como:  seguridade social, salário educação e, acima
de tudo, reivindicam equidade tributária pelas receitas.

Esses interesses existem, tanto é que durante as discussões falou-se do grande objetivo
da Reforma Tributária: fazer com que a carga tributária seja menor, principalmente para
as pessoas mais pobres, as pessoas que ganham até três salários mínimos. Hoje, quem
ganha até esse patamar paga 46% de carga tributária, enquanto quem ganha mais de
trinta salários mínimos arca com tributação em torno de 26%.

A sociedade civil presente na Audiência estava composta por organizações populares
que até aquela data – 17 de junho de 2008 – ainda não haviam sido ouvidas no que diz
respeito a Reforma Tributária. Por isso o evento foi tão importante, pois ultrapassou a
virtualidade, já que somente havia proposta de consulta via internet.  E durante a
atividade estas cobraram diálogo, assim como a Comissão que trata da PEC da Reforma
Tributária o fez, com a Confederação Nacional da Indústria, a Federação Brasileira dos
Bancos, a representação dos setores empresariais, com Governadores e Prefeitos.
Neste sentido, a Audiência cumpriu um papel imprescindível garantindo espaço de
participação ampliado e possibilitou às entidades e Movimentos Sociais expressarem o
que entendem da Reforma.

Entre as várias questões debatidas foram levantados vários pontos polêmicos, mas
necessários, segundo os presentes. Cabe então destacar alguns destes pontos: a
Reforma Tributária pode ser um caminho para retomar os princípios da equidade, da
progressividade, do respeito à capacidade contributiva, um caminho de justiça fiscal e
social, e a prioridade a redistribuição de renda.  Também foi manifestada preocupação
com tributos que serão extintos — a COFINS, o salário educação, o PIS e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, pois representam muito no atual orçamento. Uma
preocupação ainda maior girou em torno do financiamento das políticas sociais.

Para os Deputados, a Reforma Tributária em si, neste momento, é uma fusão de
impostos, de simplificação dos tributos; e com isso haverá mudanças na forma de cálculo
de alguns tributos. Por isso, estes expressaram a necessidade de definir como se darão
essas fusões e as bases de cálculos para evitar perdas futuras, por exemplo, para
seguridade social e salário educação. Reconheceram ainda que o debate sobre
progressividade é razoável, mas abriu esta possibilidade pelo controle e diminuição fiscal
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de bens de consumo de primeira necessidade e que a progressividade pode e vem se
dando no Governo Lula pela transferência de renda. Já para os representantes da
sociedade civil que estiveram na Mesa, a progressividade tem que ser um princípio pela
receita e está presente em todos impostos. Neste ponto as conversas foram realmente
controversas e de difícil acordo.

Apesar das controvérsias, houve abertura ao diálogo e os Deputados que estiveram
presentes na Audiência abriram possibilidades de analisar as questões e propostas
apresentadas e demonstraram franqueza dizendo o que seria e não seria possível
incorporar em seu relatório. Apesar de refutarem os temas polêmicos, reconheceram,
mas não o consideraram em sua integralidade. Contudo, houve um comprometimento de
levar a sério as questões colocadas e de discuti-las.

Já a CLP garantiu as condições e o respeito ao diálogo, que foi permeado de polêmicas,
porém proveitoso, garantindo que após os debates fossem entregues formalmente aos
Deputados Sandro Mabel e Antonio Palocci as propostas dos segmentos sociais
presentes na Audiência, além de terem acertado nova audiência para ver como estas
proposições seriam incorporadas. Essa atividade não chegou a acontecer por problemas
de agenda e a Reforma não foi votada em 2008. Por isso, ficam questões em aberto.
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CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

AUDIÊNCIA PÚBLICA : debate sobre o atual quadro de criminalização e judicialização
indevida dos movimentos sociais e seus dirigentes.
Data: 09 de julho de 2008 .

MESA

GÍLSON CARDOSO – Coordenador do Movimento Nacional dos Direitos Humanos –
MNDH;

PAULO DE TARSO VANNUCHI – Secretário Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República –SEDH/PR;

SÍLVIO SANTOS – Representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra –
MST;

PAULO MALDOS – Representante do Conselho Indigenista Missionário – CIMI;

DAMIÃO BRAGA SOARES DOS SANTOS – Representante da Coordenação Nacional
de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ;

GILBERTO SOUZA – Representante da Comissão Episcopal para o Serviço da
Caridade, da Justiça e da Paz, CNBB do Brasil;

LEANDRO SCALABRIN – Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do
Município de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul;

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO ARAS – Presidente da Comissão Nacional dos Direitos
Difusos e Coletivos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

DEPOIMENTOS

MARINA DOS SANTOS – Representante do MST;

ADEMIR TORRES – Representante do Movimento Nacional de Direitos Humanos do
Espírito Santo;

E/D: Leandro Schalabrin; Damião Braga dos Santos; Paulo Vannuchi; Dep. Adão Pretto; Gilson Cardoso;
Sílvio Santos; Gilberto deSouza e Antônio Brandão Aras.

F
ot

o:
 S

ef
ot

/S
ec

om



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Relatório de Atividades – Ano 2008

21

MARCO APOLO SANTANA LEÃO – Representante da Sociedade de Defesa dos
Direitos Humanos do Estado do Pará – SDDH;

JUSTINA CIMA – Representante do Movimento das Mulheres Camponesas de Santa
Catarina – MMC;

RICARDO BARBOSA – Coordenador Nacional de Formação do MNDH e do Instituto
Brasil Central – GO;

OSVALDO RUSSO – Representante do Núcleo Agrário Nacional do PT;

ISABELLA CRISTINA – Representante do Estado do Rio de Janeiro;

IBERÊ LOPES – Representante do Conselho Nacional da Umbanda do Brasil –CONUB;

PEDRO BEZERRA – Representante do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs – CONIC ;

ADÍLSON MARIANO – Vereador de Joinville, Santa Catarina;

WILSON PEREIRA – Representante do SINTRASEN.

RELATO

Preocupados com a recente – de 2005 ao presente momento – e crescente situação de
criminalização contra os Movimentos Sociais e, além disso, com as ameaças e morte de
defensores de Direitos Humanos, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos
Deputados – CLP recebeu e acatou a Sugestão 106/2008 de iniciativa do Movimento
Nacional de Direitos Humanos – MNDH, realizando uma Audiência Pública no dia 9 de
julho de 2008 às 14h. Toda a atividade foi planejada e organizada em conjunto com os
Movimentos Sociais. E, por tratar-se de um tema forte da conjuntura, a mesma reuniu
amplamente desde os partidos que apóiam os Movimentos Sociais até organizações da
sociedade civil, setores do Poder Público e imprensa.

A intensidade com que lideranças e Movimentos como um todo estão respondendo a
processos judiciais e estão sendo desqualificados publicamente quando lutam por
direitos foi o foco central da Audiência que contou com a presença na Mesa de dirigentes
de Movimentos que estão sofrendo com esta perseguição. A Mesa abordou ainda fatos
concretos e recentes de criminalização contra Movimentos e seus dirigentes, identificou
os processos criminais e as contradições legais e, claro, detalharam as manobras e
meios indevidos de judicializar e criminalizar a luta por justiça social.

Cabe destacar que a audiência aprofundou bem o caso do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST do RS, pois dias antes esse Movimento sofreu
vários processos e ataques públicos por parte de promotores do Ministério Público
Estadual, chegando a ser pedido em relatório a extinção do MST. Dada a gravidade da
questão o evento serviu como ato de solidariedade a esse Movimento. Contudo, ficou
claro com os demais depoimentos de outras organizações que a criminalização é
nacional, que envolve todos os Movimentos, que estão por trás interesses de setores que
não querem ver os direitos sociais implementados, que o Poder Judiciário atua e aplica a
Justiça sem nenhuma sensibilidade social.

A audiência então respondeu e foi conveniente com o momento político e colaborou para
que os Movimentos Sociais pudessem se defender e divulgar amplamente as suas
posições. Com esse evento, a CLP não só efetivou suas prerrogativas institucionais
como ainda abriu espaço de debate, resguardando com isso o direito de participar, de se



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Relatório de Atividades – Ano 2008

22

expressar e de se manifestar da sociedade que se organiza na forma de Movimentos
Sociais.

A audiência de 9 de julho de 2008 tinha um intuito: de estabelecer um diálogo no campo
dos Movimentos Sociais e construir estratégias e ações em comum. Nesse caminho ela
deixou clara as posições políticas, apresentou propostas e ajudou no fortalecimento
destes mesmos Movimentos. Em todo o processo preparatório e na sua realização a
ação favoreceu o protagonismo e a autonomia dos Movimentos e  revelou-se uma
atividade suprapartidária, pois houve um esforço enorme para que outros partidos
estivessem na Audiência, o que se confirmou, pois lá estiveram diversos partidos.
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QUESTÃO INDÍGENA

O Movimento Social Indígena ao longo de vários anos vem lutando pela demarcação e
homologação de suas terras. Esta luta para manter os costumes, os usos, as línguas é
muito antiga no Brasil, ou seja, a resistência indígena tem uma longa história de sangue
e conflitos e as conquistas obtidas neste campo foram fruto de muita mobilização e
pressão política.

É dentro deste contexto que a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos
Deputados apoiou a iniciativas de algumas comunidades indígenas na luta pelo
reconhecimento de seus territórios.

Terra indígena Raposa Serra do Sol

Em 2008 cabe destacar a luta pela homologação da Terra Indígena Raposa Serra do
Sol, localizada no Estado de Roraima. Sobre esta área a CLP possibilitou uma Audiência
Pública no dia 12 de agosto de 2008 e participaram da Mesa as seguintes pessoas:
Dejacir Melquior da Silva - Representante do Conselheiro Indigenista de Roraima – CIR,
Paulo Santille - Coordenador-Geral de Identificação e Delimitação da FUNAI, Deborah
Duprat - Subprocuradora-Geral da República, Saulo Feitosa  - Vice-Presidente do
Conselho Indigenista Missionário – CIMI, Rafael Favetti - Chefe da Consultoria Jurídica
do Ministério da Justiça, Maria José Costa - Coordenadora do Comitê Nacional em
Defesa da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, Valéria Paye Pereira - Representante do
Fórum de Defesa dos Direitos Indígenas – FDDI.

A Audiência foi originada de uma Sugestão do Conselho Indigenista Missionário — CIMI
de nº 112/2008 destinada a discutir o histórico, a situação atual e as perspectivas da

E/D: Saulo Feitosa; Paulo Santille; Deborah Duprat; Dep. Adão Pretto; Dep. Eduardo Valverde; Maria José Costa.
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Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Estiveram presentes 100 participantes de
aproximadamente 30 organizações da sociedade civil organizada e esta Audiência
aconteceu dias antes de o Supremo Tribunal Federal - STF pronunciar-se sobre a ação.

O procedimento da demarcação e homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol
cumpriu todas as normas legais. Teve início ainda na década de 70 e em 1992 foi
concluído relatório de identidade cultural. Em 1998 o Ministério da Justiça editou a
Portaria nº 820/98 que declarou a posse permanente da terra aos povos indígenas.
Contudo, apesar desta identificação, os invasores e em especial os arrozeiros foram
tomando conta da área indígena em questão. A Terra Indígena Raposa Serra do Sol é
moradia de 19 mil indígenas que vivem conforme sua organização social, usos,
costumes e tradições em 194 comunidades dos povos Macuxi, Taurepang, Patamona,
Ingaricó e Wapichana; por meio do Decreto Presidencial de 15 de abril de 2005, tiveram
o reconhecimento formal de seus direitos originários e imprescritíveis à posse
permanente.

A região Terra Indígena Raposa Serra do Sol articula-se há 30 anos por sua demarcação
e homologação. Esse reconhecimento já iniciado encontra resistências e está sendo
questionado judicialmente no STF como território indígena e sofre com invasões por
parte de setores abastados da sociedade, classe política, arrozeiros e imprensa do
Estado de Roraima.

Muitas propostas e falas de solidariedade foram manifestadas por ocasião da Audiência.
O representante do Conselho Indigenista de Roraima – CIR, que abriu o evento, buscou
mostrar em fotos e dados quem são os índios que estão na área Raposa Serra do Sol,
como vivem, o que produzem e a forma de produção e ocupação da terra para deixar
claro que as populações existem e que posições defendem. Para enfrentar esta luta,
ressaltou que o povo indígena fez alianças e parcerias para se fortalecerem e reivindicou
respeito como primeiros habitantes do País que o são.

Pataxó Hã Hã Hae – sul da Bahia

Quanto ao povo Pataxó do sul da Bahia, a CLP colaborou na organização e realização
de entrevista coletiva no dia 23 de setembro de 2008. Eles vieram à Brasília falar sobre o
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julgamento pelo STF da uma ação que pede a nulidade de títulos de propriedade de terra
concedidos a fazendeiros que ocupam o seu território. Durante a coletiva os índios
abordaram sobre a violência de que são vítimas e ainda da morosidade na tramitação da
ação na Justiça.

Participaram da entrevista coletiva Ilza Rodrigues, cacique do povo Pataxó Hã Hã Hãe;
Luiz Titiá, representante da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais
e Espírito Santo e a antropóloga Maria Hilda Paraíso, responsável pelo estudo na área
em 1978. Em torno de 200 índios dos povos Pataxó Hã Hã Hãe, Tupinambá (Bahia),
Xakriabá (Minas Gerais) e Makuxi (Roraima)  estiveram na entrevista, além de várias
representações de outros Movimentos Sociais.

O povo Pataxó Hã Hã Hae é uma das áreas mais documentadas e originalmente é de
50.105 hectares, dos quais apenas 18 mil permanecem habitados por mais de 4 mil
índios, sendo o restante ocupado por 22 fazendas segundo as lideranças indígenas. A
ação (ACO 312-BA), impetrada pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI em 1982, pede
a nulidade de títulos de propriedade de terra concedidos a posseiros que ocupam este
território indígena.

A luta pela demarcação e homologação deste território já dura 26 anos e na Justiça a
ação também sofre com a morosidade. Está sendo questionado o reconhecimento como
território indígena e tem invasões por parte de fazendeiros. Por isso, a ação judicial está
no Supremo Tribunal Federal que analisa e decide sobre direitos constitucionais.

Os índios vieram a Brasília para dar visibilidade aos problemas a que estão submetidos:
invasões de fazendeiros, violências e assassinatos, discriminações e despejos decididos
por juízes locais em favor de fazendeiros. Além da visibilidade, os Pataxó buscaram
parcerias, alianças e solidariedade à sua causa. Duas manifestações foram ainda
realizadas: uma na praça onde foi assassinado o índio Galdino e outra em frente ao STF.
O Supremo pronunciou-se no dia 24 de setembro de 2008 com uma maioria favorável à
homologação, mas houve pedido de vista pelo Ministro Marco Aurélio.

CONCLUSÃO

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados – CLP entendeu que
este setor da sociedade civil é um dos mais vulneráveis na atualidade e enfrenta
desvantagens na conquista de seus direitos. Diante o exposto, a Comissão possibilitou
que suas posições, seus interesses como cidadãos e cidadãs fossem pelo menos
ouvidos pelo Poder Legislativo e, assim acatou iniciativas de sugestões do Conselho
Indigenista Missionário – CIMI, Conselho Indígena de Roraima – CIR e Articulação dos
Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo – APOINME.

Cabe ressaltar que esses eventos apoiados pela CLP favoreceram a visibilidade das
posições dos indígenas, ajudou no estabelecimento de uma rede de apoio e
solidariedade, como ainda nas manifestações que se realizaram em frente ao STF em
ambos os casos.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Relatório de Atividades – Ano 2008

26

REFORMA POLÍTICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:  Discussão acerca da Reforma Política.
Data:  11 de novembro de 2008

PARTICIPANTES DA MESA:

TARSO GENRO – Ministro de Estado da Justiça;
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO – Ministro-Chefe da Secretaria de Relações
Institucionais da Presidência da República;
MARCELO LAVENÈRE – Membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados de Brasília – OAB;
ELIANA MAGALHÃES GRAÇA – Representante do Instituto de Estudos
Socioeconômicos – INESC;
CARLOS MOURA – Secretário-Executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz;
RAQUEL GUISONI – Representante do Conselho Nacional das Mulheres;
PATRÍCIA RANGEL – Representante do CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e
Assessoria;
PAULO HENRIQUE MACHADO – Secretário-Geral da Associação dos Magistrados
Brasileiros – AMB.

RELATO

A Audiência Pública sobre a Reforma Política foi uma iniciativa do Requerimento nº 43,
de 2008, da Deputada Luiza Erundina, da Comissão de Legislação Participativa - CLP, e
do Requerimento nº 113, de 2008, da Deputada Iriny Lopes, da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias - CDHM. Mas também teve uma participação expressiva da Frente
Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular. Frente essa que tem um
diferencial, pois é composta de uma coordenação de representantes de Parlamentares

E/D: Marcelo Lavenere, Tarso Genro, Dep.Pompeu de Matos, Dep.Adão Pretto, Eliana Magalhães e José
Múcio.
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das diferentes bancadas com assento nesta Câmara, como ainda de representantes da
sociedade civil organizada.

O evento iniciou afirmando a importância de uma Reforma Política e que até hoje
tentativas feitas foram frustradas. Contudo, os palestrantes reconheceram que após a
eleição municipal ficou evidente que o sistema político esgotou-se. As eleições
municipais revelaram absurdos e é urgente fazer a Reforma Política.

Algumas constatações e posições pareceram convergentes entre os participantes, não
consensuais, mas demonstraram que é possível algum tipo de diálogo sobre o tema. Um
dos aspectos comuns identificados é que a Reforma Política precisa ser debatida com as
entidades, com os Movimentos e com o povo para evitar novas frustrações e servir de
instrumento de pressão; segundo, faz-se necessário envolver os três Poderes, ser uma
questão de Estado, sendo o Parlamento um lugar privilegiado de aprofundar as
divergentes posições; terceiro, é quanto ao prazo: desde os palestrantes até os
presentes que fizeram uso da palavra, a idéia é construir estratégias concretas de
efetivar essa reforma em 2009, de preferência no primeiro semestre. Estes pontos em si
indicaram um caminho e alguma perspectiva, apesar das muitas polêmicas surgidas
entre os presentes. Contudo, só pela Audiência ter possibilitado detectar parâmetros
convergentes, ela cumpriu sua função política.

Cabe destacar ainda as principais propostas e posições do Governo, do Parlamento e da
sociedade civil organizada. Nesta linha os palestrantes se pautaram pela fala inicial do
Ministro Tarso Genro, que  elencou as principais propostas do Governo, a saber: na
Câmara dos Deputados e no Senado as idéias iniciais estão em torno de uma Proposta
de Emenda à Constituição e 5 anteprojetos de lei que em primeiro trata do excesso de
partidos, ou seja, há muitas siglas partidárias que não têm representação social nem
política. Para isso,  a proposta seria abrir uma cláusula de desempenho e assim reduzir o
número de partidos políticos. Uma segunda questão é a valorização dos partidos
políticos; a lista fechada foi apresentada como um indicativo para regulamentar a vida
interna dos partidos de maneira democrática. Um terceiro ponto tratado foi o
financiamento das campanhas. Um financiamento nacional e regional, respeitando o
tamanho populacional das regiões e com forte controle da Justiça Eleitoral. Sobre
inelegibilidade, apesar das divergências, a proposta seria restringir a participação de
pessoas que participam do processo eleitoral, visando apenas à obtenção de foro
privilegiado, imunidade parlamentar e outros privilégios. Sobre fidelidade partidária, a
idéia é criar mecanismo que evite o oportunismo; com isso o governo defende que haja
um tempo determinado, que não seja uma decisão aberta sem critérios. Quanto às
coligações, o Governo propõe acabar com as proporcionais.

A sociedade civil teve várias falas, mas ao se posicionarem reconheceram que existem
dificuldades de envolver a população como um todo no debate da Reforma Política e até
mesmo as organizações nacionais, pois há um descrédito no Parlamento, se estes
querem ou não esta reforma e também porque percebem muitas divergências no meio
dos Parlamentares. No tocante a propostas, afirmou-se a regulamentação dos
mecanismos de democracia participativa, foi defendida a ficha limpa para quem quiser
ser candidato, que é necessário um instrumento popular de informação e formação
política que explique a população sobre a reforma política, entre outras posições. Na
verdade, a idéia fundamental das organizações da sociedade foi uma defesa clara por
uma concepção ampliada da Reforma Política, uma proposta que coloque em debate a
forma e o exercício do poder no País. Já sobre a vida política partidária, defendeu



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Relatório de Atividades – Ano 2008

28

mudanças no sistema eleitoral e partidário e que sinalizem para o respeito à vida pública,
aos mandatos e à Justiça Eleitoral.

Cabe destacar que a Audiência conseguiu reunir um número expressivo de
Parlamentares. Esta presença representou um diferencial e demonstrou um interesse
amplo na temática. Também houve uma valorização da participação e das intervenções
da sociedade civil. Contudo, houve pontos polêmicos como a proposta do Governo sobre
cláusula de barreira, ficha limpa e coligações. Os Deputados no geral tiveram posições
bem diferentes, foram perceptíveis as dificuldades. Mas quando fizeram seus
pronunciamentos, declararam-se favoráveis a uma reforma política.

Analisando as diversas posições, percebe-se que nesta nova tentativa de reforma
política os envolvidos na discussão estão mais objetivos, as propostas estão mais
enxutas e claras, há uma melhor percepção do nível de divergências no Parlamento e
que fazer a Reforma Política implica em dois movimentos: um interno, junto aos
Parlamentares, por meio do colégio de líderes, e outro para fora, debatendo amplamente
com a sociedade civil.

Outro aspecto relevante e mencionado pelas pessoas convidadas, os palestrantes e por
todos os Parlamentares foi o acerto da CLP em ter enfrentado o debate do tema da
Reforma Política e por ter feito um esforço para envolver a sociedade civil numa
participação efetiva. A CLP, na forma como alguns Parlamentares membros da mesma
afirmaram, é uma janela aberta entre o Legislativo e a sociedade civil organizada e que
esta caminha para ser, de forma gradativa, incorporada pela sociedade civil. No entanto,
é preciso maior investimento e credibilidade na democracia participativa e direta.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Relatório de Atividades – Ano 2008

29

TERRA E TERRITÓRIO

SEMINÁRIO :“20 anos da Constituição: desafios para garantir a aplicabilidade do direito
humano à terra e ao território”
Data: 26 de novembro de 2008

DEBATEDORES:

DRA. DÉBORAH DUPRAT – SubProcuradora-Geral da República;
DR. SERGIO SAUER – Representante da Organização Terra de Direitos;
DR. GIROLAMO TRACANNI – Assessor-Chefe do Instituto de Terras do Pará – ITERPA.

COORDENAÇÃO : DEPUTADO ADÃO PRETTO - Presidente da Comissão de
Legislação Participativa – CLP.

RELATO

A passagem dos 20 anos da Constituição de 1988 foi a motivação para a realização de
um Seminário, em atendimento à Sugestão n° 123/08 p ela Organização Terra de
Direitos à Comissão de Legislação Participativa - CLP. O evento avaliou criticamente
entraves, dificuldades e possibilidades constitucionais relacionadas à Reforma Agrária,
demarcação de terras indígenas e ao reconhecimento  de territórios quilombolas.

A Constituição foi muito elogiada, principalmente pelos Parlamentares, porque trouxe em
seu texto direitos aos trabalhadores, tanto do campo como da cidade. Contudo, os
principais direitos dos trabalhadores ainda não foram executados. Por isso, o Seminário
Reforma Agrária Terra e Território colocou em foco, de forma bem incisiva, o debate dos
direitos dos trabalhadores, do povo, ainda não regulamentados. Neste sentido, os
segmentos mais vulneráveis por essa não implementação são os sem-terra, indígenas,
quilombolas e outras populações tradicionais.
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E/D: Sérgio Sauer; Dep. Adão Pretto; Déborah Duprat e Girolamo Treccani.
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O Seminário reuniu especialistas no tema que levantaram as principais questões e
polêmicas. Cabe destacar três grandes situações: primeiro, a visão do indivíduo que não
pode mais ser visto isoladamente. Este é um ser social e com identidade, ou seja, ao
lado do direito individual é preciso reconhecer os direitos coletivos. Um segundo aspecto
é que o indivíduo, além de estar inserido na coletividade, pertence geograficamente a
um lugar que também o define. Uma terceira questão é a visão de cultura. A cultura
como expressão de um ser que vive em um grupo e em um determinado lugar. Esses
aspectos são análises da Constituição e que ajudam a fazer uma releitura sobre a
questão da terra e do território. O território assim é uma expressão da identidade de um
grupo e de uma pessoa que o ocupa com seu modo de vida preservado.

Para levar a frente essa releitura, o evento afirmou a necessidade de que os três
Poderes reconheçam e atuem na perspectiva dos direitos territoriais. Principalmente o
Judiciário pois, numa disputa judicial por terra, se este admitir o direito de propriedade
em si, já desfavorece indígenas, quilombolas, ribeirinhos etc.

Para os presentes, a Constituição de 88 sem dúvida trouxe avanços e propiciou
participação. Foram então citando alguns exemplos no campo agrário: a emenda
popular da Reforma Agrária, que conseguiu 1.200.000 assinaturas e pressionou o
Congresso Nacional; a retificação da Convenção 169 da OIT, que possibilitou o
autoconhecimento das populações tradicionais e assim ganharam o status de Norma
Constitucional; de que quando a Constituição foi escrita era um momento de
efervescência político-social, com a reorganização dos movimentos sociais, das centrais
sindicais, entidades de classe e com a reestruturação dos partidos políticos, além de ter
marcado o fim da ditadura militar.

Dentro desta linha, o problema detectado não é de ausências de legislações; falta uma
concretização e regulamentação. Existem problemas não no Texto Constitucional em si,
mas na prática pós-Constituição que não levou a sério o conteúdo Constitucional. E aí
foram elencados os vários gargalos e a distância entre o que se conquistou e aquilo que
é de fato a prática. A avaliação feita é de que hoje a correlação de forças no Congresso
está muito mais desfavorável, chegando até à retirada de direitos. Já o Poder Judiciário
tem atuado numa linha que não garante a Reforma Agrária. Logo um dos principais
entraves. O Ministério Público, que historicamente era o defensor dos direitos, tem-se
posicionado em casos seguidos com propostas similares às do Judiciário.  E o Poder
Executivo não revisou medidas,  não priorizou a Reforma Agrária, não atualizou os
índices de produtividade, não implementou o Plano Nacional de Reforma Agrária com a
meta de assentar 1 milhão de famílias, não estabeleceu limites para empresas que estão
se apropriando das terras brasileiras, criou um decreto-lei regularizando as terras
griladas na Amazônia.

Apesar da listagem de problemas e limites, quanto à questão da terra, os participantes
apresentaram propostas e saídas, as quais abrem caminhos de novas lutas, a saber: é
necessário modificar o ordenamento jurídico de modo que possibilite ao juiz pensar e
atuar com novas leituras jurídicas; outra é a necessidade de reformular o Código de
Processo Civil para que haja uma efetiva comprovação da posse, e não somente confiar
num registro cartorial. É preciso também utilizar as diferentes declarações, convenções
internacionais e as próprias releituras da Constituição Federal nas ações. E a urgência
que a Câmara dos Deputados aprove a PEC nº 438/01, sobre o confisco das áreas onde
houver denúncia de trabalho escravo. Já para o Executivo, o fundamental é tratar da
questão fundiária, ou seja, estruturar o Estado para ter um diagnóstico da situação das
terras brasileiras, pois os dados de que o INCRA dispõe são de 2003.
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Portanto, o Seminário identificou os desafios e tarefas colocadas na atualidade para os
Movimentos Sociais, para que não parem de reivindicar, lutar pela terra, pela
concretização da Constituição. Construir como um dos palestrantes citou, fazer um
contrapoder1, criando um espaço e um novo jeito de fazer uma democracia real no
Brasil.

                                           
1  Expressão citada indicando ser da filósofa Marilena Chauí.
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SEMINÁRIO: CONSTITUIÇÃO 20 ANOS: ESTADO, DEMOCRACIA  PARTICIPAÇÃO
POPULAR

Auditório Nereu Ramos - 27 e 28 de novembro de 2008
Dia 27 de novembro – 9h

MESA DE ABERTURA

DEPUTADO ADÃO PRETTO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa;

DEPUTADO PEDRO WILSON – Presidente da Subcomissão Especial Participação
Popular nos 20 anos da Constituição Federal;

IRMA PASSONI – ex - Deputada Constituinte.

Dia 27 de novembro – 10h

MESA 1: Contexto histórico e político

Coordenação: DEP. LUIZA ERUNDINA.

Expositores: PADRE VIRGÍLIO, DANIEL RECH, ANTONIO MORONI.

Dia 27 de novembro – 14h

MESA 2: Protagonismo Social
Coordenação: DEP. LUIZA ERUNDINA.

E/D: Chico Whitacker; Shuma Shumacher; Dep. Luiza Erundina; Nailton Pataxó; Irma Passoni.
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Expositores: IRMA PASSONI, FRANCISCO WHITAKER, NAILTON MUNIZ PATAXÓ,
SCHUMA SCHUMAHER.

Dia 28 de novembro 10h

MESA 3: Ausências e Esquecimentos
Coordenação: DEP. CHICO ALENCAR.
Expositores: SUELI CARNEIRO, ANTÔNIO CARLOS SPIS, ANA DIAS.

Dia 28 de novembro – 1h

MESA 4: Desafios e Perspectivas
Coordenação: DEP. PEDRO WILSON.
Expositores: DALMO DE ABREU DALLARI, SONIA FLEURY, MILTON BARBOSA,
IVANECK PEREZ ALVES.

REALIZAÇÃO:  Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados – CLP
por meio da Subcomissão Especial Participação Popular nos 20 anos da Constituição
Federal composta pelos seguintes Deputados: Adão Pretto, Pedro Wilson, Lincoln
Portela, Luiza Erundina e Eduardo Barbosa.

ENTIDADES PARCEIRAS:  Pastorais Sociais da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil – CNBB, Instituto de Estudos Sócio Econômicos/Fórum Brasil de Orçamento –
INESC/FBO, Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA, Movimento Nacional
de Direitos Humanos – MNDH, Intervozes/Coletivo Brasil de Comunicação Social, CUT
Nacional/DF, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais – ABONG,
Universidade de Brasília – UNB e Conselho Indigenista Missionário – CIMI.

RELATO

O ano de 2008 trouxe à nossa memória datas relevantes, entre as quais cabe destaque
os 20 anos da Constituição Brasileira, chamada Cidadã por ter incorporado em seu texto
conteúdos de interesse social. Não foram poucos os avanços em se tratando dos direitos
sociais e da elevação da cidadania. Por isso, o Congresso Nacional fez esforços ainda
que simbólicos para trazer à tona todo o processo político que deu origem à Constituição
de 88. Muitas atividades neste sentido se realizaram: documentários para a TV e Rádio
Câmara, exposições, discursos, debates, publicações.

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, por meio da
Subcomissão Especial Participação Popular nos 20 anos da Constituição Federal,
realizou nos dias 27 e 28 de novembro de 2008, em conjunto com várias organizações
da sociedade civil e Movimentos Sociais, o Seminário Constituição 20 anos: Estado,
Democracia e Participação Popular. Por meio dessa iniciativa buscou-se resgatar o
importante papel dos Movimentos Sociais no processo constituinte em todas as suas
fases, destacando o protagonismo das organizações populares na construção da
Constituição Federal promulgada em 1988. Assim fortaleceu seu papel institucional e
acrescentou ao debate já presente na Câmara a importante e imprescindível discussão
acerca da participação popular.
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Neste sentido, o Seminário somou, ampliou as muitas atividades da Câmara e trouxe o
enfoque da participação dos Movimentos Sociais, fez um balanço da luta popular em
torno das emendas e apontou propostas de fortalecimento da Constituição Federal e
ainda indicou perspectiva de luta para implementação e regulamentação de direitos
constitucionais.

O Seminário reuniu em mesas de debates importantes nomes de especialistas e ativistas
dos Movimentos Sociais. Nesses debates fez-se um resgate histórico de como a
sociedade civil atuou por meio de suas organizações e interveio no processo da
elaboração da Constituição. Mas também provocou uma discussão profunda dos
desafios e perspectivas que estão postos na atualidade à toda sociedade.

Esse evento foi relevante não só porque nos remeteu a aspectos históricos do processo
constituinte sobre a ótica dos Movimentos Sociais, como por exemplo os grupos e
partidos de esquerda que divergiram em torno de construir ou não uma nova
Constituição Brasileira; haviam aqueles que defenderam uma Assembléia Constituinte
versus Congresso Constituinte que acabou em Congresso; e há ainda um outro forte
tensionamento: centrão versus Movimentos Sociais; resgatou-se processos específicos,
como o do movimento feminista, do movimento sindical, os urbanos, os agrários entre
outros que tiveram papéis relevantes no tocante às propostas populares.

Vale destacar como diferencial que o Seminário foi um espaço que propiciou discutir os
novos giros e tensões políticas. Contou com uma participação qualitativa de muitos
Movimentos Sociais históricos que fizeram intervenções avaliativas, de cobranças, e
levantaram inúmeras proposições. Esse evento colaborou para reaquecer e fortalecer o
potencial dos Movimentos Sociais, levantou pistas de como pressionar para que a
Constituição Federal seja aprofundada, apontou como os Movimentos podem dar
continuidade e construir novas formas de controle social do Estado e ainda trouxe
indicativos de perspectivas futuras de lutas e de garantias de direitos que estão sendo
ameaçados.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA "VIOLÊNCIA CONTRA TRABALHADORES R URAIS NO
ESTADO DO PARANÁ"

Data: 16 de abril

• EXPOSITORES:

- JOSÉ DAMACENO DE OLIVEIRA,
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra;

- DELEGADO LICÍNIO NUNES DE MORAES NETTO
Coord. Polícia de Segurança Privada do Ministério da Justiça/Polícia Federal;

- PASTOR LUIZ CARLOS GABAS,
Representante da Igreja Anglicana;

- DARCI FRIGO,
Representante da Ong Terra de Direitos.

• TEMAS DEBATIDOS: conflitos agrários e violência no campo no oeste do PR,
ameaças de morte e a política de Reforma Agrária.

• PRINCIPAIS PROPOSTAS FORMULADAS: foi encaminhada a realização de uma
visita à região do conflito no PR para averiguar os principais problemas e ver as
providências cabíveis.

E/D: Pastor Luiz Carlos Gabas; Licíno Nunes de Moraes Neto; Dep. Pedro Wilson; Darcy
Frigo; José Damaceno de Oliveira

F
ot

o:
 S

ef
ot

/S
ec

om



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Relatório de Atividades – Ano 2008

36

AUDIÊNCIA PÚBLICA "PAPEL DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA UNIÃO"

Data: 23 de abril

 

• EXPOSITORES:

- DEP. MENDES RIBEIRO FILHO,
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização;

- ELIANA MAGALHÃES,
Assessora de Política Fiscal e Orçamentária do Instituto de Estudos
Socioeconômicos - INESC;

- WAGNER PRIMO,
Diretor da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos
Deputados – CONOF.

• TEMAS DEBATIDOS: o Orçamento, as emendas orçamentárias e a Resolução
01/2006 que retirou o direito da CLP de apresentar emendas ao Orçamento da União.

• PRINCIPAIS PROPOSTAS FORMULADAS: elaboração de um proposta à Mesa da
Câmara sugerindo restituir o direito da CLP de fazer emendas ao Orçamento. Para
isso se aproveitaria do Projeto de Resolução do Congresso Nacional 05/2007 que
tratou do mesmo assunto em questão.
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E/D Dep. Mendes Ribeiro; Dep. Adão Pretto; Eliana Magalhães e Wagner Primo
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A PROPOSTA DE CRIAÇÃ O DO
CONSELHO NACIONAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

Data: 19 de junho

• EXPOSITORES:

- WALDIR MASSARO,
Presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Comunitárias- IBEPEC;

- BARTÍRIA PERPÉTUA LIMA DA COSTA,
Presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores;

- RAIMUNDO VIEIRA BONFIM,
Membro da Direção Nacional da Central de Movimentos Populares;

- ALEXANDRE CICONELLO,
Representante do Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC. 

• TEMAS DEBATIDOS: a participação popular na ação comunitária e a posição da
sociedade civil organizada, instrumentos de controle e fiscalização de Organizações
Não Governamentais – ONG e de Associações de Moradores.

• PRINCIPAIS PROPOSTAS FORMULADAS: formação de um grupo de trabalho para
aprofundar os temas e discutir as polêmicas com dados e pesquisas e, na sequência,
a realização de Seminário.

E/D: Alexandre Ciconello; Raimundo Vieira Bonfim; Dep. Pedro Wilson; Waldir Massaro; Bartíria Perpétua Lima da
Costa
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A CONCESSÃO DE DANOS  MORAIS

Data: 28 de outubro

• EXPOSITORES:

- DESEMBARGADOR JORGE MASSAD,
Secretário-Geral Adjunto da Associação dos Magistrados do Brasil - AMB;

- DR. ANDRÉ LUIZ ALVES DE MELO,
Representante do Condesesul;

- CARLOS ANDRÉ MAGALHÃES,
Advogado, Especialista em Direito Administrativo, Financeiro e Bancário;

- VALTER PEREIRA,
Autor do Projeto de Lei do Senado nº 334/2008.

• TEMAS DEBATIDOS: o direito à reparação por danos morais; as grandes discussões
jurídicas envolvendo o tema, inclusive neste Congresso; o acesso ao Judiciário
versus não permitir o abuso do direito e solução para os problemas encontrados.

• PRINCIPAIS PROPOSTAS FORMULADAS: a Audiência indicou relevância dos
projetos de lei em discussão e fez várias propostas de melhorar os Projetos de Lei
sobre danos morais no Senado – PL 334/2008 e na Câmara  - PL 1443/2003.

E/D: André Luiz Alves de Melo;  Dep. Adão Pretto; Desembargador Jorge Massad; e Carlos André Magalhães.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER OS SERVIÇOS CARTORIA IS
EXTRAJUDICIAIS

Data: 29 de outubro

• EXPOSITORES:

- JUIZ CARLOS DIVINO RODRIGUES,
Juiz Titular da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal;

- ROGÉRIO PORTUGAL BACELLAR,
Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG;

- DR. ANDRÉ LUIZ ALVES DE MELO,
Representante do Condesesul;

- ROGER LORENZONI,
Representante da Secretaria de Reforma do Judiciário;

- DR. AUGUSTO ARAS,
Representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

- JUIZ PAULO HENRIQUE MARTINS MACHADO,
Secretário-Geral da Associação dos Magistrados do Brasil - AMB;

- JUIZ RICARDO CUNHA CHIMENTI,
Representante do Conselho Nacional de Justiça.

• TEMAS DEBATIDOS: a questão dos registros públicos, os serviços extrajudiciais e
sua ampliação, a fiscalização e padronização dos cartórios extrajudiciais.

• PRINCIPAIS PROPOSTAS FORMULADAS: elaborar um projeto de lei nacional que
discipline e estruture de forma igualitária os cartórios extrajudiciais: funcionamento,
equiparação financeira, fiscalização e controle.

E/D:Augusto Aras; Rogério Portugal Bacellar; Ricardo Cunha Chimenti; Dep. Pedro Wilson; Roger Lorenzoni; Carlos
Divino Rodrigues e André Luiz Alves de Melo.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA: "MATÉRIA OBJETO DO PROJETO DE LE I Nº 3.913/2008 E
APENSADOS, QUE 'INSTITUEM O SISTEMA DE RESERVA DE V AGAS PARA

ESTUDANTES EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NAS INSTITU IÇÕES
FEDERAIS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNO LÓGICA'”

Data: 19 de novembro

• EXPOSITORES:

- DEPUTADO CARLOS ABICALIL,
Relator do PL 73/99;

- SÉRGIO JOSÉ CUSTÓDIO,
Movimento dos Sem-Universidade - MSU;

- LUANA BONONE,
Diretora da União Nacional dos Estudantes - UNE;

- MAURO TERENA,
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB;

- RENÊ DE SOUZA,
Educação dos Afro-Descendentes - EDUCAFRO.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA: "MATÉRIA OBJETO DO PROJETO DE LE I Nº 7.053/2006,
QUE 'ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO-LEI Nº 2.848, D E 7 DE DEZEMBRO
DE 1940 - CÓDIGO PENAL - PARTE GERAL; DO DECRETO-LE I Nº 3.689, DE 03
DE OUTUBRO DE 1941 - CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; DA L EI Nº 8.072, DE

25 DE JULHO DE 1990; E DA LEI Nº 9.455, 07 DE ABRIL  DE 1997' ".

Data: 04 de dezembro

• EXPOSITOES:

- DEP. CHICO ALENCAR,
Relator da Sugestão;

- DEP. ANTONIO CARLOS BISCAIA,
Autor do PL nº 7.053/2006;

- JUIZ MUIÑOS PIÑEIRO,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro;

- PE. GUNTHER A. ZGUBIC,
Pastoral Carcerária;

- CARLOS SANTIAGO,
Presidente da Associação Gabriela Sou da Paz.

• TEMAS DEBATIDOS: debate sobre o Projeto de Lei 7053/2006 de iniciativa popular,
encabeçado pela Associação Gabriela Sou da Paz/RJ; violência e impunidade;
combate à violência e legislações insuficientes.

• PRINCIPAIS PROPOSTAS FORMULADAS: a Audiência indicou contribuições na
linha de Emenda ao Projeto e a não-repugnação do Projeto atual, principalmente no

E/D: Pe. Gunther  A. Zgubic; Carlos Santiago Ribeiro; Dep. Pedro Wilson; Dep. Antônio Carlos Biscaia; José Muinõs
Piñeiro Filho.
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que tange ao aumento de pena, ou melhor, clarear com critérios e avaliação ampla
dos casos para se conceder ou não progressão e fazer o cumprimento mínimo de
pena; fortalecer políticas de segurança pública; ampliar os Centros de Atendimento às
Vítimas de Violência – CEAVs, que hoje só existem como programa do Governo
Federal em 14 Estados e instaurar por lei programa de Justiça Restaurativa.
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"I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL"

Data: 7 e 8 de maio

• EXPOSITORES:

- ALEXANDRO REIS,
Representante do Ministro da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial;

- SÍLVIA CERQUEIRA,
Presidente da Associação Nacional dos Advogados Afro-descententes (Anaad);

- LEONARDO BANDARRA,
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e
Vice-Presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça dos
Estados e da União;

- PAULO PAIM,
Senador (PT/RS);

- ÉDSON CARDOSO,
Jornal Irohin;

- JOSÉ JORGE,
Professor do Depto. de Antropologia da UnB;

- ANA LUIZA FLAUZINA,
Professora UniCEUB;

- FERNANDA LOPES,
Fundo de População das Nações Unidas;

- ANTONIO POMPEO,
Vice-Presidente da Fundação Cultural Palmares;

- RENATA MELO BARBOSA,
Assessora Técnica da Subsecretaria de Políticas de Ações Afirmativas da Seppir;

- SILVIA CERQUEIRA,

E/D: Leonardo Bandarra, Dep. Carlos Santana; Dep. Adão Pretto; Dep. Pompeo de Mattos; Alexandro Reis e Silvia
Santana.
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Presidente da ANAAD;

- RENATO FERREIRA,
Pesquisador - Laboratório de Políticas Públicas – UERJ;

- JAQUES JESUS,
Coordenador do Centro de Convivência Negra da UnB;

- JOSÉ CLÁUDIO MONTEIRO DE BRITO FILHO,
Procurador Regional do Trabalho e Coordenador Nacional da Coordenadoria
Nacional para Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação de
Discriminação do Ministério Público do Trabalho (Coordigualdade/PGT/MPT);

- NEUZA MARIA ALVES DA SILVA,
Desembargadora TRF/1a Região;

- ALMIRO SENA SOARES FILHO,
Promotor de Justiça da Promotoria de Combate ao Racismo e Intolerância
Religiosa do Ministério Público do Estado da Bahia;

- ALEXANDRO REIS,
Subsecretário Comunidades Tradicionais - Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial;

- RONALDO DOS SANTOS,
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas (Conaq);

- RONALDO JORGE VIEIRA JÚNIOR,
Consultor Geral da União (AGU);

- GIROLAMO DOMENICO TRECCANI,
Advogado e Assessor do Instituto de Terras do Pará - Iterpa.

• TEMAS DEBATIDOS:  Lei Áurea após 120 anos – o que ficou por fazer, como fazer,
quando fazer; o papel do Parlamento na promoção da igualdade; igualdade na saúde
e na segurança; diversidade cultural, educação e tolerância religiosa; estratégias para
a promoção da igualdade; ações afirmativas e o instituto da reparação; o papel do
Poder Público na promoção da igualdade racial e o direito à terra dos remanescentes
de quilombos.

• PRINCIPAIS PROPOSTAS FORMULADAS : levar ao Colégio de Líderes a solicitação
para colocar em pauta votação, em regime urgente–urgentíssimo, o Projeto de Lei
que cria o Estatuto da Igualdade Racial, bem como todos os projetos que digam
respeito às garantias de direitos e liberdades da comunidade negra; formular um
marco legal federal que assegure a implementação de políticas públicas de ações
afirmativas com base no inciso IV do art. 3º da Constituição Federal de 1988 e
encaminhar a carta final do Seminário ao Presidente da República, ao Presidente do
Supremo Tribunal Federal, ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, à Presidência de todas as Casas
Legislativas dos Estados da Federação e a todas as entidades governamentais e do
Movimento Negro.
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SEMINÁRIO "FGTS: 41 ANOS – JUSTIÇA PARA O TRABALHAD OR"

Data: 15 de maio

• EXPOSITORES:

- MÁRIO AVELINO,
Presidente do Instituto FGTS Fácil;

- RICARDO PATAH,
Presidente da União Geral dos Trabalhadores - UGT;

- JOSÉ MUBARACK,
Assessor de Relações Institucionais da Bovespa;

- LUIGE NESSE,
Confederação Nacional de Serviços;

- DR. EDSON BRAZ DA SILVA,
Subprocurador-Geral do Trabalho do Ministério Público do Trabalho;

- ROSA MARIA CAMPOS JORGE,
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho;

- PROF. MARCOS CINTRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE,
Vice-Presidente da Fundação Getúlio Vargas.

E/D: Edson Braz da Silva, Marcos Cintra Albuquerque, Deputada Luiza Erundina, Rosa Maria Campos Jorge e Edson
Braz da Silva
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• TEMAS DEBATIDOS:  o FGTS, um fundo público; 41 anos de vida do Fundo Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS: benefícios, perdas e injustiças; o FGTS, uma das
principais matérias objeto de proposições legislativas; o FGTS, suas aplicações e
finalidades para o País; modificação de regras para corrigir desvios ocorridos nos 41
anos de existência do FGTS.

• PRINCIPAIS PROPOSTAS FORMULADAS: encaminhar novo Projeto de Lei via
Comissão de Legislação Participativa – CLP com a finalidade de alterar dispositivos
da Lei 8.036/90 no que diz respeito à receita, ao Conselho Curador, às aplicações, à
rentabilidade e à movimentação financeira do FGTS.
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SEMINÁRIO PARA DEBATER O RECONHECIMENTO DA PROFISSÃ O DE
TERAPEUTAS NATURALISTAS NO ES

Data: 11 de agosto

• EXPOSITOES:

- MILTON ALVES,
Presidente Sind. Nac. dos Terapeutas Naturistas (SINATEN);

- ROGÉRIO FAGUNDES FILHO,
Prof. Pesquisador, Escritor, Terapeuta Naturista;

- JOSÉ ANÉZIO DIAS DO VALE,
Presidente da Associação dos Terapeutas Holísticos e Naturistas do Estado do
Espírito Santo;

- JOSÉ RAIZEIRO,
Presidente da Associação dos Terapeutas Naturalistas.

• TEMAS DEBATIDOS:  considerações sobre a necessidade de reconhecimento da
profissão de terapeutas naturalistas; a importância da terapia natural na promoção da
saúde e da qualidade de vida dos cidadãos brasileiros e apresentação de conquistas
e projetos realizados em vários Estados e Municípios do Brasil.

• PRINCIPAIS PROPOSTAS FORMULADAS: reconhecimento e regulamentação da
profissão de terapeutas naturalistas e inserção no Sistema Único de Saúde das
terapias naturalistas.
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SEMINÁRIO PARA “APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLP NA CÂMARA
MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES”

Data: 24 de novembro

• EXPOSITORES:

- DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO,
Representante da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos
Deputados;

- VEREADOR PAULINHO COSTA,
Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares;

- DEPUTADO ESTADUAL ANDRÉ QUINTÃO,
Presidente da Comisão de Participação Popular da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais;

- DEPUTADA ESTADUAL ELISA COSTA,
Prefeita eleita em Governador Valadares;

- FÁBIO PERSI,
Presidente da Associação Comunitária Chonin de Cima;

- JOSÉ RAIZEIRO,
Presidente da Associação dos Terapeutas Naturalistas Alternativos na Saúde e na
Cultura do Brasil.
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"V SEMINÁRIO NACIONAL LGBT  LÉSBICAS, GAYS, BISSEXU AIS, TRAVESTIS
E TRANSEXUAIS"

Data: 27 de novembro

• EXPOSITORES:

- MINISTRO PAULO VANNUCHI,
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República;

- SENADOR GARIBALDI ALVES,
Presidente do Senado Federal;

- DEPUTADO FEDERAL  ARLINDO CHIGNALIA,
Presidente da Câmara dos Deputados;

- SENADORA FÁTIMA CLEIDE,
Presidente da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT e Relatora do PLC
122/2006;

- SENADORA SERYS SLHESSARENKO,
Coordenadora no Senado Federal da Frente Parlamentar Pela Cidadania LGBT;

- SENADOR PAULO PAIM,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado
Federal;

- TONI REIS,
Presidente da ABGLT;

E/D: Ione Lindgren; Keila Simpson; Perly Cipriano; Sen. Seres Slhessarenko; Dep. Cida Diogo;
Toni Reis.
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- KEILA SIMPSON,
Presidente da ANTRA;

- YONE LINDGREN,
Vice-Presidente Lésbica da ABGLT;

- SENADORA FÁTIMA CLEIDE,
Relatora do PLC 122/2006;

- TONI REIS,
Presidente da ABGLT e Coordenador do Projeto Aliadas;

- PAULO BIAGI,
Programa Federal Brasil Sem Homofobia – SEDH/PR;

- CLAÚDIO NASCIMENTO,
Coordenador da Campanha Não Homofobia;

- DEPUTADA DISTRITAL ERIKA KOKAY,
Coordenadora da Mesa;

- PAULO MARIANTE,
Advogado;

- ROBERTO GONÇALE,
Advogado;

- DRA MARIA BERENICE DIAS;

- DR ROGER RAUPP.

• TEMAS DEBATIDOS: debate do PLC 122/06 que torna crime a homofobia, do
Projeto de Lei 1151/95 que reconhece a união estável de pessoas do mesmo sexo e
situação dos homossexuais, preconceito e discriminação.

• PRINCIPAIS PROPOSTAS FORMULADAS: aprovar um adendo ao título do novo
Código Civil (Lei 10.406/02) que trata da união estável, para estender às relações
entre pessoas do mesmo sexo todas as garantias previstas, aproveitando para isso o
Projeto de Lei 1151/95, que disciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo e
realizar campanha nacional para arrecadar um milhão de assinaturas em apoio ao
PLC 122/06.
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SEMINÁRIO EXTERNO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARA NÁ
“RECONHECIMENTO DA PROFISSÃO DE TERAPEUTAS NATURIST AS”

Data: 05 de dezembro

• EXPOSITORES:

- DEPUTADO ÂNGELO VANHONI,
Deputado Federal, representando o autor do Requerimento;

- ROGÉRIO FAGUNDES FILHO,
Escritor, Pesquisador, Professor e Terapeuta Naturista;

- RUBENS BENDLIN,
Representante da Secretaria de Estado de Saúde do PR;

- MILTON ALVES,
Presidente do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas - SINATEN;

- OCTÁVIO ULYSSEIA,
Professor do curso de Naturoterapia - Faculdades Integradas Espírita.

• TEMAS DEBATIDOS:  considerações sobre a necessidade de reconhecimento da
profissão de terapeutas naturalistas; a importância da terapia natural na promoção da
saúde e da qualidade de vida dos cidadãos brasileiros e apresentação de conquistas
e projetos realizados em vários Estados e Municípios do Brasil.

• PRINCIPAIS PROPOSTAS FORMULADAS: reconhecimento e regulamentação da
profissão de terapeutas naturalistas e inserção no Sistema Único de Saúde das
terapias naturalistas.

E/D:Octavio Ulysseia, Rogério Fagundes Filho, Dep. Angelo Vanhoni, Rubens
Bendlin e Milton Alves.
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SEMINÁRIO “CENTENÁRIO DA UMBANDA: MATRIZ RELIGIOSA BRASILEIRA”

(EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E M INORIAS)

Data: 09 de dezembro

• EXPOSITORES:

- DEP. CHICO ALENCAR,
Membro da Comissão de Legislação Participativa (CLP) e da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias (CDHM);

- DEP. CARLOS SANTANA,
Frente Parlamentar em Defesa da Igualdade Racial;

- PERLY CIPRIANO,
Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (SEDH);

- SÍLVIO LUIZ RAMOS GARCEZ (PAI RAMOS),
Presidente do Conselho Nacional da Umbanda do Brasil (CONUB);

- EDVALDO MENDES DE ARAÚJO,
Presidente da Fundação Cultural Palmares;

- ROGER SOARES (ARAOBATAN),
Diretor da Faculdade de Teologia Umbandista de SP;

- DEPUTADO LUIZ COUTO,
Membro da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM);

- SHEIKH JIHAD HASSAN HAMADEH,
Representante Mulçumano da Assembléia Mundial da Juventude Islâmica;
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E/D: Edvaldo Mendes de Araújo; Perly Cipriano; Dep. Carlos Santana; Silvio Luiz Ramos e Maurício Reis.
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- ANTÔNIO OLÍMPIO DE SANT'ANA,
Representante da Comissão Ecumênica Nacional de Combate ao Racismo-
CENACORA;

- ELIANILDO NASCIMENTO,
Coordenador da Iniciativa das Religiões Unidas-URI/DF;

- MONGE SHÔJÔ SATO,
Representante do Templo Budista Terra Pura do DF;

- ROGER SOARES,
Representante da Faculdade de Teologia Umbandista de SP;

- NEDA FATHEAZAM,
Representante da Fé Baha'í;

- DEPUTADO VICENTINHO (PT-SP);

- EX-DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI,
Representante da campanha: Quem Financia Baixaria é Contra Cidadania;

- ALEXANDRO DA ANUNCIAÇÃO REIS,
Representante da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial;

- GILDA CARVALHO,
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão;

- ANDRÉ LUIZ FIGUEIREDO LÁZARO,
Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da
Educação;

- SÍLVIO LUIZ RAMOS GARCEZ (PAI RAMOS),
Presidente do Conselho Nacional da Umbanda do Brasil-CONUB;

- DEPUTADA LUIZA ERUNDINA (PSB-SP),
Comissão Pró-Conferência Nacional de Comunicação;

- DEPUTADO EDMILSON VALENTIM (PC DO B-RJ).

• TEMAS DEBATIDOS:  centenário da umbanda, um movimento espiritual-filosófico-
cultural-religioso; a liberdade e diversidade religiosa; o Movimento Umbandista e a
cultura de paz, harmonia e respeito; a discriminação e a resistência.

• PRINCIPAIS PROPOSTAS FORMULADAS: promover o respeito à diversidade e à
liberdade de religião e crença; que o Poder Público, o Legislativo, o Judiciário e o
Executivo, nas três esferas, e a sociedade civil se empenhem para a adoção de
medidas destinadas a preservar, salvaguardar e valorizar a diversidade de religião e
crença, por meio de centros de referência, núcleos de pesquisa, fóruns de debate,
cursos de direitos humanos, conselho nacional de promoção da diversidade e
liberdade, semana do diálogo interreligioso, diversidade e liberdade religiosa e a
cultura de paz como eixo fundamental do ensino religioso no Brasil; discussão do
Estatuto da Diversidade e Liberdade Religiosa; construir uma frente parlamentar e um
plano nacional de enfrentamento à intolerância religiosa.
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DILIGÊNCIAS NO ESTADO DO PARANÁ PARA AVERIGUAR A SI TUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA CONTRA TRABALHADORES RURAIS EM ORTIGUEIRA  E CASCAVEL.

Deputado Adão Pretto inspecionando, em Cascavel/PR, existência de
transporte conhecido como “ caveirão rural”, em companhia do delegado de
Cascavel.

As diligências realizaram-se no dia 14 de maio de 2008 em atendimento ao
Requerimento 62/2008, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias – CDHM, e à
Sugestão do Movimento dos Trabalhadores Rurais e a Organização Terra de Direitos,
apresentada na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados - CLP.

Participaram das diligências o Presidente da Comissão de Legislação Participativa e
membro da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Deputado Adão Pretto - PT-RS; o
Deputado Walter Brito Neto - PRB-PB; o representante da Ouvidoria Agrária (Ministério
do Desenvolvimento Agrário) - Sadi Pansera; o Secretário da CDHM, Márcio Marques de
Araújo; o Assessor Jurídico da CLP, Augustino Pedro Veit; os assessores do Deputado
Adão Pretto, Nilton Tubino e Mayrá Lima.

• SITUAÇÕES DEBATIDAS:  as ameaças de morte aos sem-terra e a outras pessoas
ameaçadas de morte por conta da solidariedade; a força política e econômica do
segmento do agronegócio na região; a questão fundiária, da Polícia Federal e de
outras forças policiais e o poder armado na região – milícias e o papel do Poder Público.

• PROPOSTAS FORMULADAS:  que a polícia e Ministério Público locais investiguem
pessoas que detêm significativa força política e poder econômico na região,
ampliando o escopo da ação e o efetivo da Polícia Federal; solicitar audiência com o
Ministro da Justiça; solicitar ao Governador do Estado, Roberto Requião, ações
coordenadas para fortalecer a presença do Poder Público e a inibição de crimes; que
o Ministério do Desenvolvimento Agrário identifique as áreas disponíveis para
Reforma Agrária para agilizar assentamentos; analisar na mídia local as declarações
de lideranças ruralistas com ameaças e incitação ao crime para propor ações penais
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pertinentes; que a Polícia Federal realize ação de inteligência para identificar os
responsáveis e o local de posse e confiscar os armamentos ilegais existentes na
região e formas de enquadramento das milícias.
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REPRESENTAÇÕES DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPAT IVA

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados - CLP aprovou
requerimentos de autoria do Presidente Adão Pretto para seu engajamento nas
atividades da Comissão de Pró-Conferência Nacional de Comunicação, na Campanha
“Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania” e no Grupo de Trabalho da XI
Conferência Nacional de Direitos Humanos. Essa decisão política se deu desde a
primeira reunião ordinária realizada em março de 2008, demonstrando uma relevância
para estes temas. Com isso a CLP aproximou-se dos mais diversos movimentos e
organizações que atuam com a Comunicação Social, Direitos Humanos e outras
entidades da sociedade civil, estreitando parcerias. Assim, a Comissão ampliou suas
relações políticas, tornando-se mais conhecida e visível junto a setores sociais
organizados.

Comissão Pró-Conferência Nacional de Comunicação

A Comissão Pró-Conferência Nacional de Comunicação foi criada oficialmente ao final do
Encontro Nacional de Comunicação, que ocorreu em junho de 2007, por iniciativa da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias – CDHM  e da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – CCTCI da Câmara dos Deputados. Ela é
composta por cerca de 30 entidades da sociedade civil de caráter nacional, além da
CDHM, Ministério Público Federal e, atualmente pela CLP.

Embora o movimento tenha se organizado como tal somente há alguns meses, a
demanda por uma Conferência Nacional de Comunicação já existe há anos, a partir da
análise de que a comunicação precisa estabelecer mecanismos democráticos de
participação na formulação, monitoramento e acompanhamento das políticas públicas
para o setor. Em um quadro de ausência de um marco regulatório consistente,
atualmente a construção das poucas políticas de comunicação existentes se dá sem a
efetiva participação da sociedade.

A iniciativa ganhou força a partir do final de 2006, quando foi aprovado um requerimento
da Deputada Iriny Lopes – PT/ES na CDHM, solicitando o envolvimento da Comissão na
construção da Conferência. A partir daí, a CDHM convocou diversas entidades para
debater caminhos para construção da Conferência. A primeira iniciativa nesse sentido foi
a realização do Encontro Nacional de Comunicação, que teve por objetivo reunir
contribuições para o temário e organização da Conferência.

Ao final do encontro, publicou-se uma carta apontando algumas diretrizes para o
processo. Além disso, foi formada uma Comissão Pró-Conferência, que vem reunindo-se
quinzenalmente buscando dialogar com o Executivo e com o Legislativo para viabilizar a
Conferência Democrática de Comunicação.

Em 2008 a CLP passou a integrar a Comissão Pró-Conferência. Além da participação
nas reuniões quinzenais, a CLP teve papel importante, juntamente com a CDHM e CCTI,
especialmente na coleta das cinco mil, setecentas e quarenta e nove assinaturas que
vieram de todo o Brasil em favor da realização da I Conferência Nacional de
Comunicação. Também teve papel importante na interlocução junto ao Ministério das
Comunicações e à Casa Civil da Presidência da República.

Finalizando o ano, sem dúvida a atividade mais importante da Comissão Pró-
Conferência foi o Encontro Nacional de Comunicação, que reuniu várias entidades,
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setores empresariais, acadêmicos, parlamentares, representantes de governos estaduais
e do Governo Federal.

Cabe ressaltar que a inserção da CLP nessa articulação foi no sentido de fortalecer os
mecanismos de participação social, principalmente abrindo espaço no Poder Legislativo
para que a sociedade civil organizada conquiste seus direitos.

Campanha “Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidad ania”

A campanha “Quem Financia a Baixaria é contra a Cidadania” nasceu em 2002, fruto de
deliberação da VII Conferência Nacional de Direitos Humanos, maior evento anual do
setor no País. O espírito da decisão foi criar um instrumento que promovesse o respeito
aos princípios éticos e aos direitos humanos na televisão brasileira. Participaram da
Conferência cerca de 1.500 pessoas, lideranças e militantes em direitos humanos.

A campanha é uma iniciativa da CDHM, em parceria com entidades da sociedade civil,
destinada a promover o respeito aos direitos humanos e à dignidade do cidadão nos
programas de televisão.

Entre as atividades desenvolvidas no decorrer do ano 2008, vale destacar a inserção da
CLP no processo de articulação da Campanha, a elaboração de três rankings que
apontaram os programas televisivos mais criticados pelos telespectadores, as
representações encaminhadas ao Ministério Público denunciando programas que
violaram direitos humanos e que resultaram em ações judiciais promovidas por
Procuradores do Ministério Público. Tais ações colaboraram para modificar os programas
denunciados. É o caso dos programas “Pânico na TV”, “Superpop” e “A Tarde é Sua”,
todos da Rede TV. Por serem esses programas reincidentes, a Campanha reivindicou à
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC o exame da possibilidade de
extinguir os referidos programas por violarem os direitos humanos e os preceitos
constitucionais que ordenam que  a programação televisa, seja educativa, informativa ou
promotora do entretenimento.

Dia Nacional Contra a Baixaria na TV

No dia 19 de outubro, a CDHM, a CLP e mais de 60 entidades parceiras da campanha
"Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania" promoveram a 5ª edição do Dia
Nacional contra a Baixaria na TV. O tema em 2008 abordou a publicidade infantil. As
emissoras públicas (TV Brasil, TV Câmara, TVs Universitárias, TVs legislativas e
comunitárias) levaram ao ar, ao vivo, das 13h30 às 15h, uma edição especial do
programa "Ver TV". Entre os convidados do programa estavam o ex-Deputado Orlando
Fantazzini - um dos idealizadores da campanha e Isabella Vieira, coordenadora do
Projeto Criança Consumo, do Instituto Alana. O tema foi escolhido por dois motivos: o
efeito que a propaganda de alimentos - que na maioria das vezes não são nutritivos -
causa danos à saúde durante a infância e a tentativa das entidades da Campanha de
implementar a regulação da publicidade infantil no Brasil, como já acontece no resto do
mundo.

O Poder Legislativo – CDHM e CLP - joga nessa ação um peso relevante, na medida em
que o tema remete ao Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados, dispondo
sobre a proibição da propaganda infantil.
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XI Conferência Nacional de Direitos Humanos

A XI Conferência Nacional de Direitos Humanos – CNDH realizou-se nos dias 15 e 18 de
dezembro de 2008, em Brasília – DF e foi precedida de 27 Conferências Estaduais e
várias regionais. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados –
CLP participou do Grupo de Trabalho Nacional - GTN que coordenou e construiu a
Conferência. E o fez por entender que os espaços das Conferências possibilitam e
fortalecem a participação da sociedade civil na formulação e avaliação de políticas
públicas. Em se tratando do tema Direitos Humanos, este foi considerado estratégico
porque reúne os mais diversos setores, segmentos e temas sociais de interesse dos
cidadãos. Por conta dessa abrangência, a CLP participou desse processo e, com esta
decisão, ampliou seu diálogo com os diversos Movimentos, entidades da sociedade civil.

Fruto da participação no GTN, a CLP colaborou com todas as atividades de construção
da XI Conferência, participando de videoconferências e reuniões sistemáticas do grupo
de trabalho. Esteve também em seis Conferências Estaduais e coordenou, durante a
Conferência Nacional, o eixo temático “violência, segurança pública e acesso à justiça”;
ainda colaborou na articulação e concensos das propostas.

No tocante às Conferências Estaduais, as mesmas aconteceram num contexto de
conflito. Alguns Estados, apesar de terem cumprido dentro do prazo regimental os
procedimentos formais, devido a graves problemas de violações aos Direitos Humanos,
revelaram no preparatório diálogo difícil entre governo e sociedade. Outra dificuldade foi
o silêncio ou a ausência de representantes dos Governos locais, indicando uma não
vontade em realizar a Conferência Estadual. Outro problema, esse mais localizado,
foram os Estados que não iam mesmo realizar sua Conferência e o fizeram por uma
intervenção do Governo Federal. Contudo, cabe destacar que as mesmas aconteceram
em todos os Estados com uma média geral de 300 participantes por Estado.

Quanto à participação da sociedade civil, o regimento nacional garantiu uma quota aos
grupos mais vulneráveis, o que permitiu uma maior diversidade de segmentos que
estiveram presentes à Conferência como delegados. Também foram relevantes as
presenças de movimentos rurais e do meio urbano, de organizações temáticas e de
nomes e número significantes de convidados, o que demonstrou alto interesse pela
Conferência Nacional de Direitos Humanos. Toda essa expressão refletiu-se ainda nos
debates, nos grupos de trabalho que tiveram alta presença, com intervenções
qualificadas e muitas propostas formuladas e defendidas.
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V - SUGESTÕES E REQUERIMENTOS QUE
TRAMITARAM NA CLP EM 2008

� SUGESTÕES APROVADAS :

01. SUGESTÃO Nº 113/2005 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"altera a Lei nº 8.987, de 1995, definindo critérios para suspensão de serviços essenciais
por inadimplemento".
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação.
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL nº 3.245/2008.

02. SUGESTÃO Nº 193/2006 - da Sociedade Brasileira de Física - que "dispõe sobre a
regulamentação do exercício da profissão de Físico e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação, na forma de Indicação ao Poder Executivo
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada na  Indicação nº 2.472/2006.

03. SUGESTÃO Nº 250/2006 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"propõe criação do banco de soluções sociais, descobertas, projetos, idéias e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela aprovação, na forma de Indicação ao Poder Executivo
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada na  Indicação nº 2.169/2008.

04. SUGESTÃO Nº 256/2006 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que regulamenta o art. 29, inciso l, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 3.671/2008.

05. . SUGESTÃO Nº 259/2006 - da Associação dos Juízes Federais do Brasil - que
"sugere Projeto de Lei que cria o Fundo Nacional de Segurança da Justiça Federal -
FUNSEG - JF e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL nº 3.491/2008.

06. SUGESTÃO Nº 8/2007 - do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado
de Sergipe - que "sugere Projeto de Lei que dispõe sobre o direito de greve dos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 3.670/2008.

07. SUGESTÃO Nº 16/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"altera a redação dos artigos 730 e 733 do Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM
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PARECER: pela aprovação parcial
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 4.354/2008.

08. SUGESTAO Nº 21/2007 -  do Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro - que
"propõe Projeto de Lei para concessão de licença médica por acidente de trabalho aos
servidores mantidos como reféns em rebeliões nas unidades prisionais, com prioridade
na realização de perícia, assegurando assistência psicológica aos mesmos".
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação, na forma de Indicação ao Poder Executivo
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada na  Indicação nº 2.238/2008.

09. SUGESTÃO Nº 22/2007 - do Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro - que
"sugere Projeto de Lei que cria, entre outros, os seguintes direitos às detentas:
implantação de creches para seus filhos e possibilidade de permanência no pátrio poder
durante o período de recolhimento".
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL nº 3.669/2008.

10. SUGESTÃO Nº 28/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que cria o Dia Nacional da Vítima de Crime".
RELATOR: Deputado WALTER BRITO NETO
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL nº 4.132/2008.

11. SUGESTÃO Nº 40/2007 - da Associação Comunitária de Chonin de Cima - que
"sugere a realização de Audiência Pública Externa pela Comissão de Legislação
Participativa na Câmara Municipal de Governador Valadares, no Estado de Minas
Gerais".
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer.

12. SUGESTÃO Nº 48/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que altera a redação de alguns artigos do Código Penal Brasileiro,
além de criar outros tipos penais".
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL nº 3.769/2008.

13. SUGESTÇAÕ Nº 63/2007 - da Associação Paulista do Ministério Público - que
"sugere Projeto de Lei intitulado "Enforcement" para garantir o regime democrático, a
ordem jurídica e os direitos sociais e individuais indisponíveis".
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL nº 3.244/2008.

14. SUGESTÃO Nº 69/2007 - da Associação Comunitária do Chonin de Cima - que
"sugere Projeto de Lei que proíbe a participação de menores de 16 anos em programas
políticos e eleitorais vinculados pela mídia".
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RELATOR: Deputado GERALDO THADEU
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 3.665/2008.

15. SUGESTÃO Nº 71/2007 - do Instituto FGTS Fácil - que "sugere Projeto de Lei que
altera dispositivos da Lei nº 8.036, de 11 de Maio de 1990, do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), objetivando trazer justiça e cidadania para o trabalhador
contra perdas".
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 4.566/2008.

16. SUGESTÃO Nº 72/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei no qual o ordenador de despesas que não cumprir o determinado
no orçamento ficará responsável civilmente".
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PLP 341/2008.

17. SUGESTÃO Nº 73/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"propõe Projeto de Lei alterando os artigos 8°, § 2 °, 66, 74, 84, 86 da Lei do Juizado
Especial e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL nº 3.668/2008.

18. SUGESTÃO Nº 80/2007 - da Associação Gabriela Sou da Paz - que "sugere a
realização de Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº 7.053, de 2006, que
altera dispositivos do Código Penal e Processual Penal".
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer.

19. SUGESTÃO Nº 83/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que altera o Código Penal Brasileiro referente à Lei de Execução
Penal, Lei nº 7.210, de 1984, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 3.666/2008.

20. SUGESTÃO Nº 86/2007 - da Associação Paulista do Ministério Público - que "sugere
Projeto de Lei para criação do artigo 310-A no Código Penal Brasileiro com vistas a punir
os chamados 'testa-de-ferro'".
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL nº 3.667/2008.

21. SUGESTÃO Nº 87/2007 - da Associação Paulista do Ministério Público - que "sugere
Projeto de Lei alterando o dispositivo do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941,
Código Penal Brasileiro, e dá outras providências".
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RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL nº 3.770/2008.

22. SUGESTÃO Nº 91/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e tipifica o
crime de tráfico de animais silvestres".
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM
PARECER: pela aprovação com complementação de voto
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 3.768/2008.

23. SUGESTÃO Nº 93/2007 - da Federação Brasileira dos Profissionais Esteticistas - que
"sugere a realização de Simpósio para que seja debatida a regulamentação dos técnicos
esteticistas e tecnólogos em estética".
RELATORA: Deputada SUELY
PARECER: pela aprovação com complementação de voto
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  REQ 184/2008-CTASP.

24. SUGESTÃO Nº 94/2008 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei acrescentando parágrafo único ao art. 342 do Código de Processo
Civil, que permite à parte que requeira ao juiz que a ouça pessoalmente em juízo".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL nº 3.490/2008.

25. SUGESTÃO Nº 96/2008 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Seminário para discutir o tema 'dano moral'".
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer.

26. SUGESTÃO Nº 103/2008 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que
"sugere a realização de Seminário para discutir 'os 20 anos da Constituição Federal de
1988 e os direitos das mulheres: limites e possibilidades para construção da cidadania
feminina'".
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer.

27. SUGESTÃO Nº 106/2008 - do Movimento Nacional de Direitos Humanos - que
"requer a realização de Audiência Pública junto a Comissão de Legislação Participativa
para debater sobre a criminalização e judicialização indevida dos Movimentos Sociais e
de seus dirigentes".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer.

28. SUGESTÃO Nº 107/2008 - da AGENDE - Ações em Gênero, Cidadania e
Desenvolvimento - que "requer a realização de Audiência Pública para debater as
recomendações do Comitê CEDAW ao Estado Brasileiro referente ao VI Relatório
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Nacional Brasileiro à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, período 2001/2005".
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer.

29. SUGESTÃO Nº 108/2008 - da Federação Nacional dos Odontologistas - que "sugere
Projeto de Lei para alterar o art. 192 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 -
Consolidação da Leis do Trabalho-CLT, estabelecendo que o adicional de insalubridade
passe a ter como base de cálculo a remuneração do trabalhador".
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL nº 4.133/2008.

30. SUGESTÃO Nº 110/2008 - da Associação dos Demitidos da Petromisa de Sergipe -
que "sugere o encaminhamento de Indicação ao Poder Executivo, propondo o envio de
Projeto de Lei ao Poder Legislativo, com o fito de alterar a Lei nº 8.878, de 11 de maio de
1994, para que a anistia concedida aos ex-empregados da PETROMISA - Petrobrás
Mineração S/A, demitidos no ano de 1992, não possua exigências que criem
desigualdade entre os anistiados".
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada na  Indicação nº 3.544/2008.

31. SUGESTÃO Nº 112/2008 - do Conselho Indigenista Missionário - CIMI - que "sugere
a realizaçao de Audiência Pública com o tema: 'Terra Indígena Raposa Serra do Sol:
histórico, situação atual e perspectivas'".
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer.

32. SUGESTÃO Nº 113/2008 - do INTERVOZES - Coletivo Brasil de Comunicação Social
- que "sugere a realização de reunião de audiência pública da Comissão de Legislação
Participativa para debater a renovação das concessões de emissoras de televisão de
abrangência nacional em tramitação na Câmara dos Deputados".
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer.

33. SUGESTÃO Nº 114/2008 - da Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos /
Movimento Nacional de Direitos Humanos - que "sugere a realização de um seminário
junto a Comissão de Legislação Participativa para debater sobre a "polícia que temos e a
polícia que queremos - um olhar da sociedade".
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer.

34. SUGESTÃO Nº 116/2008 - do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais e
Recreativas do Estado de Minas Gerais - que "sugere Projeto de Lei para criar o Dia
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Nacional dos Trabalhadores em Entidades Culturais e Recreativas, Conexas e
Similares".
RELATOR: Deputado DR. TALMIR
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 4.353/2008.

35. SUGESTÃO Nº 117/2008 - da Associação Paulista do Ministério Público - que
"sugere Projeto de Lei que cria tipos penais de homicídio culposo de trânsito e lesão
corporal culposa de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/97, quando o
condutor do veículo está sob a influência de álcool ou substância tóxica ou entorpecente
de efeitos análogos".
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM
PARECER: pela aprovação
Aprovado por unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 4.562/2008.

36. SUGESTÃO Nº 118/2008 - da Federação Única dos Petroleiros - que "sugere a
realização de Audiência Pública conjunta da Comissão de Legislação Participativa com a
Comissão de Minas e Energia".
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer.

37. SUGESTÃO Nº 119/2008 - do Conselho Nacional da Umbanda do Brasil - que
"sugere a realização de uma Semana por ocasião do centenário da Umbanda no Brasil.
Constam da programação a realização de Sessão Solene 'Homenagem à Matriz
Religiosa Brasileira'; de um Seminário 'Matriz Religiosa Brasileira: Espiritualidade,
Diversidade e Cultura de Paz'; e de uma exposição 'Centenário da Matriz Religiosa
Brasileira: Por Dentro do seu Imaginário'".
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela aprovaçao
Aprovado por Unanimidade o Parecer.

38. SUGESTÃO Nº 121/2008 - da Associação Paulista do Ministério Público - que
"sugere Projeto de Lei visando acrescentar o art. 112-A à Lei nº 7.210, de 1984 (Lei de
Execução Penal) no sentido de prever a interrupção do prazo de contagem da pena, pelo
cometimento de falta grave, para a obtenção do benefício da progressão de regime".
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 4.563/2008.

39. SUGESTÃO Nº 122/2008 - do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações
de Consumo - que "sugere Projeto de Lei para alterar a redação do § 1º do art. 18 da Lei
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) com o objetivo de reduzir de 30 para 10
dias o prazo para os fornecedores solucionarem vícios nos produtos".
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no  PL 4.564/2008.
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40. SUGESTÃO Nº 123/2008 - da ONG TERRA DE DIREITOS - que "sugere a realização
do Seminário: "20 anos da Constituição: Desafios para garantir a aplicabilidade do direito
humano à terra e ao território".
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO
PARECER: pela aprovação
Aprovado por Unanimidade o Parecer.

� SUGESTÕES REJEITADAS

01. SUGESTÃO Nº 19/2001 - do conselho Federal dos Detetives Profissionais do Brasil -
que "dispõe sobre o Estatuto do Confipar Brasil - Conselho Federal dos Detetives
profissionais do Brasil e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

02. SUGESTÃO Nº 72/2004 - da Associação Secundarista e Universitária de Alagoas -
que "dispõe sobre o adicionamento de tecnologia de menor nível de emissão de
poluentes nos veículos integrantes do sistema de transporte urbano, intermunicipal e
interestadual de passageiros".
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

03. SUGESTÃO Nº 92/2005 - da Associação Comunitária do Chonin de Cima - que
"altera a redação do art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e acrescenta
parágrafos ao mesmo para qualificar os suplentes de Senador".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

04. SUGESTÃO Nº 101/2005 - da Associação Comunitária do Chonin de Cima - que
"dispensa a apresentação do Certificado de Alistamento Militar aos interessados em
requerer o Título Eleitoral.
RELATORA: Deputada SUELY
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

05. SUGESTÃO Nº 118/2005 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"institui convênio para o acesso jurídico dos carentes e cria o SINAJUR - Sistema
Nacional de Assistência Jurídica".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

06. SUGESTÃO Nº 129/2005 - da Associação Comunitária do Chonin de Cima - que
"sugere Projeto de Lei para substituir a expressão 'Universidade Federal do Vale do Rio
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Doce - UFVD' por 'Universidade Federal do Leste Mineiro - UFLM' no Projeto de Lei nº
5.781, de 2005".
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

07. SUGESTÃO Nº 132/2005 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"altera a Lei nº 8.009, de 1990 - Impenhorabilidade de bens da família".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

08. SUGESTÃO Nº 135/2005 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere alterações na Lei nº 9.605, de 1998 - Lei de Crimes Ambientais - e na parte geral
do Código Penal".
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

09. SUGESTÃO Nº 151/2005 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"altera o Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

10. SUGESTÃO Nº 194/2006 - do Pensamento Nacional das Bases Empresariais - que
"propõe a Adoção do Código de Defesa do Eleitor, objetivando dar aos brasileiros
condições de exigir conduta de ética no exercício dos cargos públicos e políticos".
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

11. SUGESTÃO Nº 211/2006 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"propõe alteração do art. 6º da Medida Provisória nº 2.180-35, para evitar a multiplicação
de ações repetitivas que gerem custos para o Estado".
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

12. SUGESTÃO Nº 216/2006 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei para assegurar o direito de autodefesa administrativa e judicial
pelo próprio interessado e o Direito de Petição nos termos constitucionais".
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

13. SUGESTÃO Nº 221/2006 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei para impor crime aos atos de burocracia desnecessários".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA
PARECER: pela rejeição
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Aprovado por unanimidade o parecer.

14. SUGESTÃO Nº 232/2006 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"fixa ou estabelece regras para a interpretação constitucional".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

15. SUGESTÃO Nº 238/2006 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"propõe projeto de lei que prevê ao Ministério Público fiscalizar e estimular o
funcionamento dos programas de planejamento familiar dando proteção social".
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

16. SUGESTÃO Nº 241/2006 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"propõe projeto de lei sobre ajuizamento de ação civil para decretação de perda do cargo
de membro do Judiciário ou do Ministério Público".
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

17. SUGESTÃO Nº 247/2006 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei estabelecendo novos critérios para realização de provas nos
concursos públicos e dá outras providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

18. SUGESTÃO Nº 248/2006 - do Instituto São Paulo de Cidadania e Política - que
"sugere alteração no art. 19 da Lei n° 9.096, de 19  de setembro de 1995, que dispõe
sobre partidos políticos".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

19. SUGESTÃO Nº 249/2006 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"propõe Projeto de Lei para acrescentar o § 6º ao art. 20 do Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

20. SUGESTÃO Nº 1/2007 - do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado
de Sergipe - que "dispõe sobre Doenças Relacionadas ao Trabalho no Serviço Público,
inclui a Neoplasia Maligna de Pele e dá outras providências".
RELATORA: Deputada SUELY
RELATORA SUBSTITUTA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.
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21. SUGESTÃO Nº 15/2007 - do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado
de Sergipe - que "sugere Projeto de Lei Complementar que institui a Lei Orgânica para
os cargos de Oficial de Justiça Avaliador Judicial no Poder Judiciário".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

22. SUGESTÃO Nº 17/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que acrescenta artigos à Lei nº 9.503, de 1997, que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado DR. TALMIR
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

23. SUGESTÃO Nº 26/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei estabelecendo critérios básicos para definição do conceito de
cidadania e de cidadão, além de outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

24. SUGESTÃO Nº 31/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que estabelece regras processuais na esfera penal para coibir
processos judiciais inquisitórios, em que o Judiciário assume a titularidade da ação,
conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

25. SUGESTÃO Nº 33/2007 - da Sociedade Organizada Salvando o Cerrado - que
"sugere Projeto de Lei que estabelece nas diretrizes e bases da Educação Nacional a
disciplina "Educação Ambiental" para a grade curricular e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

26. SUGESTÃO Nº 34/2007 - do Núcleo de Resistência Comunitária - que "sugere
Projeto de Lei criando Fonte de Subvenção para Instituições Filantrópicas e sem Fins
Lucrativos, e Reconhecidas de Utilidade Pública Federal, através de percentual dos
Jogos Lotéricos, Administrados pela Caixa Econômica Federal".
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

27. SUGESTÃO Nº 42/2007 - do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado
de Sergipe - que "sugere Projeto de Lei que isenta tarifas bancárias aos Servidores
Públicos da União, Estados, Municípios, Autarquias Públicas e Fundações e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada SUELY
RELATORA SUBSTITUTA: Deputada LUIZA ERUNDINA
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PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

28. SUGESTÃO Nº 46/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei dispondo sobre a pena criminal de perda de bens e valores,
prestação pecuniária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DR. TALMIR
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

29. SUGESTÃO Nº 49/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei acrescentando o artigo 259-A, crime de Peturbação da Ordem
Pública, e o artigo 337-B, referente a dar trote acionando indevidamente serviços estatais
essenciais".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

30. SUGESTÃO Nº 54/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que requer nova redação ao artigo 19 do C.P.C. (Código do
Processo Civil), Seção III".
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

31. SUGESTÃO Nº 55/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que estabelece regras para o estágio de estudantes e revoga a
Lei nº 6.494, de 07 de dezembro de 1977".
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

32. SUGESTÃO Nº 56/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que cria a REIAJUR - Rede Integrada de Assistência Jurídica".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

33. SUGESTÃO Nº 59/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que altera a Lei nº 5.883, de 1973".
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

34. SUGESTÃO Nº 60/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que altera a Lei nº 6.015, de 1973, no tocante à união estável,
bem como a certidão de óbito".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: pela rejeição
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Aprovado por unanimidade o parecer.

35. SUGESTÃO Nº 64/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que cria a Junta Municipal de Inclusão Social e Conciliação".
RELATORA: Deputada SUELY
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

36. SUGESTÃO Nº 65/2007 - da Associação Comunitária de Chonin de Cima - que
"sugere Projeto de Lei que garante a distribuição do tempo para propaganda política e
eleitoral na mídia de forma igualitária entre os partidos políticos".
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

37. SUGESTÃO Nº 70/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei no sentido de estabelecer a suspensão do prazo prescricional
durante o curso da investigação administrativa de delito tributário".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

38. SUGESTÃO Nº 74/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul  - que
"sugere Projeto de Lei para apurar as denúncias anônimas e responsabilizar os agentes
públicos na omissão de apuração destas denúncias".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

39. SUGESTÃO Nº 75/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei coibindo o uso de embalagens que poluem demasiadamente o
meio ambiente".
RELATOR: Deputado DR. TALMIR
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

40. SUGESTÃO Nº 82/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que altera o Código Penal, no tocante à prescrição, ao
acrescentar os artigos 109-A, 109-B, 109-C e 109-D".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

41. SUGESTÃO Nº 84/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"propõe Projeto de Lei dispensando a execução fiscal para créditos de pequeno valor em
favor da Fazenda Pública".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.
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42. SUGESTÃO Nº 90/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei para a criação de datas comemorativas referentes à cidadania
participativa, à família, direitos e deveres coletivos e combate à impunidade".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

43. SUGESTÃO Nº 92/2007 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei que altera a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965 (Lei de
Abuso de Autoridade) e dá nova redação a seus artigos".
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

44. SUGESTÃO Nº 95/2008 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei acrescentando o art. 247-A ao Código Penal Brasileiro, no sentido
de criar medidas alternativas".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

45. SUGESTÃO Nº 97/2008 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"propõe Projeto de Lei para a criação dos Conselhos Municipais de Justiça".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

46. SUGESTÃO Nº 99/2008 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei alterando o Código Penal Brasileiro no tocante à Lei nº 1.521, de
1951 (crimes contra a economia popular e usura)".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

47. SUGESTÃO Nº 100/2008 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que
"sugere Projeto de Lei criando a taxa para atividades impactantes na segurança pública
local, além de outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

48. SUGESTÃO Nº 102/2008 - 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 relativas a usucapião especial, direito de
família, inventários de bens de pequeno valor e ação de adjudicação de imóvel".
RELATOR: Deputado DR. TALMIR
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.
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49. SUGESTÃO Nº 115/2008 - do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais e
Recreativas no Estado de Minas Gerais - que "sugere Projeto de Lei para regulamentar a
profissão de técnico em tratamento de águas de piscina e de seus auxiliares".
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: pela rejeição
Aprovado por unanimidade o parecer.

� SUGESTÕES DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS

01. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 1/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a inclusão da ação 0859 Pagamento de Indenização aos
Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos do
Programa 1336".
Aprovada por unanimidade . Transformada na Emenda nº 50340001.

02. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 2/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a inclusão da Ação 2A56 - Apoio a Serviços de Prevenção e
Combate à Homofobia do Programa 0154 - Garantia e Acesso a Direitos".
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340002.

03. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 3/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere o aumento da Meta Física da Ação 4733 - Qualificação
Social e Profissional de Trabalhadores Domésticas e Outras Populações em Situação de
Alta Vulnerabilidade".
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340003.

04. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 4/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a inclusão da Ação 8837 - Incorporação dos Direitos
Sexuais e Reprodutivos nas Políticas de Saúde do Programa 1433 - Cidadania e
Efetivação de Direitos das Mulheres".
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340004.

05. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 7/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a inclusão da Ação 6812 - Capacitação de Profissionais
para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência do Programa 0156 - Prevenção e
Enfrentamento da Violência contra as Mulheres".
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340005.

06. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 9/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a inclusão de Inciso no Artigo 112 do PLDO para que o
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Banco Central e agências financeiras de fomento devam apresentar o impacto social de
suas decisões em política monetária".
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340011.

07. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 10/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "altera a redação da alínea b do Inciso IV do Art. 91 para incluir
como prioridade do BNDES o financiamento de programas do PPA 2008-2011 que
atuem na redução das desigualdades de gênero, raça e etnia".
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340006.

08. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 11/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a inclusão entre as ações que não serão objeto de limitação
de empenho (Anexo V) às despesas relativas ao Programa de Prevenção e Combate à
Violência Contra a Mulher".
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340007.

09. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 12/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a inclusão de um inciso no artigo 91 do Projeto para que o
Banco da Amazônia S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A. e Banco do Brasil S.A.
devam priorizar a redução das desigualdades de gênero".
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340008.

10. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 13/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a inclusão de um parágrafo no Artigo 4º do Projeto para que
o Poder Executivo seja obrigado a publicar demonstrativo de cumprimento de metas
sociais".
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº   50340009.

11. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a inclusão de um parágrafo no Artigo 71 para determinar
que os órgãos deverão divulgar o impacto da limitação de empenho e movimentação
financeira nos programas e ações a seu cargo".
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340012.

12. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 15/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a supressão do Artigo 2º do Projeto para que a alocação
dos recursos das políticas sociais no orçamento para 2009 e sua execução não estejam
submetidas à obtenção da meta de superávit primário".
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340010.

13. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 16/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a alteração da redação do Artigo 4º do Projeto para que as
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ações constantes no Anexo I não sejam objeto de limitação à programação de despesa
para atender metas fiscais".
Aprovada por unanimidade. Transformada na Emenda nº  50340013.

14. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 6/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a inclusão da Ação 2B64 - Atenção à Saúde da População
Negra do Programa 1312 - Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na
Atenção à Saúde".
Rejeitada .

15. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS Nº 8/2008 - do CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA - que "sugere a inclusão da Ação 8932 - Apoio a Iniciativas de Prevenção
à Violência contra as Mulheres do Programa 0156 - Prevenção e Enfrentamento da
Violência contra as Mulheres".
Rejeitada .

� REQUERIMENTOS E RELATÓRIOS

01. REQUERIMENTO Nº 21/2008 - do Sr. ADÃO PRETTO - que "solicita a realização de
Audiência Pública para discussão do tema: "O papel da Comissão de Legislação
Participativa na elaboração do Orçamento da União".
Aprovado por unanimidade .
Audiência Pública realizada em 23/04/2008.

02. REQUERIMENTO Nº 22/2008 - do Sr. ADÃO PRETTO - que "solicita a participação
da Comissão de Legislação Participativa no Comitê Pró-Conferência de Comunicação".
Aprovado por unanimidade .
Participação efetivada.

03. REQUERIMENTO Nº 23/2008 - do Sr. ADÃO PRETTO - que "requer a participação
da Comissão de Legislação Participativa no Grupo de Trabalho Preparatório da 11ª
Conferência Nacional de Direitos Humanos a ser realizada em dezembro de 2008, no
âmbito da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República".
Aprovado por unanimidade .
Participação efetivada.

04. REQUERIMENTO Nº 24/2008 - da Sra. FÁTIMA BEZERRA - que "solicita à
Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados a realização do V
Seminário Nacional pela Cidadania GLBT, no dia 27 de maio de 2008, para debater o
tema da união civil entre pessoas do mesmo sexo".
Aprovado por unanimidade.
Seminário realizado em 27/11/2008.

05. REQUERIMENTO Nº 25/2008 - da Sra. LUIZA ERUNDINA - que "requer a criação de
um Grupo de Trabalho para estudar e propor mudanças no Regimento Interno da
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Câmara dos Deputados e no Regulamento Interno dessa Comissão no que tange às
normas referentes à Comissão de Legislação Participativa".
Aprovado por unanimidade.
O grupo apresentou um relatório que foi aprovado pe la CLP em 17/12/2008 .

06. REQUERIMENTO Nº 26/2008 - do Sr. ADÃO PRETTO - que "requer a participação
da Comissão de Legislação Participativa no XV Encontro Nacional do Movimento
Nacional de Direitos Humanos".
Aprovado por unanimidade.
Participação efetivada.

07. REQUERIMENTO Nº 27/2008 - do Sr. ADÃO PRETTO - que "requer a realização de
audiência pública juntamente com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias com a
finalidade de debater a violência contra trabalhadores rurais no Estado do Paraná que
resultou no assassinato do líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Eli Dallemole,
no município de Ortigueira-PR".
Aprovado por unanimidade .
Audiência Pública realizada em 16/04/2008.

08. REQUERIMENTO Nº 28/2008 - do Sr. PEDRO WILSON - que "requer apoio
institucional da Comissão de Legislação Participativa para a realização do II Seminário
de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Alto Tocantins".
Aprovado por unanimidade.
Seminário realizado em 27/06/2008.

09. REQUERIMENTO Nº 29/2008 - do Sr. LEONARDO MONTEIRO - que "requer a
realização de Seminário da Comissão de Legislação Participativa na Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo para debater sobre o Reconhecimento da
Profissão de Terapeutas Naturalistas".
Aprovado por unanimidade.
Seminário realizado em 11/08/2008.

10. REQUERIMENTO Nº 30/2008 - do Sr. ADÃO PRETTO - que "requer a realização de
Diligências da Comissão de Legislação Participativa em conjunto com a Comissão de
Direitos Humanos e Minorias para averiguar a situação de violência contra Trabalhadores
Rurais no Estado do Paraná".
Aprovado por unanimidade.
Diligência realizada em 14/05/2008.

11. REQUERIMENTO Nº 31/2008 - do Sr. PEDRO WILSON - que "requer a aprovação
da participação da Comissão de Legislação Participativa na Campanha "Quem Financia
a Baixaria é Contra a Cidadania".
Aprovado por unanimidade.
Participação efetivada.

12. REQUERIMENTO Nº 32/2008 - da Sra. LUIZA ERUNDINA - que "requer a realização
de Audiência Pública para debater a Sugestão n.º 201/06 que propõe a criação do
Conselho Nacional de Assuntos Comunitários”.
Aprovado por unanimidade.
Audiência Pública realizada em 19/06/2008 .
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13. REQUERIMENTO Nº 33/2008 - do Sr. LEONARDO MONTEIRO - "requer a
realização de Seminário da Comissão de Legislação Participativa na Assembléia
Legislativa do Estado do Paraná para debater sobre o Reconhecimento da Profissão de
Terapeutas Naturalistas".
Aprovado por unanimidade.
Seminário realizado em 05/12/2008.

14. REQUERIMENTO Nº 34/2008 - do Sr. PEDRO WILSON - que "propõe que seja
criada no âmbito desta Comissão uma Subcomissão Especial para Tratar do Processo
de Participação Popular nas Comemorações dos 20 Anos da Constituição Federal".
Aprovado por unanimidade.
Subcomissão criada. Dentre outras atividades, a Sub comissão apresentou o
requerimento 40/2008 que resultou no Seminário Cons tituição 20 Anos: Estado,
Democracia e Participação Popular.

 REQUERIMENTO Nº 35/2008 - do Sr. DR. TALMIR - que "requer a realização de uma
audiência pública, no âmbito da Comissão de Legislação Participativa".
Aprovado por unanimidade.
O autor do requerimento desistiu da audiência públi ca.

15. REQUERIMENTO Nº 36/2008 - do Sr. ADÃO PRETTO - que "requer a realização de
Audiência Pública para debater as sugestões das entidades representativas da
sociedade civil sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 233/2008, que altera o
Sistema Tributário Nacional e dá outras providências".
Aprovado por unanimidade.
Audiência Pública realizada em 17/06/2008.

16. REQUERIMENTO Nº 37/2008 - do Sr. ADÃO PRETTO - que "requer, nos termos
regimentais, a realização de Seminário da Comissão de Legislação Participativa na
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para discutir
as proposições em tramitação na Câmara dos Deputados sobre as mudanças na
extensão das Faixas de Fronteiras".
Aprovado por unanimidade.

17. REQUERIMENTO Nº 38/2008 - da Sra. LUIZA ERUNDINA - que "requer sejam
convidados representantes de mais duas entidades para participar da audiência pública
aprovada por meio do requerimento nº 32/2008".
Aprovado por unanimidade.
Audiência pública realizada em 19/06/08.

18. REQUERIMENTO Nº 39/2008 - da Sra. LUIZA ERUNDINA - que "requer a realização
de Audiência Pública para debater, com a sociedade civil, o relatório que será
apresentado pelo Deputado Sandro Mabel sobre a proposta de Reforma Tributária
(PECs 31/2007, 233/2008 e apensas) em tramitação nesta Casa".
Aprovado por unanimidade.

19. REQUERIMENTO Nº 40/2008 - da SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARTICIPAÇÃO
POPULAR NOS 20 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - que "requer, nos termos
regimentais, a aprovação de plano de ação da Subcomissão Especial Participação
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Popular nos 20 anos da Constituição Federal junto a essa Comissão de Legislação
Participativa da Câmara dos Deputados".
Aprovado por unanimidade.
Dentre as ações, destaca-se o Seminário Constituiçã o 20 Anos: Estado,
Democracia e Participação Popular realizado nos dia s 27 e 28 de novembro de
2008.

20. REQUERIMENTO Nº 41/2008 - da Sra. LUIZA ERUNDINA - que "requer a realização
de Audiência Pública para debater as sugestões das entidades representativas da
sociedade civil sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n° 233/2008, que
altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências".
Aprovado por unanimidade.

21. REQUERIMENTO Nº 43/2008 - da Sra. LUIZA ERUNDINA - que "requer a realização
de audiência pública conjunta entre esta Comissão e a Comissão de Direitos Humanos e
Minorias para debater os anteprojetos de Reforma Política encaminhados pelos ministros
Tarso Genro e José Múcio Monteiro Filho à Câmara dos Deputados, através do Aviso
Ministerial nº 1297/MJ/SRI-PR".
Aprovado por unanimidade .
Audiência Pública realizada em 11/11/2008.

REQUERIMENTO Nº 44/2008 - do Sr. ADÃO PRETTO - que "requer a realização de
ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO com a finalidade de avaliar as ações em
favor da Conferência Nacional de Comunicação, no decorrer de 2007/2008 e debater os
principais Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional, como a fusão das Teles
(OI e Brasil Telecom), Definição do Padrão da Rádio Digital, entre outros".
Aprovado por unanimidade.
Encontro realizado em 02/12/2008.

22. REQUERIMENTO Nº 45/2008 - do Sr. CHICO ALENCAR - que "submete à
apreciação da CLP o nome dos convidados para a audiência pública aprovada por meio
da SUG 80/2007".
Aprovado por unanimidade.
Audiência Pública realizada em 04/12/2008.

23. REQUERIMENTO Nº 46/2008 - do Sr. PEDRO WILSON - que "requer a realização de
audiência publica para discutir e fortalecer o processo de aprovação do PL 3.913/08".
Aprovado por unanimidade.
Audiência Púbica realizada em 19/12/2008.

24. REQUERIMENTO Nº 47/2008 - do Sr. FERNANDO FERRO - que "solicita Audiência
Pública para discutir sobre a liberação de agrotóxicos".
Aprovado por unanimidade.

25. RELATÓRIO Nº 1/2008 - do Grupo de Trabalho para estudar e propor mudanças no
Regimento Interno da Câmara dos Deputados e no Regulamento Interno dessa
Comissão no que tange às normas referentes à Comissão de Legislação Participativa".
Aprovado por unanimidade.
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VI - PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DA CLP – 2008

PROJETOS DE LEI

01. PROJETO DE LEI Nº 4566/2008  - "altera dispositivos da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, que "'dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras
providências'".
Data de apresentação: 19/12/2008
Situação: aguardando despacho.

02. PROJETO DE LEI Nº 4564/2008  - "altera o § 1º do art. 18 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências”. Explicação: Reduz de 30 (trinta) para 10 (dez) dias o prazo para os
fornecedores solucionarem vícios nos produtos.
Data de apresentação: 18/12/2008
Situação: aguardando despacho.

03. PROJETO DE LEI Nº 4563/2008  - "acrescenta § 3º ao art. 112 da Lei nº 7.210, de 11
de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal”. Explicação: Estabelece o reinício
da contagem do prazo para a obtenção da progressão de regime no caso de
cometimento de falta grave.
Data de apresentação: 18/12/2008
Situação: aguardando despacho.

04. PROJETO DE LEI Nº 4562/2008  - "acrescenta os arts. 302-A e 303-A à Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. Explicação:
Tipifica o homicídio culposo e a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Data de apresentação: 18/12/2008
Situação: aguardando despacho.

05. PROJETO DE LEI Nº 4354/2008  - "altera o Código de Processo Civil para modificar
o procedimento na execução contra a Fazenda Pública e na execução coercitiva de
alimentos".
Data de apresentação: 21/11/2008
Situação: CTASP - aguardando designação de Relator  .

06. PROJETO DE LEI Nº 4353/2008  - "institui o Dia Nacional dos Trabalhadores em
Entidades Culturais, Recreativas e Conexas, a ser comemorado na segunda segunda-
feira do mês de maio de cada ano”.
Data de apresentação: 21/11/2008
Situação: CEC - aguardando parecer.

07. PROJETO DE LEI Nº 4133/2008 - " Altera a redação do art. 192 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, estabelecendo a remuneração do trabalhador como base de
cálculo do adicional de insalubridade”. Explicação: Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de
1943.
Data de apresentação: 15/10/2008
Situação: PLEN - tramitando em conjunto (Apensada ao PL-1003/ 1988).
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08. PROJETO DE LEI Nº 4132/2008  - "institui o dia 7 de fevereiro como o Dia Nacional
da Vítima de Crime".
Data de apresentação: 15/10/2008
Situação: CSPCCO  aguardando parecer.

09. PROJETO DE LEI Nº 3770/2008  - "altera o art. 328 do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941
- Código de Processo Penal”. Explicação: Estabelece restrições para o afastamento do
réu afiançado de seu domicílio.
Data de apresentação: 17/7/2008
Situação: CCJC  aguardando parecer.

10. PROJETO DE LEI 3769/2008  - "altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal”. Explicação: Aumenta a pena para os crimes de lesão
corporal, lesão corporal culposa, receptação qualificada; permite que o juiz troque a pena
restritiva de liberdade pela pena restritiva de direitos no caso de lesão corporal que não
tenha gravidade.
Data de apresentação: 17/7/2008
Situação: CCJC  aguardando parecer.

11. PROJETO DE LEI Nº 3768/2008 - "tipifica o crime de tráfico de animais silvestres".
Data de apresentação: 17/7/2008
Situação: PLEN  tramitando em conjunto (Apensada ao PL-347/20 03).

12. PROJETO DE LEI Nº 3671/2008  - "regulamenta o art. 29, Inciso I, da Constituição
Federal, estabelecendo ao Estado e Município direito de legislar sobre temas privativos
da União, em razão da omissão federal em não legislar sobre o tema. Explicação:
Regulamenta o art. 29, inciso l, da Constituição Federal de 1988".
Data de apresentação: 3/7/2008
Situação: MESA  devolvida ao autor.

13. PROJETO DE LEI Nº 3670/2008  - "dispõe sobre o direito de greve dos servidores
públicos da União e dá outras providências".
Data de apresentação: 3/7/2008
Situação: CCJC  tramitando em conjunto (Apensada ao PL-4497/2 001).

14. PROJETO DE LEI Nº 3669/2008  - "altera o art. 89 da Lei n° 7.210, de 1984 - Lei  de
Execução penal - e os arts. 33 e 45 da Lei n° 8.069 , de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente”.  Explicação: Torna obrigatória a construção de creches ou locais
apropriados para a amamentação e gestação nos presídios femininos. Esclarece que
aquele que cuida do menor enquanto sua mãe está presa detém apenas a guarda da
criança e não a efetiva tutela.
Data de apresentação: 3/7/2008
Situação: CSSF aguardando parecer.

15. PROJETO DE LEI Nº 3668/2008  - "altera os arts. 8º, 66, 74, 84 e 86 da Lei do
Juizado Especial”. Explicação: Estabelece critérios para que o incapaz possa ajuizar
ação no Juizado Especial; requisitos para citação pessoal, por edital e citação por hora
certa; homologação de acordo; fixa a competência do Juizado Especial para executar
penas, exceto as que sejam privativas de liberdade.
Data de apresentação: 3/7/2008
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Situação: CCJC  tramitando em conjunto (Apensada ao PL-7308/2 006).

16. PROJETO DE LEI Nº 3667/2008  - "acrescenta o art. 310-A ao Código Penal com
vistas a punir a conduta dos chamados "testas-de-ferro".
Data de apresentação: 3/7/2008
Situação: CCJC  aguardando parecer.

17. PROJETO DE LEI Nº 3666/2008  - "altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que
''Institui a Lei de Execução Penal''. Explicação: Estabelece requisitos e direitos para os
membros dos Conselhos Penitenciário e de Comunidade, fixa critérios para remição da
pena, através do estudo, para os condenados em regime fechado, semi-aberto e aberto,
concede indulto ainda que não haja condenação definitiva e aumenta o prazo da pena
privativa de liberdade para convertê-la em pena restritiva de direitos.
Data de apresentação: 3/7/2008
Situação: encaminhado à publicação.

18. PROJETO DE LEI Nº 3665/2008  - "adiciona dispositivo à Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965, e dá nova redação ao art. 54 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997".
Explicação: Proíbe a divulgação de imagem ou a participação de menores de dezesseis
anos em programas de rádio ou televisão vinculados a propaganda eleitoral, tipificando
como crime eleitoral.
Data de apresentação: 3/7/2008
Situação: CSSF  aguardando parecer.

19. PROJETO DE LEI Nº 3491/2008  - "cria o Fundo Nacional de Segurança da Justiça
Federal e dispõe sobre suas receitas e a aplicação de seus recursos".
Data de apresentação: 29/5/2008
Situação: CCP  aguardando encaminhamento.

20. PROJETO DE LEI Nº 3490/2008  - "modifica a redação do art. 343 do Código de
Processo Civil - Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - que trata do depoimento
pessoal". Explicação: autoriza o depoimento pessoal da própria parte.
Data de apresentação: 29/5/2008
Situação: CCJC aguardando parecer.

21. PROJETO DE LEI Nº 3245/2008  - "acrescenta artigo à Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências”. Explicação: Cria tarifa social para subsidiar a prestação de serviços
públicos essenciais aos consumidores de baixa renda, incluindo o fornecimento de
energia elétrica, água e esgotamento sanitário.
Data de apresentação: 10/4/2008
Situação: CME  aguardando parecer.

22. PROJETO DE LEI Nº 3244/2008  - "dispõe sobre a adoção de mecanismos que
assegurem a eficácia e o cumprimento das leis, a fim de garantir o regime democrático, a
ordem jurídica e os direitos sociais e individuais indisponíveis".
Data de apresentação: 10/4/2008
Situação: CFT  Pronta para Pauta .
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

23. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 441/2008  - "acrescenta parágrafo ao art.
73 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal”.
Explicação: Estabelece que a punição das infrações que resultem em dano ao Erário
sejam seguidas de ação indenizatória contra agente causador do dano.
Data de apresentação: 19/12/2008
Situação: SECAP(SGM) aguardando despacho  .

PROJETO DE RESOLUÇÃO

24. PROJETO DE RESOLUÇÃO 144/2008  - "altera os arts. 32, 46, 61 e 252 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados". Explicação: amplia as atribuições da
Comissão de Legislação Participativa.
Data de apresentação: 19/12/2008
Situação: SECAP(SGM) aguardando despacho.

INDICAÇÕES

25. INDICAÇÃO nº 3544/2008  - "sugere ao Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão o Projeto de lei para conceder anistia aos ex-empregados da Petrobrás
Mineração S/A - PETROMISA".
Data de apresentação: 18/12/2008.
Situação: aguardando publicação.

26. INDICAÇÃO Nº 2472/2008  - "sugere ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República a Criação dos Conselhos Federal e Regionais de Física".
Data de apresentação: 10/6/2008.
Situação: Recebimento de resposta conforme Aviso nº 1143-C.Ci vil, de 1º/12/2008,
da Casa Civil da Presidência da República, que reme te Ofício nº 1544, de
14/08/2008, do Ministério do Trabalho e Emprego.

27. INDICAÇÃO Nº 2238/2008  – “sugere ao Ministro da Justiça seja assegurada
prioridade na realização de perícias médicas para os servidores mantidos como reféns
em rebeliões nas unidades prisionais".
Data de apresentação: 24/4/2008.
Situação: aguardando resposta.

28.  INDICAÇÃO Nº 2169/2008  - "sugere ao Ministro da Ciência e Tecnologia a criação
de banco de dados sobre projetos que envolvam tecnologias sociais".
Data de apresentação: 10/4/2008
Situação: aguardando resposta.

EMENDAS A PROJETO DE LEI
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29. EMENDA DE PLENÁRIO Nº 3/2008  (PL-4206/2001) - "altera o artigo 1º do Projeto
de Lei 4.206/2001".
Data de apresentação: 11/12/2008.
Situação: PLEN pronta para pauta.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DE  DIRETRIZES ORÇAMENTÁR IAS

30. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº
50340001- que "sugere a inclusão da ação 0859 Pagamento de Indenização aos
Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos do
Programa 1336".
Aprovada parcialmente na CMO.

31. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº 50340002
- que "sugere a inclusão da Ação 2A56 - Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à
Homofobia do Programa 0154 - Garantia e Acesso a Direitos".
Aprovada parcialmente na CMO.

32. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº 50340003
- que "sugere o aumento da Meta Física da Ação 4733 - Qualificação Social e
Profissional de Trabalhadores Domésticos e Outras Populações em Situação de Alta
Vulnerabilidade".
Aprovada parcialmente na CMO.

33. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº 50340004
- que "sugere a inclusão da Ação 8837 - Incorporação dos Direitos Sexuais e
Reprodutivos nas Políticas de Saúde do Programa 1433 - Cidadania e Efetivação de
Direitos das Mulheres".
Aprovada parcialmente na CMO.

34. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº 50340005
- que "sugere a inclusão da Ação 6812 - Capacitação de Profissionais para Atendimento
a Mulheres em Situação de Violência do Programa 0156 - Prevenção e Enfrentamento
da Violência contra as Mulheres".
Aprovada parcialmente na CMO.

35. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº 50340006
- que "altera a redação da alínea b do Inciso IV do Art. 91 para incluir como prioridade do
BNDES o financiamento de programas do PPA 2008-2011 que atuem na redução das
desigualdades de gênero, raça e etnia".
Aprovada parcialmente na CMO.

36. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº 50340007
- que "sugere a inclusão entre as ações que não serão objeto de limitação de empenho
(Anexo V) às despesas relativas ao Programa de Prevenção e Combate à Violência
Contra a Mulher".
Aprovada parcialmente na CMO.
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37. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº 50340008
- que "sugere a inclusão de um inciso no artigo 91 do Projeto para que o Banco da
Amazônia S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A. e Banco do Brasil S.A. devam priorizar
a redução das desigualdades de gênero".
Aprovada na CMO.

38. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº 50340009
- que "sugere a inclusão de um parágrafo no Artigo 4º do Projeto para que o Poder
Executivo seja obrigado a publicar demonstrativo de cumprimento de metas sociais".
Aprovada na CMO.

39. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº 50340010
- que "sugere a supressão do Artigo 2º do Projeto para que a alocação dos recursos das
políticas sociais no orçamento para 2009 e sua execução não estejam submetidas à
obtenção da meta de superávit primário".
Rejeitada na CMO.

40. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº 50340011
- que "sugere a inclusão de Inciso no Artigo 112 do PLDO para que o Banco Central e
agências financeiras de fomento devam apresentar o impacto social de suas decisões
em política monetária".
Rejeitada na CMO.

41. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº 50340012
- que "sugere a inclusão de um parágrafo no Artigo 71 para determinar que os órgãos
deverão divulgar o impacto da limitação de empenho e movimentação financeira nos
programas e ações a seu cargo".
Rejeitada na CMO.

42. EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT ÁRIAS Nº 50340013
- que "sugere a alteração da redação do Artigo 4º do Projeto para que as ações
constantes no Anexo I não sejam objeto de limitação à programação de despesa para
atender metas fiscais".
Aprovada parcialmente na CMO.

REQUERIMENTOS

43. REQUERIMENTO Nº 4009/2008 - "requer, nos termos regimentais, sejam
desapensados os Projetos de Resolução nºs 295/2006 e 42/2007 do Projeto de
Resolução nº 63/2000"
Data de apresentação: 19/12/2008
Situação: aguardando despacho.

44. REQUERIMENTO Nº 184/2008 CTASP - SUG-93/2007 - "requer à Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público - CTASP a realização de audiência pública
conjunta com a Comissão de Legislação Participativa para debater a regulamentação
das profissões de Técnico Esteticista e de Tecnólogo em Estética".
Data de apresentação: 10/6/2008
Situação: CTASP Aguardando Providências Internas.
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45. REQUERIMENTO - SUG-93/2007 - "requer à Comissão de Legislação Participativa a
realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público - CTASP para debater a regulamentação das profissões de Técnico
Esteticista e de Tecnólogo em Estética".
Data de apresentação: 10/6/2008
Situação: CLP Aguardando Providências Internas.

46. REQUERIMENTO - SUG Nº 80/2007 - que "sugere a realização de Audiência Pública
para debater o Projeto de Lei nº 7.053, de 2006, que altera dispositivos do Código Penal
e Processual Penal".
Audiência Pública realizada em 04/12/2008.

47. REQUERIMENTO - SUG Nº 96/2008 - que "sugere Seminário para discutir o tema
'dano moral'".
Audiência Pública realizada em 28/10/2008.

48. REQUERIMENTO - SUG Nº 103/2008 - que "sugere a realização de Seminário para
discutir 'os 20 anos da Constituição Federal de 1988 e os direitos das mulheres: limites e
possibilidades para construção da cidadania feminina'".
CLP aguardando providências internas.

49. REQUERIMENTO - SUG Nº 106/2008 - que "requer a realização de Audiência
Pública junto a Comissão de Legislação Participativa para debater sobre a criminalização
e judicialização indevida dos Movimentos Sociais e de seus dirigentes".
Audiência Pública realizada em 9/7/2008.

50. REQUERIMENTO - SUG Nº 107/2008 - que "requer a realização de Audiência
Pública para debater as recomendações do Comitê CEDAW ao Estado Brasileiro
referente ao VI Relatório Nacional Brasileiro à Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra a Mulher, período 2001/2005".
CLP aguardando providências internas.

51. REQUERIMENTO - SUG Nº 112/2008 - que "sugere a realizaçao de Audiência
Pública com o tema: 'Terra Indígena Raposa Serra do Sol: histórico, situação atual e
perspectivas'".
Audiência Pública realizada em 12/08/2008.

52. REQUERIMENTO - SUG Nº 113/2008 - que "sugere a realização de reunião de
audiência pública da Comissão de Legislação Participativa para debater a renovação das
concessões de emissoras de televisão de abrangência nacional em tramitação na
Câmara dos Deputados".
CLP aguardando providências internas.

53. REQUERIMENTO - SUG Nº 114/2008 - que "sugere a realização de um seminário
junto a Comissão de Legislação Participativa para debater sobre a "polícia que temos e a
polícia que queremos - um olhar da sociedade".
CLP aguardando providências internas.
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54. REQUERIMENTO - SUG Nº 118/2008 - que "sugere a realização de Audiência
Pública conjunta da Comissão de Legislação Participativa com a Comissão de Minas e
Energia".
CLP aguardando providências internas.

55. REQUERIMENTO - SUG Nº 119/2008 - que "sugere a realização de uma Semana
por ocasião do centenário da Umbanda no Brasil. Constam da programação a realização
de Sessão Solene 'Homenagem à Matriz Religiosa Brasileira'; de um Seminário 'Matriz
Religiosa Brasileira: Espiritualidade, Diversidade e Cultura de Paz'; e de uma exposição
'Centenário da Matriz Religiosa Brasileira: Por Dentro do seu Imaginário'".
Seminário realizado em 09/12/2008.

56. REQUERIMENTO - SUG Nº 123/2008 - que "sugere a realização do Seminário: "20
anos da Constituição: Desafios para garantir a aplicabilidade do direito humano à terra e
ao território".
Seminário realizado em 26/11/2008.
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VII – TABELAS E GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS

TABELA DEMONSTRATIVA DAS REUNIÕES
2008

Reuniões Quantidade

Reunião de Eleição 3

Reunião Deliberativa 17

Reunião de Audiência Pública 11

Seminário 9

Outros eventos 2

Total 42
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Tramitação de Sugestões na CLP em 2008

Sugestões (projetos
de lei, 
requerimento. de
audiênci a pública,
etc.)

Sugestões de
Emendas à Lei de
Diretrizes
Orçamentárias

Apreciadas em 2008
Tipos

Pendentes
anos

anteriores

Recebidas
2008 Aprovadas Rejeitadas Prejudicadas Devolvidas

Pendentes
dez/2008

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

85 34 40 49 2 2 26

Sugestões de Emendas à Lei
de Diretrizes Orçamentárias 0 16 13 2 1 0 0

Total 85 50 53 51 3 2 26
Total de apreciadas 2008: 109

Tramitação de Sugestões na CLP em 2008
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Proposições de Autoria de CLP em 2008

Proposições Quantidade

Projeto de Lei (PL) 22
Projeto de Lei Complementar
(PLP)

1

Projeto de Resolução (PRC) 1
Emenda a Projeto de Lei 1
Indicação (INC) 4
Requerimento (REQ) de
Audiência Pública e Seminário

14

Emenda à LDO 13

TOTAL 56

Proposições de autoria da CLP em 2008
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VIII- PUBLICAÇÕES

PUBLICAÇÕES VIABILIZADAS PELA CLP NA GESTÃO 2008

• Reimpressão com atualizações da cartilha da CLP  “O Menor caminho entre os
interesses da População e a Câmara dos Deputados”  . Quantidade:10.000
exemplares.

• Separata da reunião de Audiência Pública “Parteiras Tradicionais: Mães da
Pátria” , realizada em 31/05/2006. Quantidade: 1.000 exemplares.

• Separata da reunião de Audiência Pública sobre “Radiofusão comunitária” ,
realizada em 01/12/2005. Quantidade: 1.000 exemplares.

• Separata do “III Seminário GLBT” , realizado em 12/07/2006. Quantidade 1.000
exemplares.

PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO:

• Separata do  Seminário “Trilhas do Poder das Mulheres: Experiências
Internacionais em Ações Afirmativas” , realizado em 19 e 20/06/2007. Quantidade:
2.000 exemplares.

• Separata da reunião de Audiência Pública sobre  a “Reforma Tributária” , realizada
dia 17/06/2008. Quantidade: 1.000 exemplares.

• Separata da reunião de  Audiência Pública “Tráfico de Seres Humanos” , realizada
em 17/08/2006. Quantidade: 1.000 exemplares.

• Separata do “II Seminário Nacional GLBT” , realizado em 08/06/2005. Quantidade
1.000 exemplares.

• Separata da reunião de Audiência Pública sobre a “Reforma Política” , realizada em
11/11/2008. Quantidade 1.000 exemplares.

• Separata do Seminário “A mulher na Reforma Política” , realizada em 15/05/2007.
Quantidade 1.000 exemplares.

• Separata do Seminário “Cidadania, Mídia e Política” , realizado em 28/06/2006.
Quantidade: 1.000 exemplares.

• Separata do Seminário “Constituição 20 anos: Estado, Democracia e
Participação Popular” , realizado dias 27 e 29/12/2008. São 2 separatas cada uma
com 1.000 exemplares.
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• Separata do “Encontro Pró Conferência Nacional de Comunicação” , realizado dia
02/12/2008. Quantidade 1.000 exemplares.

• Separata do “Seminário sobre Políticas de Promoção da Igualdade  Racial”
realizado dia 07/05/2008. Quantidade 1.000 exemplares.

• Separata do “Seminário sobre o Centenário da Umbanda: Matriz Re ligiosa
Brasileira” , realizado dia  09/12/2008. Quantidade 1.000 exemplares.
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           IX- REGULAMENTO INTERNO

Fixa normas para organização dos trabalhos da
Comissão de Legislação Participativa.

A Comissão de Legislação Participativa resolve:

Art. 1° A organização e o funcionamento da Comissão  de Legislação Participativa
obedecerão às formalidades e aos critérios estabelecidos neste  Regulamento Interno.

Art. 2° Para efeito de recebimento das sugestões de  iniciativa legislativa, pareceres
técnicos, exposições e propostas apresentadas pelas entidades a que se refere o inciso XII,
do art. 32, do Regimento Interno, serão exigidos os documentos abaixo relacionados:

I - registro dos atos constitutivos no competente cartório, ou em órgão do Ministério
do Trabalho;

II - documento legal que comprove a composição da diretoria efetiva e responsáveis,
judicial e extrajudicialmente, pela entidade, à época da sugestão;

III - ata da reunião em que se deliberou sobre a sugestão de iniciativa legislativa,
pareceres técnicos, exposições e apresentações de propostas, nos termos do seu estatuto.

§ 1º O Presidente, os membros e a secretaria da Comissão, em conjunto ou
separadamente, em qualquer momento da tramitação da sugestão, poderão solicitar
informações e documentos adicionais, sempre que os considerar necessários para a análise
dos aspectos da identificação da entidade signatária, da legitimidade de seus representantes
legais e do seu regular funcionamento.

§ 2º As sugestões e demais formas de participação referidas no caput serão
recebidas pela secretaria da Comissão em papel impresso, datilografado ou manuscrito, ou
em disquete de computador, CD, ou, ainda, pelo sistema de correspondência postal ou
eletrônica, ou por meio de fac-símile.

§ 3º As entidades que enviarem sugestões por correio eletrônico, disquete ou CD,
sem a assinatura do responsável legal digitalizada, ficam obrigadas a apresentar as cópias
impressas e devidamente assinadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de
devolução dos documentos, mediante ofício fundamentado subscrito pelo Presidente. (NR)

Art. 3º Não serão conhecidas sugestões de iniciativa legislativa estabelecidas na
alínea a, do inciso XII, do art. 32, do Regimento Interno, quando oferecidas por:

I – órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, excetuados aqueles com
participação paritária da sociedade civil;

II – organismos internacionais. (NR)

Art. 4º As sugestões de iniciativa legislativa que atenderem às formalidades deste
Regulamento Interno serão distribuídas e posteriormente classificadas pela Comissão da
seguinte maneira:

I – proposta de emenda à Constituição, será denominada Sugestão de Proposta de
Emenda à Constituição (SPEC);
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II – projeto de lei complementar, será denominado Sugestão de Projeto de Lei
Complementar (SPLP);

III – projeto de lei ordinária, será denominado Sugestão de Projeto de Lei (SPL);

IV – projeto de decreto legislativo, será denominado Sugestão de Projeto de Decreto
Legislativo (SPDC);

V – projeto de resolução, será denominado Sugestão de Projeto de Resolução
(SPRC);

VI – projeto de consolidação, será denominado Sugestão de Projeto de
Consolidação (SPC);

VII – requerimento solicitando a realização de audiência pública, será denominado
Sugestão de Requerimento de Audiência Pública (SRAP);

VIII – requerimento solicitando depoimento de autoridade ou cidadão que possa
contribuir para os trabalhos da Comissão, será denominado Sugestão de Requerimento de
Depoimento (SRD);

IX – requerimento de informação a Ministro de Estado, devidamente fundamentado,
será denominado Sugestão de Requerimento de Informação (SRIC);

X – requerimento de convocação, devidamente fundamentado, das autoridades
mencionadas no art. 50 da Constituição Federal, será denominado Sugestão de
Requerimento de Convocação (SRC);

XI – requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, devidamente
fundamentado, será denominado Sugestão de Requerimento de Criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito (SRCPI);

XII - indicação sugerindo aos Poderes Executivo ou Judiciário a adoção de
providência, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva, será denominada Sugestão de Indicação (SINC);

XIII – emenda às proposições a que se refere o art. 24, inciso I, do Regimento
Interno, será denominada Sugestão de Emenda de Plenário (SEP + sigla da proposição);

XIV – emenda às proposições a que se refere o art. 24, inciso II, do Regimento
Interno, será denominada Sugestão de Emenda (SE + sigla da proposição);

XV – emenda ao projeto de lei do plano plurianual, será denominada Sugestão de
Emenda ao Plano Plurianual (SEPPA);

XVI – emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, será denominada Sugestão de
Emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (SLDO);

XVII – emenda ao parecer preliminar do projeto de lei orçamentária anual será
denominada Sugestão de Emenda ao Parecer Preliminar do Projeto de Lei Orçamentária
Anual (SEPPLOA);

XVIII – emenda ao projeto de lei orçamentária anual, será denominada Sugestão de
Emenda à Lei Orçamentária Anual (SELOA);

§ 1º Completarão a classificação da sugestão o número de recebimento, pela ordem
de entrada, e o ano a que se refere, em séries específicas.

§ 2º Os pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades
científicas e culturais, constantes da alínea “b” do inciso XII do art. 32 do Regimento Interno,
serão identificadas pela designação do tipo de contribuição e número de recebimento
estabelecido seqüencialmente, por ordem de entrada.
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§ 3º Encerrada a legislatura, será reiniciada a numeração das sugestões e de
demais instrumentos de participação.

§ 4º O limite de emendas às proposições constantes nos incisos XV, XVI,  XVII e
XVIII, dependerá de norma definida pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, quando do envio do projeto ao Congresso Nacional.

§ 5º Concluída a apreciação pela admissibilidade de Sugestão de Proposta de
Emenda à Constituição, de Sugestão de Requerimento para criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito ou de Sugestão de Projeto de Decreto Legislativo para convocação
de Plebiscito ou Referendo, a proposição respectiva deverá conter as assinaturas de, no
mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Deputados.

§ 6º A coleta das assinaturas necessárias para o apoiamento referido no parágrafo
anterior, ficará a cargo da entidade proponente da sugestão, sendo que o primeiro signatário
será o autor do parecer aprovado. (NR)

Art. 5° A Presidência da Comissão mandará verificar  se existe sugestão recebida
que trate de matéria análoga ou conexa já em análise, quando fará a distribuição por
dependência, determinando sua apensação, após numeração.

Art. 6° Caberá à Comissão promover e observar, quan do couber, a adequação
formal da sugestão para assegurar-lhe as mínimas condições de redação e técnica que a
habilitem a tramitar.

Art. 7º A Comissão informará às entidades proponentes da sugestão a data, o
horário em que sua proposta será discutida e a conclusão do parecer do Relator.

§ 1º O Presidente da Comissão poderá facultar a palavra ao  representante legal da
entidade ou procurador especificamente designado para defesa da sua sugestão na Reunião
Ordinária correspondente, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, prorrogável uma única vez por
igual período.

§ 2º A defesa da sugestão na reunião ordinária ocorrerá com ônus total para a
entidade, eximindo-se a Comissão de qualquer custo. (NR)

Art. 8º A Comissão deverá examinar as sugestões legislativas e sobre elas decidir
no prazo de dez sessões.

Parágrafo único. O Relator disporá da metade do prazo concedido à Comissão para
oferecer seu parecer.

Art.  9º  Constará da sinopse relativa ao encaminhamento das sugestões, e,
posteriormente,  ao trâmite da proposição da Comissão, em todos os seus registros
institucionais,  a indicação da entidade a cuja origem sua autoria remonta.

Art. 10.  A Comissão manterá as entidades informadas da tramitação de sua
sugestão.

 Art. 11. A Comissão realizará reuniões plenárias de audiências públicas destinadas
a ouvir representantes de entidades da sociedade civil organizada, nelas podendo falar,
também, mediante inscrição prévia e a critério do seu Presidente, qualquer cidadão. ( NR)

Art. 12. Aplicam-se, no que couber, as disposições previstas no Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, sobre toda e qualquer norma aplicada às Comissões
Permanentes, nos casos omissos deste regulamento. (NR)

Sala da Comissão, em  17 de dezembro de  2008.
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Deputado ADÃO PRETTO

Presidente

Obs.:  Redação dada pelas Resoluções Internas n.º 01, de 2 004 e nº 01, de 2008, desta
Comissão  de Legislação Participativa, que alterara m  a  redação  do  Regulamento
Interno, de 12/09/2001.
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X - QUADRO TÉCNICO

Secretária
Sonia Hypolito

Ana Cristina Almeida Santana
Augustino Pedro Veit

Cibele de Fátima Morais Rocha
Claudio Ribeiro Paes

Eduardo Felício Barbosa
Eliana Teixeira Gaia

Gilvan Mendes da Silva
Gisele Villas Boas

Mariana Mei de Souza
Marilena Tavares Nunes

Mauro Cunha Batista de Deus
Nilma Martins Calazans
Rosana Maria Tenroller

Rosiana Pereira de Queiroz
Sara Teixeira Santos

E os adolescentes:
Bruno Daniel Arruda da Silva

Nayany  Alves  Carneiro

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
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