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APRESENTAÇÃO 
 
 

Durante o ano de 2010, a Comissão de Legislação Participativa manteve 
fortalecida a busca pela ampliação dos mecanismos de transparência e participação 
popular dentro do Congresso Nacional. Nossas iniciativas basearam-se sempre em 
um objetivo fundamental, que é a razão da existência da CLP: aproximar os 
cidadãos do processo político, permitindo-lhes ―terem voz‖, ―serem ouvidos‖ e 
apresentarem sugestões legislativas, tornando-se verdadeiramente atores no 
processo de solidificação dos ideais - que deve ser pretendido por todos - de 
democracia participativa.  

 
Nos últimos doze meses, recebemos 55 sugestões de projetos de lei de 

entidades civis organizadas, ONGs, sindicatos, associações, órgãos de classe, das 
quais 31 foram aprovadas, e 13 dessas já viraram projetos de lei e tramitam na 
Câmara dos Deputados. 

 
Propostas como, por exemplo, a que torna a pedofilia crime hediondo; a que 

prevê punição mais rígida para crimes eleitorais; e o projeto que inclui entre as 
finalidades do ensino médio a ―educação para a cidadania‖, com informações sobre 
as leis básicas que constituem o Estado democrático, que estabelecem os direitos e 
deveres dos cidadãos e dos governos, e que disciplinam a administração pública. 

 
A Comissão de Legislação Participativa foi também um ambiente para 

inquietudes de diversos grupos sociais, subjugados ou discriminados pela própria 
sociedade. Por meio de audiências públicas e seminários, buscamos chamar 
atenção dos brasileiros para o preconceito ainda existente em nosso país contra os 
homossexuais, que tira mais de 200 vidas por ano, no Seminário Homofobia Mata. 
Homenageamos, em Sessão Solene, as pessoas com deficiência, resgatando o 
protagonismo das famílias que se negaram a conviver com a discriminação e que 
enfrentaram o desafio de apoiar seus filhos no exercício da cidadania, na efetivação 
do seu direito de estar e conviver com os demais membros da sua comunidade, de 
fazer parte da sua geração. 

 
Tivemos debates calorosos quando nos propusemos a discutir a 

criminalização dos movimentos sociais no Brasil e as causas da violência no campo, 
em que nos foi dada a honra de contar com a presença de João Pedro Stedile, 
representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).  

 
Outro marco no ano de 2010 foi o encontro promovido pela Comissão de 

Legislação Participativa com o Secretário Nacional de Economia Solidária, Paul 
Singer, e com representantes do conselho Nacional de Economia Solidária (CNES) 
para a apresentação da proposta que cria a Política Nacional de Economia 
Solidária. A iniciativa busca fortalecer, através de um sistema integrado, uma 
economia justa e igualitária, sem a existência de exploração e patrões.  

 
A cada audiência ou a cada seminário – sensibilizados, sim, mas 

esperançosos - saíamos certos de que a Comissão cumpria seu dever de ser um 
canal mediador, de visibilidade das angústias dos grupos sociais.  

 
A Comissão de Legislação Participativa se caracteriza por ser um espaço 

de emoções sinceras, pois nela quem faz uso da palavra é o menos favorecido. E 
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no dia 26 de junho de 2010, a emoção tomou conta de todos os servidores da CLP e 
dos familiares, amigos, religiosos e colegas de parlamento do ex-deputado Adão 
Pretto.  

 
Lágrimas caíram, de saudade mas também de alegria, quando em Sessão 

Solene, realizada em conjunto pela nossa CLP com a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, gravamos na história do Parlamento o nome do ex-deputado 
federal Adão Pretto, mantendo viva a luta pela justiça social nos país dentro da 
Câmara dos Deputados. A partir daquele dia histórico, um simples número deu lugar 
a um nome simples – Adão - mas que é símbolo de coragem, determinação e luta 
por uma sociedade com igualdade: Naquele dia 26 de junho, o plenário 9, da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, passou a ser plenário Adão Pretto.   

 
Tenho convicção de que a cada ano a CLP se consolida diante da 

sociedade, que legitima e enxerga na Comissão um verdadeiro ambiente 
democrático, da Câmara dos Deputados, enquanto instituição, e dos deputados, 
enquanto representantes do povo, que passam a compreender que para uma real 
democracia participativa a presença da sociedade nas ações do Parlamento é 
fundamental.  

 
Alguns desafios ainda permanecem postos à Comissão de Legislação 

Participativa, como a reconquista da prerrogativa de a CLP apresentar emendas à 
Lei Orçamentária, extinta em 2006 por resolução do Congresso Nacional, e a 
implantação e consolidação das CLP´s nas Assembléias Legislativas e Câmaras 
Municipais.   

 
Além dessas, outra questão prioritária para a próxima gestão é levar adiante 

a possibilidade dos cidadãos terem o direito a escolher, pelo menos, um projeto por 
mês para entrar em votação no plenário da Câmara ou Senado, por meio da 
Internet. Atualmente, são os líderes dos partidos e os presidentes das Casas que 
definem quais projetos serão votados semanalmente. Ou seja, só é votado o que os 
esses parlamentares definem como prioridade à sociedade, quando, na verdade, 
deveria ocorrer o inverso, a sociedade sinalizar ao parlamento o que é fundamental. 
Portanto, a CLP deve ser protagonista neste debate, buscando alternativas ao atual 
sistema, fazendo com que a pauta do Congresso Nacional atenda muito mais o 
desejo da nossa população. 

 
Por fim, agradeço a dedicação dos servidores da Comissão, que contribuem 

muito, a cada ano, com seu trabalho para que o dia de amanhã seja de mais 
igualdade e justiça social no país; aos parlamentares membros da CLP, às 
entidades da sociedade civil e aos colegas deputados que prestigiaram todas as 
ações da Comissão de Legislação Participativa em 2010. 

 
Desejo que os novos membros da Comissão de Legislação Participativa 

continuem a fazer desse canal, mais um espaço que buscará romper os obstáculos 
e a burocracia que hoje afastam os brasileiros das decisões políticas, para que, de 
fato, a sociedade civil disponha de mecanismos que possam aumentar sua atuação 
junto às casas legislativas. 

 
 

Paulo Pimenta (PT-RS) 
Presidente 
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REUNIÕES DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “A INSERÇÃO DO 
DEFICIENTE NO MERCADO DE TRABALHO” 

 
 
27 de abril de 2010 
 

Foto: Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 

 
E/D: Loni Elisete Manica, Dep. Dr. Talmir, Domingos Lino, Martinha Clarete Dutra dos Santos e Ana Paula 
Crosara 

 
Proposição: Sugestão 154/ 2009 de autoria do Conselho de Defesa Social de 
Estrela do Sul - CONDESUL e relatoria do Dep. Dr. Talmir.  
 

EXPOSITORES 
 
MARIA APARECIDA GURGEL - Representante da Subprocuradoria-Geral do Trabalho, do 
ministério do Trabalho e Emprego e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 
de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com deficiência – AMPID; 
ROGÉRIO LOPES COSTA REIS - Auditor Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego; 
DOMINGOS LINO - Coordenador Geral de Monitoramento de Benefícios por Incapacidade do 
ministério da Previdência Social; 
MARTINHA CLARETE DUTRA DOS SANTOS - Diretora de Políticas de Educação Especial do 
Ministério da educação; 
LONI ELISETE MANICA - Especialista de Desenvolvimento Industrial do SENAI; 
ANA PAULA CROSARA DE RESENDE - Representante da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República; 
JANILTON FERNANDES LIMA - Conselheiro Titular do CONADE; 
HUMBERTO ADAMI - Ouvidor da SEPPIR da Presidência da República; e 
MARCOS CORDEIRO DE SOUZA BANDEIRA - Conselheiro Titular do CONADE - Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. 



 

12 

 

 

 

RELATO 
 

O Dep. Pedro Wilson, membro titular da CLP – Comissão de Legislação 
Participativa substituiu o Presidente da Comissão, Dep. Paulo Pimenta na 
abertura da reunião de Audiência Pública para debater a Sugestão 154/2009 
designada ao Dep. Dr. Talmir, sobre o tema: A Inserção do Deficiente no 
Mercado de Trabalho, em 27/04/10. 

 
Ele iniciou a reunião cumprimentando como de praxe todos os presentes 

e em seguida mencionou que o tema ora m análise, já obtivera regulamentação 
nos setores privado e público, além de constar ainda de previsão constitucional, 
inscrito no Art. 7º, inciso XXXI, assim disciplinado: ―proibição de qualquer 
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência‖. Mas, apesar disso, as pessoas portadoras de alguma 
espécie de deficiência, encontram ainda muita dificuldade de se inserirem nas 
atividades produtivas. 
 

A seguir, convocou a primeira Mesa da referida reunião e passou a 
palavra a primeira palestrante, Sra. Maria Aparecida Gurgel, representante da 
Subprocuradoria-Geral do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos 
dos Idosos e Pessoas com Deficiência - AMPID -, que iniciou seu discurso 
corroborando a fala inicial do Deputado Pedro Wilson com relação à falta de 
efetividade das inúmeras normas constitucionais mencionadas e sugerindo que 
fosse empreendida a concretização de todos os direitos já disciplinados aos 
deficientes, para que se permita sua acessibilidade real ao mercado de trabalho. 

 
O auditor fiscal do Ministério Público do Trabalho, Sr. Rogério Lopes 

Costa Reis agradeceu o espaço dado ao Ministério Público e também teceu 
referências quanto às ações devidas a serem desenvolvidas em prol da 
qualificação profissional dos deficientes, como, por exemplo, a disposição, 
através de Portarias do próprio Ministério Público, de sistema de cotas de 
qualificação a pessoas deficientes pelos Consórcios Sociais da Juventude, que 
são desenvolvidos mediante convênios com Estados e Municípios com essa 
finalidade. 

 
Alegou também que ações afirmativas poderiam ser desenvolvidas a 

exemplo da previsão do cadastro das pessoas deficientes no Sistema Nacional 
de Emprego - SINE, a fim de se promover a busca imediata de soluções para a 
inserção dos deficientes no sistema produtivo do País, além do desenvolvimento 
de esforços no sentido da fiscalização de todas as políticas públicas voltadas 
para essa finalidade. O expositor igualmente reforçou a manifestação do 
Deputado Pedro Wilson ao declarar que os direitos postos pela legislação aos 
deficientes estão à margem da efetivação. 

 
 Representando o Ministério da Previdência Social, o Sr. Domingos Lino, 
lembrou que a data do dia seguinte, dia 28/4, era dedicada ao Dia Internacional 
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em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, fazendo 
referência à priorização de políticas ou ações de saúde para o trabalhador 
visando igualmente à prevenção, promoção, fiscalização, pagamento de 
benefícios e sua completa reabilitação ou inserção à produtividade novamente. 
 Também presente à reunião, a Diretora de Políticas de Educação Especial 
do Ministério da Educação, Marinha Clarete Dutra dos Santos, recordou a luta 
pelo direito à educação da pessoa deficiente e acrescentou que a sociedade os 
exclui de um modo geral, por ligarem erroneamente, a ideia de deficiência à 
incapacitação. E que por esse motivo, desde 2003, o Governo Federal, por 
intermédio do Ministério da Educação, vem desenvolvendo diretrizes de 
educação inclusiva, ponderou a palestrante. 
 
 Iniciou a explanação da Segunda Mesa da referida audiência, a Sra. Loni 
Elisete Manica, especialista no assunto, representando o SENAI que 
argumentou inicialmente a falta de legislação específica para a obrigatoriedade 
de contratação dos deficientes no mercado de trabalho brasileiro, 
estabelecendo-se assim, ineficácia à própria capacitação profissional que o 
SENAI desenvolve às pessoas portadoras de deficiência. A palestrante dando 
continuidade, evocou todas as inovações tecnológicas, já desenvolvidas pelo 
SENAI, em prol dos portadores de deficiências e assim, convocou o esforço 
concentrado dos empresários, do poder público, do Ministério do Trabalho, das 
escolas públicas e não só do Sistema S (Senai, Senac e Senat), para atuarem 
em conjunto a bem dessa relevante causa. 
 
 Por fim, a Sra. Ana Paula Crosara de Rezende, proferiu sua opinião, em 
representação à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 
Ela chamou a atenção para a necessidade da mudança da nomenclatura vigente 
de deficientes para ―portadores de deficiência‖, pois isso também passa pela 
nossa responsabilização, frente aos pequenos atos sobre questões que também 
influenciam a exclusão tão falada. A oradora buscou destacar a colaboração do 
CODEFAT – Conselho Deliberativo do FAT - que disponibiliza dez por cento de 
vagas de cursos de qualificação social e profissional do Programa Jovem 
Trabalhador para jovens com deficiência. Acrescentou por fim, que o PNDH3 
(Programa Nacional de Direitos Humanos) do governo federal, deu ênfase 
especial à inclusão geral devida a toda espécie de exclusão. 
 
 Além dos palestrantes convidados, a palavra foi franqueada a três 
inscritos presentes à reunião. O Sr. Janilton Fernandes Lima, da Confederação 
Nacional do Comércio e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora 
de Deficiência, que suscitou providências com relação à disponibilização de 
acessibilidade devida aos portadores de deficiências. 
 
 O Sr. Humberto Adami, igualmente inscrito, Ouvidor da Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR/PR destacou 
as propostas a serem desenvolvidas em forma de ações afirmativas voltadas às 
cotas para deficientes físicos. 
 
 O último participante inscrito, Sr. Marcos Cordeiro de Souza Bandeira, 
Conselheiro Titular do CONADE - Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência - declarou em seu depoimento, ser portador de surdez 
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e por esse motivo, necessitar da prática sistemática da leitura labial para se 
comunicar. Ele também reforçou que o governo federal precisa ser mais 
enérgico no tocante às ações voltadas para a efetivação de contratações de 
pessoas com deficiência, exemplificando sua própria dificuldade na obtenção de 
atividades laborais, salientando assim, que o aspecto da deficiência não impede 
ou incapacita seu portador de forma alguma. 
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REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “CRIMINALIZAÇÃO DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS” 

 

14 de abril de 2010 

 

        Foto: Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 

E/D: João Pedro Stedile, Dep. Paulo Pimenta e Sérgio Sauer.          
 

Origem: Requerimento n º 115 /2010 - Deputado Paulo Pimenta e Outros. 
 
EXPOSITORES 
 
DEPUTADO PAULO PIMENTA - Presidente da Comissão de Legislação Participativa; 
JOÃO PEDRO STÉDILE - Representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
(MST); 
DEPUTADO DR. ROSINHA - Coordenador da Frente Parlamentar da Terra; e 
SÉRGIO SAUER - Professor da Universidade de Brasília e Relator Nacional do Direito Humano à 
Terra, Território e Alimentação da Plataforma Dhesca Brasil. 

 
 
RELATO 
 

A reunião de audiência pública, originada do Requerimento n. 115/10, de 
autoria do Deputado Paulo Pimenta, teve por objetivo discutir a criminalização 
dos movimentos sociais, as causas da violência no campo e as medidas 
legislativas destinadas a amenizar ou por fim a essa violência. 
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O Deputado Paulo Pimenta, Presidente da Comissão, iniciou os 
trabalhos lembrando que a Comissão de Legislação Participativa tem propiciado, 
há algum tempo, discussões em relação à questão agrária do país. Alertou, 
ainda, que a criação de uma política justa, correta e solidária, que otimize a 
utilização social da terra, é um dos grandes desafios da sociedade brasileira. 

 
O Presidente salientou que os debates nesta Casa servem como 

oportunidade para os movimentos sociais externarem seu entendimento em 
relação à matéria, levando o assunto ao conhecimento de todo o país, haja vista 
a reunião ser transmitida ao vivo pela Internet.  

 
Os expositores apresentaram estudos percentuais e outros dados 

significativos que revelaram a realidade da divisão de terras no Brasil, o grande 
número de famílias que vivem em condições deploráveis, sem oportunidade de 
trabalhar ou estudar. Nesse sentido, os palestrantes afirmaram que vivemos em 
um país rico com uma população pobre, onde a desigualdade é evidente.  

 
É importante registrar que, segundo os expositores, o processo de 

criminalização dos movimentos e de lideranças aumentou consideravelmente de 
2003 para cá, devendo ser combatido, pois é uma forma encontrada de retirar a 
legitimidade da luta pela justiça social, é atribuir a uma pessoa ou a um grupo de 
pessoas, ações criminosas que esses não cometeram.  

 
Em relação ao assunto, o Senhor Sérgio Sauer, Professor da 

Universidade de Brasília e Relator Nacional do Direito Humano à Terra, Território 
e Alimentação da Plataforma Dhesca Brasil, falou de três temas relacionados 
diretamente com a criminalização: o contexto social e econômico em que 
estamos vivendo há muitas décadas no Brasil e o contexto social e econômico 
do campo brasileiro, incluindo  alguns dados do censo agropecuário, para dar 
uma dimensão da importância da luta pela terra. Discorreu a respeito do 
entendimento teórico do tema da criminalização e, por último, falou do papel e da 
responsabilidade do Parlamento e dos Parlamentares  em relação aos órgãos de 
Estado, os quais também são responsáveis pelo processo de criminalização. 

 
Objetivando refutar a chamada criminalização dos movimentos, 

demonstrando a diferença do crime e da criminalização, o referido professor 
ensinou que quando falamos em assassinato, em ameaça de morte, em 
violência física, estamos falando em crime, ou seja, na violação de um direito 
que uma pessoa, ou um cidadão, ou um grupo social tem e é violado por alguém 
quando puxa a arma, quando dá o tiro, quando ameaça de morte. ―Isso é crime. 
Não se trata de criminalização. Isso é crime‖.  

 
O supramencionado senhor informou, também, que o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, em publicação recente, apresentou resultados 
preliminares do Censo Agropecuário de 2006, afirmando que: ―Depois de 13 
anos sem dados, tivemos novamente dados sobre a realidade brasileira. E, 
infelizmente, os dados do Censo Agropecuário não trazem muitas novidades, 
apenas reafirmam e confirmam realidade de profunda exclusão social e de 
marginalização de amplos setores das populações empobrecidas do campo. 
Exemplo: quanto à estrutura fundiária, um dos temas clássicos que têm a ver 
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diretamente com a luta pela reforma agrária, com a luta pela terra, o Censo 
Agropecuário de 2006 volta a confirmar que o Brasil está entre os países de 
maior concentração fundiária do mundo. Na outra ponta dessa mesma 
concentração, estão as propriedades acima de mil hectares. Dá quase para 
contar nos dedos das 2 mãos: são um pouquinho menos de 47 mil imóveis, que 
representam 0,9% do total de imóveis brasileiros e detêm quase 45% de todas 
as terras‖. 

 
O Senhor João Pedro Stedile, representante do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, demonstrando seu conhecimento em 
relação ao tema, esclareceu: ―Uma reforma agrária de fato, integral, para 
resolver essas mazelas históricas que temos, precisaria: Distribuir a terra nas 
grandes propriedades.‖ O segundo passo é combinar a distribuição de terra com 
a agroindústria. E, para isso, enfrentar as grandes empresas transnacionais. (...) 
O terceiro elemento da nova reforma agrária é a mudança das técnicas 
agrícolas. Essa técnica agrícola que as transnacionais nos impuseram, de 
veneno e máquina, não serve. Alguns podem até estar ganhando dinheiro, mas 
nas próximas décadas a natureza vai cobrar caro, porque ela é incompatível com 
o equilíbrio da natureza. Quando você aplica o monocultivo — por exemplo: em 
Mato Grosso, um grande fazendeiro tem 100 mil hectares de soja —, significa 
que naquele território só sobrevive uma espécie: a soja. Todo o resto é 
destruído, até a minhoca! Ora, isso cria um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é 
mantido com veneno. É por isso que o Brasil se transformou no maior 
consumidor de venenos do mundo.  

 
O quarto elemento da nossa reforma agrária: combinar com a educação. 

Não é possível fazer reforma agrária com analfabetos, com pessoas que não 
têm direito a educação. Lá aonde chega o INCRA, na fazenda, para organizar o 
assentamento, tem de chegar também o MEC. A escola tem de vir junto com a 
distribuição de terra.  

 
Por oportuno, vale mencionar que o Deputado Dr. Rosinha, Coordenador 

Nacional da Frente Parlamentar da Terra, e o Deputado Chico Alencar também 
prestaram valiosa contribuição, alertando que todos devem lutar de forma 
organizada por seus direitos. Além disso, entendem que mudanças na legislação 
e na política podem minimizar as desigualdades existentes, fazendo valer a 
verdadeira democracia no país. 

 
Ademais, o Senhor João Pedro Stédile contribuiu com a audiência, uma 

vez mais, registrando um ensinamento deixado pelo então Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, Ministro Vicente Cernicchiaro, em sentença 
proferida, que leva inevitavelmente a refletirmos a respeito do direito à ocupação 
de terras no Brasil, conforme segue: ―As ocupações de terras, quando realizadas 
por um movimento social para pressionar reforma agrária, não só não são crimes 
como é um direito do povo‖. 

  
Antes de encerrar a reunião, o Presidente Paulo Pimenta agradeceu a 

participação de todos. Além disso, aproveitou a oportunidade para solicitar o 
apoio de todas as lideranças e de todos os demais presentes no sentido de 
aprovar o projeto de resolução, de autoria do Deputado Eduardo Amorim, que 
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visa homenagear o Deputado Adão Pretto, referência na luta pela terra no Brasil, 
denominando o Plenário da Comissão de Direitos Humanos de ―Plenário Adão 
Pretto‖. 

 
Em relação à morosidade para aprovação do mencionado projeto de 

resolução, o Presidente fez questão de salientar: ―eu assumi como Presidente da 
Comissão de Legislação Participativa e encontrei um assunto mal resolvido. E a 
minha amiga Sônia Hypólito tem sido uma das grandes pessoas que cobram 
uma postura da minha parte sobre esse tema‖. (...) ―No dia 7 de abril, falei com o 
Presidente Michel Temer, pedindo-lhe que tivéssemos uma solução antes desta 
audiência pública. Ontem, fui ao plenário e fiz mais uma vez uma manifestação 
pública, pedindo uma solução para essa questão. Quero dizer a vocês que isso é 
hoje para nós um desafio da Comissão de Legislação Participativa‖. 
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REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “CRITÉRIOS DE 
PROMOÇÃO PARA O EFETIVO PERTENCENTE AO QUADRO 

ESPECIAL DAS FORÇAS ARMADAS” 

 
 

14 de dezembro de 2010 
 

            Foto: Laycer Tomaz  

 
E/D Cel. Paulo Eleutério Ribeiro, Cel. Dielson José Monteiro de Albuquerque, Dep. Paulo Pimenta, 
Carlos Frederico Carneiro Primo e Leonel Lucas Lima. 

 
 
Origem: Requerimento 135/10 do Deputado Paulo Pimenta para subsidiar o 
relatório da Sugestão 195/2010 apresentada pela Associação Beneficente 
Antônio Mendes Filho dos Cabos e Soldados da Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul. 
 
EXPOSITORES 
 
CORONEL PAULO ELEUTÉRIO RIBEIRO - Chefe da 1ª Subchefia do Estado-Maior do 
Comando-Geral da Aeronáutica; 
CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA CARLOS FREDERICO CARNEIRO PRIMO - Vice-Diretor da 
Diretoria de Pessoal Militar da Marinha;  
CORONEL DIELSON JOSÉ MONTEIRO DE ALBUQUERQUE - Representado o Comando do 
Exército; e 
SENHOR LEONEL LUCAS LIMA, presidente da Associação Antônio Mendes Filho. 
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RELATO 
 

A audiência também teve como objetivo reconhecer os trabalhos da 
classe, buscando o encaminhamento de uma proposta concreta que permita a 
possibilidade de crescimento profissional aos integrantes do Quadro, através de 
alteração na legislação. Ampliar a discussão sobre a reformulação do Quadro 
Especial surge como alternativa para resgatar a motivação dos profissionais no 
desempenho de suas atividades no âmbito das Forças Armadas. Atualmente, os 
militares do Quadro estão com suas carreiras estagnadas.  

 
O público participante lotou as dependências do plenário n° 3 da Câmara 

dos Deputados, onde foi discutido o tema por aproximadamente duas horas. ―A 
presença do público é reveladora da importância desta matéria. Nós temos outro 
plenário ao lado que se encontra totalmente lotado. A nossa reunião está sendo 
transmitida ao vivo pela internet para todo o Brasil. São inúmeras manifestações 
que recebemos de pessoas que estão acompanhando este debate. Eu diria que 
esta pode ser considerada uma reunião inédita, porque pela primeira vez é 
realizado um debate aberto e público acerca de um tema tão importante no 
âmbito das Forças Armadas, oportunizando o detalhamento dos critérios de 
promoção para o efetivo do Quadro Especial da Marinha, Exército e 
Aeronáutica‖, destacou o presidente da CLP ao iniciar a audiência pública.  

 
Paulo Pimenta ainda destacou que após a Constituição de 1988, o 

critério de isonomia tem sido amplamente debatido no sentido de equalizar 
eventuais distorções em planos de carreiras de determinadas categorias de 
servidores. Tal iniciativa tem a finalidade de, além de reparar injustiças, criar 
mecanismos de ascensão para os profissionais, no caso, o contigente do Quadro 
Especial, que, mesmo desempenhado funções de extrema importância no 
conjunto de atividades das Forças Armadas, não tem possibilidade de progresso 
em sua carreira.  

 
Nesse contexto, os representantes da Marinha, Exército e Aeronáutica 

apresentaram um panorama da situação do Quadro Especial, detalhando os 
regimentos de cada instituição. Através de exposição de imagens, foram 
explicados os critérios e as formas de promoção para o efetivo do Quadro 
Especial. Segundo os representantes das Forças Armadas, é interesse do 
Governo Federal promover a valorização de recursos humanos, viabilizando uma 
possibilidade de crescimento profissional aos militares.  

 
Leonel Lucas Lima, presidente da ABAMF, enfatizou a necessidade de 

atualização na legislação como forma de promover a representatividade dos 
militares através de associações e sindicatos, buscando a participação efetiva da 
classe em reivindicações por melhores condições de trabalho e melhor 
remuneração, por exemplo. De acordo com Lucas, todo o contigente das Forças 
Armadas, mesmo em plena democracia, vive hoje sob regime ditatorial, sem voz 
ativa, sem a possibilidade de opinar e lutar por seus direitos. Fato que enaltece 
ainda mais importância da audiência.   

 
 



 

21 

 

Em sua fala, o Coronel Dielson José Monteiro de Albuquerque, salientou 
que o Comando do Exército estuda aumentar a valorização do efetivo do Quadro 
Especial, reconhecendo a experiência dos militares, que na maioria dos casos é 
superior aos 20 anos de serviço. Para isso, o Comando encaminhou ao 
Ministério da Defesa a proposta de alteração na legislação, viabilizando 
ascensão na carreira dos referidos militares. 

 
Ao final dos debates, o propositor da audiência pública, deputado Paulo 

Pimenta, ressaltou a importância da reunião, destacando os avanços obtidos. 
Com o debate, foi possível, além de ampliar o tema em pauta, garantir um 
planejamento para a reformulação Quadro Especial, vislumbrando a 
possibilidade de progressão profissional aos integrantes do Quadro Especial. O 
presidente da CLP destacou mais uma vez o pioneirismo do debate, reafirmando 
o compromisso  da Comissão no trabalho de aproximação da sociedade com o 
cotidiano Parlamento Brasileiro.     

 
Além das deputadas Fátima Bezerra (PT-RN), Gorete Pereira (PR-CE) e 

do deputado Reinhold Stephanes (PMDB-PR). Durante os debates também 
foram ouvidas manifestações dos senhores Silva Neto, Mauro Rogério, 
Wellington Lopes, Remi Oliveira, Netônio Mota Vieira, Sávio de Oliveira Mororó 
das senhoras Ivone Luzardo e Kátia Nunes. 
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REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “DIREITO AO TERRITÓRIO 
E ÀS POLÍTICAS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS DAS 

POPULAÇÕES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS” 
 
 
09 de junho de 2010  
 

                Foto: Saulo Cruz 

 
E/D: Mauro de Barros Terena, Ronaldo dos Santos, Dep. Roberto Britto, Carlos Caroso, e Aurélio Reis. 

 
Origem: Requerimento nº 125/10, de autoria do Deputado Paulo Pimenta. 
 
EXPOSITORES 
 
AURÉLIO RIOS - Subprocurador-Geral da República; 
RONALDO DOS SANTOS - Coordenador Executivo da Coordenação Nacional de Articulação 
das Comunidades Negras Rurais Quilombolas - CONAQ; 
CARLOS CAROSO - Presidente da Associação Brasileira de Antropologia - ABA; 
MAURO DE BARROS TERENA - Representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - 
APIB; 
EDUARDO LUZ - Antropólogo; 
SÉRGIO SAUER - Professor da Universidade de Brasília - UnB; 
GUSTAVO LINS RIBEIRO - Professor Titular de Antropologia da Universidade de Brasília - UnB; 
MARIANA BALEN FERNANDES - Antropóloga; 
RENATA OTTO DINIZ - Coordenadora de Delimitação e Identificação de Terras Indígenas da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI; 
GUSTAVO AUGUSTO - Antropólogo; 
FLÁVIO ASSIS - Coordenador-Geral de Regulariza de Territórios Quilombolas do INCRA; e 
BRUNA SEIXAS - Estudante de graduação de Antropologia da Universidade de Brasília -  UnB. 
 
 

RELATO 
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A Reunião de audiência pública, realizada no dia 09 de junho de 2010, 

com origem no Requerimento nº 125/10, de autoria do Deputado Paulo Pimenta, 
objetivou debater o tema ―Direito ao Território e às Políticas de Demarcação de 
Terras das Populações Indígenas e Quilombolas‖.  

  
Deve-se registrar que essa audiência teve como um dos pontos mais 

relevantes a discussão de uma reportagem publicada pela revista Veja, a qual, 
entre outras coisas, criticava a atuação dos antropólogos brasileiros na 
demarcação de terras, com alegações de estarem criando dificuldades ao 
Governo e, além disso, causando prejuízos ao agronegócio. Segundo relatado, a 
reportagem questionava, entre outros aspectos, os laudos dos antropológicos 
que definem a etnicidade.  

 
Alguns expositores discorreram em relação à morosidade no 

reconhecimento de territórios indígenas e quilombolas, concluindo ser 
necessário um tratamento mais célere no processo de reconhecimento dos 
territórios, para que essas minorias sintam-se protegidas e, além disso, para que 
seus direitos constitucionais sejam observados.  

 
Ademais, os palestrantes não se mostraram surpresos com as alegadas 

acusações da revista, pois afirmaram que outros fatos como esse já ocorreram 
com o mesmo propósito de desqualificar o trabalho dos antropólogos do Brasil. 
No entanto, foi manifesta a demonstração de insatisfação com matérias dessa 
natureza, cujo direito de resposta à Associação Brasileira de Antropologia 
praticamente não existe. 

 
O conhecimento dos expositores em relação ao tema era notório, com 

posicionamentos técnicos que demonstravam o domínio do assunto proposto e, 
ainda, com a apresentação de dados percentuais que enriqueceram 
sobremaneira os debates, levando importantes informações ao parlamento e à 
sociedade.  

 
Em relação à matéria publicada pela revista, o Senhor Carlos Caroso, 

Presidente da Associação Brasileira de Antropologia, demonstrou sua 
insatisfação com o conteúdo da reportagem, aproveitando o momento para 
esclarecer que o Antropólogo se preocupa com justiça social, com a garantia dos 
direitos humanos, visando ajudar de forma efetiva diversos segmentos sociais 
menos favorecidos, acrescentando, ainda, que ―o papel dos antropólogos é 
fundamentalmente o de ser mediador entre o Estado e esses grupos, para que 
possam de fato ser reconhecidos, para que o Estado possa lhes dar condições 
de sobrevivência por meio do direito à terra, meio de vida, sejam esses grupos 
indígenas, sejam quilombolas‖.  

  
Ainda em relação ao direito à terra e aos requisitos adotados para 

realizar a demarcação, o Deputado Luiz Carlos Setim reconheceu que o assunto 
é polêmico, asseverando que o bom senso deve prevalecer: ―A Casa pretende 
defender os índios e os quilombolas, mas defender também os outros entes, 
porque todos nós somos brasileiros, todos têm direito à terra, todos têm direito à 
propriedade, todos têm direito àquilo que realmente fazem jus‖.  
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Por sua vez, a Deputado Luiza Erundina demonstrou sua discordância, 

em certos aspectos, dos argumentos apresentados pelo mencionado 
parlamentar, registrando: 

 
―Esta Casa não tem um indígena representando esse segmento da 
sociedade, esta Casa não tem um quilombola representando a 
comunidade. Por mais que eu tenha identidade com a causa dos 
indígenas e dos quilombolas, eu sou branca. Não vivi o drama de ser 
quilombola ou de ser indígena. E, portanto, por mais que eu me esforce, 
eu não teria plena condição de representar esse segmento do nosso 
país‖. 

  
O Subprocurador-Geral da República, Senhor Aurélio Rios, em sua 

manifestação, esclareceu posicionamentos que estão sendo adotados do ponto 
de vista jurídico, principalmente concernentes à decisão que o Supremo Tribunal 
Federal deverá proferir em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 
N. 3.239), proposta pelo então PFL contra o decreto que é utilizado para 
reconhecer e identificar territórios e áreas quilombolas, que, segundo o 
palestrante, definirá o futuro de muitas pessoas que aguardam o reconhecimento 
do seu direito à terra.  

 
Vale destacar, por oportuno, a participação do Deputado Pedro Wilson 

que elogiou a iniciativa do Deputado Paulo Pimenta em realizar a audiência, 
registrando, ainda: ―O que se discute mais neste Congresso é que índio tem 
muita terra; que quilombola não é quilombola; que estamos criando realidades 
que já foram superadas com a integração brasileira‖.  

 
Ao encerrar os trabalhos, a Deputada Luiza Erundina, presidindo a 

audiência, agradeceu aos convidados pela participação, parabenizando-os pelo 
excelente debate. 
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REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA EXTERNO DE CONTROLE DE CINTO DE SEGURANÇA 

– SISTECC” 
 
 
24 de junho de 2010 
 

           Foto: Janine Moraes 

 
E/D: Milton Walter Frantz, Lisette Feijó, Dep. Paulo Pimenta, Edson Luis da Cunha, Renato Azevedo e 
Adriano de Oliveira. 

 
Origem: Requerimento n. 212/10, de autoria do deputado Paulo Pimenta. 
 
 
EXPOSITORES 
 
RENATO AZEVEDO - Empresário e idealizador do Projeto Sistema Externo de Controle do Cinto 
de Segurança – SISTECC; 
LISETTE FEIJÓ - Presidente da ONG Alerta; 
ADRIANO DE OLIVEIRA - Representante do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU; 
MILTON WALTER FRANTZ - Representante do Departamento Nacional de Trânsito – 
DENATRAN; 
EDSON LUIZ DA CUNHA - Presidente do Sindicato de Centros de Habilitação de Condutores de 
Auto Moto Escolas do Rio Grande do Sul; e 
CLÉRIS CASAGRANDE - Representante da Associação brasileira de medicina de tráfego – 
ABRAMET. 
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RELATO 

 
 Ao iniciar a reunião, o Presidente Deputado Paulo Pimenta, 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos destacando a importância 
desse inovador sistema a ser implantado nos veículos automotores, a fim de que 
essa prevenção pudesse reduzir significativamente a alarmante estatística do 
número de acidentes de trânsito. 

 
O palestrante Sr. Renato Azevedo, idealizador do projeto em análise, foi 

convidado para expor o tema do assunto em pauta e afirmou que o 
desenvolvimento do Projeto SISTECC, foi pensado como uma forma de se tentar 
amenizar as tragédias diárias relativas aos incontáveis acidentes 
automobilísticos que ocorrem diariamente. Esse sistema muito simples, salientou 
o palestrante, necessita ser implementado, em virtude de os brasileiros apenas 
se preocuparem em utilizar o cinto de segurança, como se o mesmo fosse um 
simples adereço para se evitar as multas de trânsito. 

 
 Ele informou, ainda, que a ABETRAN - Associação Brasileira de 

Educação no Trânsito - divulgou em sua apostila educativa que quando um 
automóvel se envolve numa batida, caso um dos ocupantes não esteja fazendo 
uso do cinto de segurança, o peso desse ocupante é multiplicado por trinta e 
assim, ele poderá ser violentamente arremessado sobre os demais, causando 
lesão grave a si próprio e a outrem. A mesma apostila, esclarece que 70% dos 
acidentes graves, não resultariam em mortes, paraplegias e tetraplegias caso os 
condutores e ocupantes dos veículos estivessem usando o cinto de segurança. 

 
Dessa forma, a implantação do sistema, seria vital para coibir a não 

utilização do cinto de segurança, a ser desenvolvido pelas montadoras de 
automóveis, pois facilitaria a fiscalização do sistema que funcionaria emitindo 
sinais de alerta no painel e lanternas traseiras e dianteiras, quando os ocupantes 
dos veículos não utilizassem os cintos, porque atualmente não há como fiscalizar 
todos os veículos para saber se os ocupantes estão utilizando ou não o cinto de 
segurança. Assim, quando as pessoas se esquecessem de colocar o cinto, 
haveria a averiguação dos sinais pela fiscalização dos policiais rodoviários e 
através dessa prevenção as estatísticas dos graves acidentes de trânsito 
diminuiriam certamente. 

 
 O Deputado Paulo Pimenta, ao retomar a palavra destacou que a OMS - 

Organização Mundial de Saúde -, através de vários estudos, relata que a 
divulgação de propaganda da contenção do consumo de bebidas alcóolicas está 
diretamente ligada à diminuição dos acidentes automobilísticos e que por esse 
motivo, ele tem buscado aliar esses dados ao seu discurso em favor da 
prevenção devida aos acidentes de trânsito. 

 
A palestrante Lisette Feijó, presidente da ONG Alerta, declarou que a 

sua sensibilização com o tema está diretamente relacionada à morte recente de 
sua filha, provocada por acidente de trânsito. Argumentou que o tripé motorista, 
via e veículo deveria ser melhor estruturado por nossos governantes, porque 
estatísticas de acidentes de trânsito incompletas são divulgadas, em virtude de 
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as pessoas socorridas e atendidas por ambulâncias, quando removidas, se 
vierem a falecer, não entrarem para as estatísticas. Ela disse ainda, que há 
agravantes como a não manutenção de sinalização nas estradas, placas, faixas 
de pedestres e providências capazes de provocar uma mudança geral em nosso 
jeitinho brasileiro de ir tolerando tudo, pois a morte, não tem como ser tolerada 
quando advém de abusos relacionados à irresponsabilidade dos motoristas e ao 
descaso das autoridades competentes. 

 
Por sua vez, o Sr. Adriano de Oliveira, representante do Ministério da 

Saúde, pela Coordenação Geral de Urgências e Emergências, aproveitou para 
ratificar as palavras da Sra. Lizette Feijó, quanto à omissão relacionada aos 
óbitos não imediatos causados por acidentes de trânsito socorridos pelo SAMU - 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -, salientando a fragilidade que tem o 
Ministério da Saúde na compilação de dados estatísticos nacionais. 

 
Ele ainda declarou que o elevado número do atendimento de acidentes 

de trânsito é muito relevante, porque embora se situem imediatamente após as 
mortes causadas por doenças cardiovasculares, por exemplo, eles é que são 
capazes de ocasionar os maiores índices de óbitos. 

 
O Sr. Adriano ainda achou pertinente, considerar os fatores como a 

imprudência dos condutores de veículos nas estradas e a cultura da utilização 
maciça desse meio de transporte, carecedores de mudanças imediatas no 
comportamento da sociedade brasileira, por isso imprescindível a mobilização 
dos vários segmentos da sociedade para se conseguir avançar no referido 
projeto. 

 
O representante do DENATRAN, Sr. Milton Walter Frantz, ressaltou por 

sua vez, que o Brasil, ao completar cem anos de legislação de trânsito, detém 
um arcabouço jurídico suficiente para contribuir efetivamente na diminuição dos 
índices dos acidentes fatais de trânsito. E, apesar de a resolução do cinto de 
segurança ter completado 32 anos, tendo sido instituída desde 1968, não houve 
a sua obrigatoriedade, apenas a determinação de sua instalação em todos os 
bancos dos veículos. Entretanto, com a obrigatoriedade do uso do cinto 
vigorando a partir de 1997, os resultados obtidos a partir daí, demonstraram o 
quanto ele pode ajudar de fato na redução das estatísticas dos acidentes. 

 
Nesse sentido, o Sr. Milton asseverou a necessidade real de serem 

desenvolvidas a cultura e a educação para o uso devido do cinto de segurança, 
caso contrário, nenhuma espécie de ferramenta eletrônica seria capaz de 
solucionar o problema em estudo. 

 
Na sequência, Edson Luiz da Cunha, Presidente do Sindicato dos 

Centros de Habilitação de Condutores de Auto e de Moto Escolas do Estado do 
Rio Grande do Sul, oportunamente teceu considerações acerca da cronologia 
relativa à obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, que agora com a 
implantação do SISTECC, tende a ganhar em termos de incentivo à mudança de 
cultura da população para que assim ela desenvolva novos hábitos de 
prevenção dos acidentes fatais. 
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Para ele, uma nova abordagem no tocante à formação e preparo dos 
motoristas faria toda a diferença já que a educação continuada proporcionaria 
essa espécie de conscientização geral, tão bem salientada pelo Código de 
Trânsito, no capítulo sobre a necessidade de se inserir a educação no trânsito 
desde a pré-escola. Esse novo comportamento, embora previsto, infelizmente 
não foi implantado nas escolas nos três âmbitos dos governos, federal, estadual 
e municipal e assim, a priorização do código se tornou inócua. 
 

Para finalizar, o Sr. Cléris Casagrande, representante da Associação 
Brasileira de Medicina de Tráfego - ABRAMET -, elogiou a iniciativa do projeto 
SISTECC, além de explanar enfaticamente sobre a necessidade da perpetuação 
das campanhas educativas e preventivas. 
O Deputado Luiz Couto, também presente à reunião, se referiu à questão do 
desrespeito à legislação de trânsito vigente, além do descaso quanto à 
fiscalização dos exames de habilitação à aquisição da CNH, tendo em vista a 
prejudicada realização dos mesmos por algumas inidôneas clínicas de exames 
que, desta forma, não propiciam a adequada formação aos novos habilitados. 
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REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “INCLUSÃO DOS 
CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO REGIME GERAL 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL” 
 
 
Data: 07 de dezembro de 2010 
 
                  Foto: Leonardo Prado 

E/D: Profª Maria Lúcia Lopes da Silva, Fernando Rodrigues da Silva, Dep. Leonardo Monteiro, Maria 
Madalena Rodrigues Duarte Lima e José Aparecido Gonçalves. 

 
EXPOSITORES 
 
JOSÉ APARECIDO GONÇALVES - Coordenador do Fórum Estadual Lixo e Cidadania de Minas 
Gerais; 
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - Secretário de Políticas de Previdência Social do 
Ministério da Previdência Social; 
PROFª. MARIA LÚCIA LOPES DA SILVA - Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Seguridade Social e Trabalho da Universidade de Brasília - UnB;  
MARIA MADALENA RODRIGUES DUARTE LIMA - Representante do Movimento Nacional de 
Catadores de Materiais Recicláveis - MNCR; 
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS - Secretário Executivo do Comitê Interministerial de 
Inclusão dos Catadores; e 
CLÁUDIA FRANÇA - Diretora Cultural da ONG Agenda Guarujá de Desenvolvimento. 
 

PROPOSIÇÃO 
 
Requerimento 129/10 – de autoria do Deputado Leonardo Monteiro 
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RELATO 
 
Em 07 de dezembro de 2010 a Comissão de Legislação Participativa 

realizou Audiência Pública com o tema ―Inclusão dos catadores de materiais 
recicláveis no Regime Geral da Previdência Social‖, cujo objetivo foi o de ampliar 
a discussão do projeto de lei que inclui essa categoria no Regime Geral da 
Previdência Social. 

 
Além dos palestrantes convidados, o evento contou com a presença 

significativa dos catadores de materiais recicláveis, que reivindicaram, além da 
inclusão no Regime de Previdência Social, também o reconhecimento de sua 
atividade como profissão. Fizeram, ainda, uma reflexão sobre a inclusão como 
mais um aspecto da aproximação do Estado em relação aos trabalhadores 
catadores. 

 
Como bem mencionou o Coordenador do Fórum Estadual Lixo e 

Cidadania de Minas Gerais, Sr. José Aparecido Gonçalves, os catadores são 
precursores da tecnologia da coleta seletiva, sendo capazes de instituir inclusive 
um valor econômico àquilo que a sociedade descartável joga fora.  

 
Foi reconhecida a necessidade de repensar e criar novos formatos de 

relação com esse segmento, tendo em vista a economia provocada por esse 
setor aos cofres públicos, e considerando, ainda, que grande parte desses 
trabalhadores, em algum momento de suas vidas, contribuiu com a Previdência 
Social, seja no mercado formal ou mesmo na informalidade da catação. 

 
É necessário o reconhecimento da relevância socioeconômica e 

ambiental do trabalho prestado há mais de 60 anos por esse segmento no País, 
uma vez que são quase 800 mil pessoas que sobrevivem com esse trabalho, a 
maioria numa situação de total exploração e completa ausência de políticas 
sociais de apoio.  

 
A professora Maria Lúcia ressaltou a importância, a urgência e a 

viabilidade do projeto de lei. Defendeu que a Seguridade Social tem sido o 
principal instrumento de redução das desigualdades num País tão desigual e 
argumentou que há previsão constitucional de que a Seguridade Social seja 
universal. Apesar de vislumbrar a possibilidade de aditivos ao projeto de lei em 
questão, também tem a convicção da possibilidade de criação de uma categoria 
sob um sistema especial, com amparo na Constituição Federal. 

 
Além da necessidade de fortalecimento de categorias como essa, a 

professora ressaltou a necessidade de um perfil nosológico da categoria para 
mostrar a vinculação de algumas doenças com a condição ocupacional.  

 
O representante do Ministério da Previdência Social reconheceu a 

importância da proposta e a necessidade de ampliar a discussão com o 
Ministério da Previdência Social visando a apresentação de algum mecanismo 
para inclusão diferenciada da categoria, não só pensando no aspecto 
contributivo como também nas desigualdades, uma vez que a Previdência Social 
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também é um programa de caráter social que tem como um de seus objetivos 
estratégicos a ampliação da sua cobertura social.  

 
A realização da Audiência Pública foi de extrema importância, pois se 

trata de uma categoria que, além de garantir sua própria sustentação, cumpre 
função social, além da função educativa, relacionada à preservação do meio 
ambiente e à possibilidade de combinar desenvolvimento sustentável com 
crescimento econômico. 
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REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “OPERAÇÃO VINTÉM E O 

ATENTADO CONTRA O DEPUTADO SEMY FERRAZ“ 
 
 
09 de dezembro de 2010 
 

             Foto: David Ribeiro  

E/D: Paulo Angelo, Dep. Pedro Wilson e Semy Ferraz. 

 
Origem: SUGESTÃO 127/09, de autoria do Centro de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos Marçal de Souza Tupã.  
 
EXPOSITORES 
 
DEPUTADO PEDRO WILSON - Membro titular da Comissão de Legislação Participativa - CLP; 
SEMY FERRAZ - Ex-deputado Estadual do Mato Grosso do Sul; e 
PAULO ÂNGELO DE SOUZA - Presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos - CDDH. 

 
 
RELATO 
 

O Senhor Semy Alves Ferraz, Deputado Estadual, concorria à reeleição 
em 2006, mas, às vésperas do pleito, viu sua campanha ruir em consequência 
de denúncias de que estaria se valendo da compra de votos. Tais denúncias 
provocaram a ação de policiais federais junto ao comitê eleitoral do Deputado, 
tendo como resultado a detenção do coordenador do comitê. 
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Como não poderiam ser diferentes, os danos à reeleição do Deputado 
Estadual foram devastadores, sendo que as devidas explicações não puderam 
ser oferecidas; primeiramente pela exiguidade do tempo; em segundo lugar, 
porque as denúncias, de grandiosa proporção, superdimensionaram a 
quantidade de material apreendido. 

 
Embora, no momento dos ataques, não pudesse provar, o Deputado 

Ferraz abrigava a firme convicção de que o responsável pelos ataques havia 
sido o então candidato ao Governo Estadual, André Puccinelli. 

 
Então, menos de quatro meses depois, em decorrência da ―Operação 

Vintém‖, a mesma Polícia Federal, concluiu, e tornou público, que as denúncias 
contra o Deputado Ferraz haviam sido forjadas. 

 
Mediante autorização judicial, o monitoramento das ligações telefônicas 

de Micherd Jaffar Júnior, representante legal da coligação que apoiava 
Puccinelli, apontou que as ―provas recolhidas‖ contra Semy Ferraz haviam sido 
plantadas, fato indicador da prática de abuso do poder, além de outros ilícitos 
eleitorais. 

 
 Na verdade, as escutas telefônicas colocaram o sujeito investigado, que 

é presidente regional de um partido político, na importante posição de mais 
destacado integrante do serviço de inteligência de Puccinelli. 

 
Por isso, da mais alta relevância esta audiência pública, que busca o 

estabelecimento da verdade dos fatos, independentemente dos sujeitos neles 
envolvidos. 

 
Dela, da verdade, depende o Estado democrático de Direito, que precisa 

ser defendido com bravura, sobretudo pelos representantes eleitos pela 
sociedade brasileira.  

 
O senhor Paulo Ângelo de Souza, presidente do Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos Marçal de Souza – Tupã I, mostrou-se indignado com a 
situação envolvendo o ex-deputado Semy Ferraz, e com a sensação de 
impunidade que atualmente reina no Mato Grosso do Sul. Lembrou que as 
denúncias contra o ex-deputado foram realizadas há quatro anos, e até agora 
nenhuma pessoa respondeu pelo crime. 

Referiu-se, também, à onda de criminalização e judicialização dos 
indígenas e dos movimentos sociais, que vem sendo investigados quando tratam 
de denunciar a corrupção que assola o estado. 

 
Em resumo, o convidado cobrou um olhar sobre a situação em que se 

encontra o povo mato-grossense, vivendo em uma atmosfera de corrupção e 
impunidade que não se pode perpetuar. 

 
Em seguida, o ex-deputado Semy Ferraz relatou como ocorreram os 

fatos descritos e cobrou agilidade no andamento do processo. Segundo ele, 
como a questão da denunciação caluniosa não é capitulada como crime eleitoral, 
os processos correm numa lentidão muito grande. E normalmente a denunciação 
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caluniosa contra político é feita por um político para prejudicar uma eleição. 
Assim sendo, nós temos de pensar na possibilidade de caracterizar o crime de 
denunciação caluniosa praticado por político como crime eleitoral. 

 
 Outra questão é a do sigilo. Segredo de justiça para crime político e 

crime econômico acaba protegendo o criminoso. Até hoje ele não teve acesso 
aos áudios das gravações. O réu recebeu cópia dos áudios enquanto ele só teve 
acesso às transcrições. ―Com certeza muita coisa que está gravada não foi 
relatada. Então, uma análise pormenorizada desses áudios ajudaria a formar 
mais convicção, mas eu não tive acesso, nem a própria opinião pública. Então, o 
segredo de justiça para crime econômico e crime político eu acho que acaba 
auxiliando e permitindo que se cometam novos crimes‖ disse o ex-deputado 
Semy Ferraz. 

 
Finalizando, o ex-deputado Semy Ferraz informou que representou na 

Procuradoria Geral da República no dia 1º de setembro de 2008, e  até hoje a 
Procuradoria Geral da República não se pronunciou. Solicitou  a ajuda desta 
Casa também no sentido de cobrarmos da Procuradoria Geral da República a 
análise desses fatos.  

 
Os deputados Dagoberto e Vander Loubet, ambos do Mato Grosso do 

Sul, presentes à audiência pública, colocaram-se à disposição do ex-deputado 
Semy Ferraz para fazer os encaminhamentos solicitados e continuar dando todo 
o apoio na busca de justiça, uma vez que confiam plenamente na integridade 
política e ética do ex-deputado Semy Ferraz. 
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REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “POLÍTICAS PÚBLICAS 
VOLTADAS PARA O AUTISTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO 

ORGULHO AUTISTA” 
 

 
16 de junho de 2010 
 
                                                                                         Foto: Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 

E/D: Eliana Rodrigues Araujo, Sandra Cerqueira, Argemiro Garcia, Dep. Paulo Pimenta, Dr. José Salomão 
Schwartzmann, Fernando Cotta e Alexandra Capone. 

 
Origem: Requerimentos nºs. 123/10 (CLP) e 40/10 (CDHM), de autoria do 
Deputado Paulo Pimenta e Deputado Luiz Couto. 
 
EXPOSITORES 
 
SANDRA CERQUEIRA - Psicóloga e Diretora da Escola Metamorfose de Niterói/RJ;  
JOSÉ SALOMÃO SCHWARTZMANN - Médico Especialista em Autismo e Neurônios-espelho;  
ELIANA RODRIGUES ARAÚJO - Pesquisadora da Universidade Federal de Natal/RN;  
ARGEMIRO GARCIA - Mediador da Lista Virtual Autismo no Brasil;  
FERNANDO COTTA - Coordenador para Inclusão da Pessoa com Deficiência do DF; 
ADRIANA ALVES - Diretora de Relações Internacionais do Movimento Orgulho Autista Brasil; e  
ALEXANDRA CAPONE - Diretora Presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil. 

 
 
RELATO 
 

A Comissão de Legislação Participativa (CLP), em conjunto com a 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), realizou, no dia 16 de junho 
de 2010, audiência pública destinada a debater as ―Políticas públicas voltadas 
para o autista em comemoração ao Dia do Orgulho Autista‖, atendendo aos 
requerimentos nºs 40/10 e 123/10, de autoria do Presidente da Comissão de 
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Legislação Participativa, Deputado Paulo Pimenta e do Deputado Luiz Couto, ex-
presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e membro da CLP. 

 
A Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Deputada 

Iriny Lopes, deu início à Audiência destacando que o Dia do Orgulho Autista 
possui caráter educativo e de extrema relevância. ―Esta data tem por objetivo 
ampliar a visibilidade e o reconhecimento social da diversidade dos seres 
humanos também na sua dimensão cognitiva e neurológica. Tal objetivo se 
identifica plenamente com os princípios que norteiam os direitos humanos e 
estão sintetizados na expressão igualdade de direitos na diversidade de sujeitos. 
Reconhecer a diversidade representada pelas pessoas autistas passa 
necessariamente pela elaboração e implementação de políticas públicas 
específicas para esse segmento da população‖, afirmou. 

 
Dando continuidade, sob a coordenação do Deputado Paulo Pimenta, a 

Sra. Sandra Cerqueira, diretora da Escola Metamorfose de Niterói (RJ), iniciou 
sua exposição destacando que tem desenvolvido um trabalho diferenciado frente 
à Escola ao afirmar que ―um portador da doença precisa de alguns requisitos 
mínimos na educação que não são oferecidos pelo Poder Público: 
acompanhamento familiar especializado, número reduzido de alunos, currículo 
personalizado e equipe multidisciplinar. O autista tem de ser avaliado 
individualmente e ser tratado nas suas deficiências‖. 

 
Além disso, a diretora acredita que unindo a questão da nutrição, do 

tratamento biomédico, da análise do comportamento e da terapia 
comportamental, podem-se alcançar resultados em crianças com 
comportamentos semelhantes aos das crianças consideradas neurotípicas. 
Defendeu ainda, projetos de leis estaduais para que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) financie exames para o estudo desse tratamento. 

 
Por sua vez, o Dr. José Salomão Schwartzmann, neuropediatra, criticou 

a exigência de que as crianças autistas sejam educadas em escolas regulares. 
Para o especialista, a adaptação às escolas comuns depende de cada pessoa - 
―Discutir a inclusão de autista pressupõe discutir onde ele está mais bem 
enquadrado do ponto de vista do aprendizado. Exigir que todos os autistas 
frequentem necessariamente classe regular é prestar um enorme desserviço a 
esses indivíduos. Eles serão marginalizados dentro dessa escola‖, concluiu. 

 
O especialista tem opinião diferenciada de alguns especialistas da área. 

De acordo com o Dr. José Schwartzman, ―falar que existe dieta para o autismo 
não faz sentido. Falar que uma eventual dieta para autista com intolerância ao 
glúten é altamente benéfica está fora de qualquer questão. Um vez que, 
segundo ele, os benefícios do tratamento que não foi comprovado 
cientificamente. Se o filho de alguém tem alteração quando come glúten, ele tem 
de ter uma dieta especial, mas sugerir que isso seja aplicado a todos os autistas 
do Brasil e que o Poder Público pague por isso, sem comprovação científica, não 
tem sentido‖. 

 
Já a pesquisadora da Universidade Federal de Natal, Eliana Rodrigues 

Araújo, mãe de um autista, defendeu a inclusão dos autistas em escolas 
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regulares: ―A educação pública é um direito de todas as crianças, e é preciso 
que se ofereçam condições para isso‖. Porém, segundo ela, os professores não 
foram capacitados para lidar com crianças autistas. 

 
Tal quais os demais expositores, Alexandra Capone acredita que os 

profissionais não são adequadamente preparados para lidar com a doença e 
defendeu que o autismo seja objeto de disciplina obrigatória nos cursos de 
Medicina e de Pedagogia e, ainda, solicitou que o governo invista em 
campanhas nacionais de esclarecimento sobre a doença.  De acordo com a  
presidente: ―O maior problema atual continua sendo o diagnóstico. Temos 
apenas um psiquiatra infantil para cada 33 mil crianças com transtornos 
severos‖. 

 
A pesquisadora defendeu, ainda, a capacitação de bombeiros, policiais e 

agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. ―Esses agentes que 
podem lidar com portadores da doença no dia-a-dia precisam saber como 
abordá-los se estiverem desacompanhados‖, ressaltou. 

 
O Deputado Luiz Couto, assumindo a presidência, passou a palavra ao 

Mediador da Lista Virtual Autismo no Brasil, Argemiro Garcia. O expositor iniciou 
sua fala fazendo um desabafo a respeito da grande dificuldade de conseguir, no 
Brasil, diagnosticar a doença por uma especialista. ―Precisamos acabar com a 
ignorância e informar a todos sobre o autismo, para que o diagnóstico e o 
prognóstico sejam adequados. A nossa legislação não permite a prisão perpétua 
nem para o pior criminoso. No entanto, admitimos, de coração aberto, na maior 
da boa vontade, que uma pessoa, por ter uma deficiência, seja confinada pelo 
resto da vida numa prisão perpétua‖, e finalizou afirmando que o tratamento 
adequado é colocar qualquer pessoa em sociedade. 

 
Argemiro Garcia também defendeu a assistência às famílias que não 

tem condições financeiras para tratarem dos seus filhos. ―Muitas vezes as mãe 
deixam de levar seus filhos porque não têm dinheiro nem para pagar o ônibus 
então conseguem o passe livre. Então, a gente precisa garantir a diferenciação, 
garantir a possibilidade de que essas famílias tenham recurso‖, justificou. 

 
De forma geral, os expositores exigiram dos parlamentares políticas 

pública de inclusão para as pessoas autistas e seus familiares, uma vez que o 
tratamento adequado e a inclusão social dos portadores têm extrema 
dependência de leis específicas. Afirmaram, ainda, haver várias propostas neste 
sentido já apresentadas mas que a maioria delas levam anos para ser aprovadas 
e que eles necessitam de uma resposta imediata visando o diagnóstico precoce. 

 
O Deputado Luiz Couto avaliou que a realização da Audiência Pública foi 

um avanço rumo à garantia dos direitos das pessoas autistas e admitiu que há 
muito a ser feito. Assegurou que a Câmara dos Deputados, especialmente as 
Comissões de Legislação Participativa e de Direitos Humanos e Minorias, está 
aberta às demandas de todos. 
 

Por fim, destacou a importância dos debates e a colaboração de todos, e 
convidou expositores, pais e estudiosos presentes para, juntos, colaborarem 
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com suas experiências na elaboração de diretrizes para a inclusão adequada 
dos autistas, destacando que somente com a participação de todos é que o 
avanço rumo à garantia dos direitos das pessoas autistas poderia ser garantido. 
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REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “SEGURANÇA BANCÁRIA” 
 
 

1º de julho de 2010 
 

           Foto: Janine Moraes 

 
E/D: Salmen Kamal Guazale, José Boaventura Santos, Dep. Paulo Pimenta, Ademir José Wiederkehr, 
Rodrigo Andrade e Pedro Oscar Viotto. 

 
Origem: Requerimento nº 122, de 2010, de autoria do Deputado Paulo Pimenta. 

 
EXPOSITORES 

 
JOSÉ BOAVENTURA SANTOS - Presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes e 
Prestadores de Serviços - CNTV; 
ADEMIR JOSÉ WIEDERKEHR - Representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro - CONTRAF; 
SALMEN KAMAL GUAZALE - Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos e Institucionais da 
Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores - FENAVIST; 
RODRIGO ANDRADE OLIVEIRA - Coordenador-Geral de Controle de Segurança Privada 
Substituto do Departamento de Polícia Federal; e 
PEDRO OSCAR VIOTTO - Diretor Setorial de Segurança Bancária da Federação Brasileira de 
Bancos - FEBRABAN. 

 
 
RELATO 
 

A Reunião de audiência pública, realizada no dia 1º de julho de 2010, 
provocada pelo Requerimento nº 122/10, de autoria do Deputado Paulo Pimenta, 
teve por objetivo debater a segurança bancária, com a troca de experiência dos 
palestrantes e demais convidados, visando proporcionar meios eficazes de 
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proteção de bancários, vigilantes e principalmente daqueles que necessitam dos 
serviços prestados pelas agências bancárias de todo o país.  

 
A preparação dos vigilantes, das empresas de segurança e, ainda, das 

agências bancárias foram pontos relevantes da audiência, inclusive com o 
registro de que esses bancos e empresas receberam multas que ultrapassaram 
a quantia de um milhão de reais, decorrente do descumprimento de obrigações a 
eles inerentes. 

  
Foi demonstrada a necessidade da utilização efetiva de equipamentos 

que auxiliem a segurança, a exemplo de câmeras de filmagem, alarmes, cofres 
de retardo, entre outros itens importantes relacionados pela Lei n. 7.102/1983, 
embora tratados como opcionais. Conforme alertado pelos palestrantes, referida 
lei não vem sendo observada a contento, o que dificulta a proteção dos 
funcionários e clientes.  

 
Em sua manifestação, o Senhor José Boaventura Santos, Presidente da 

CNTV, com o objetivo de demonstrar as dificuldades de trabalho nesse setor, 
lembrou o episódio em que um vigilante de uma agência bancária da cidade de 
São Paulo atirou contra um aposentado, ponderando o seguinte: ―fica muito fácil 
– e grande parte da mídia o faz - apontar o dedo para aquele vigilante e dizer 
que ele é culpado. Mas será que efetivamente as condições daquele trabalhador 
naquele instante, naquele momento, nos permitem simplesmente aceitar sua 
culpa e condenação? Será que aquele trabalhador, que alguns apontam não ser 
qualificado, realmente não era qualificado e preparado para estar ali?‖ 

 
Conforme relatado, procedimentos básicos de segurança não são 

observados. Vigilantes, ao abastecerem os caixas eletrônicos, fazem a 
contagem do dinheiro no local de abastecimento, o que, certamente, facilita a 
ação de criminosos, haja vista a exposição a que os trabalhadores se submetem.  

 
Outra falha de segurança, relatada na audiência, é o transporte de 

valores, realizado pelos bancários, a clientes ou a outros interessados, o que 
deveria ser feito por empresas especializadas em segurança. Além disso, em 
muitos casos, o bancário leva a chave da Agência e do cofre para sua 
residência, o que tem provocado uma série de sequestros de bancários e 
respectivos familiares, com o objetivo de conseguir a chave e, por consequência, 
conseguir acesso ao cofre.  

 
É importante salientar que a segurança pública do país também foi 

debatida, a questão da violência, do crescente número de assaltos. Nesse 
sentido, foi mencionado que se a segurança pública fosse eficiente, não 
existiriam empresas de segurança. Em contrapartida, alguns palestrantes 
contestaram esses argumentos. 

Nesse sentido, o Senhor Rodrigo Andrade Oliveira, Coordenador-Geral 
de Controle de Segurança Privada Substituto do Departamento de Polícia 
Federal, asseverou que a segurança privada é uma atividade suplementar à 
segurança pública e que os limites de cada uma devem estar perfeitamente 
estabelecidos, pois a segurança privada é uma  concessão do Estado. Ademais, 
ponderou: ―a Polícia Federal, como sempre, está à disposição para contribuir, 
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para colaborar no que for possível para o aprimoramento da legislação, para o 
aprimoramento da fiscalização, enfim, para que seja prestado um serviço seguro 
e de boa qualidade à sociedade‖. 

 
Em sua participação, o Deputado Nelson Pellegrino destacou que a 

preocupação não é somente com a segurança bancária, mas com a segurança 
das pessoas que trabalham nessa área e daquelas que precisam desses 
serviços. 

 
Vale destacar, ainda, a discussão em torno da legislação correlata, da 

fiscalização do cumprimento das normas já existentes, da necessidade de 
criação de outras leis que protejam ainda mais os clientes, bancários e 
vigilantes, com objetivo de evitar golpes como a ―saidinha de banco‖ entre 
outros.  

 
Ao usar da palavra, o Deputado Paulo Pimenta destacou a questão das 

cooperativas de crédito que funcionam como verdadeiras agências bancárias e 
sobre a aplicação da lei n. 11.718/2008. O Presidente lembrou, ainda, que: ―(...) 
quando um cidadão vai a uma agência como essa, pensa que está indo a um 
banco. Não sabe se está indo a uma cooperativa de crédito ou a uma agência 
bancária. Tampouco ele tem a obrigação de saber que existem dispositivos  de 
segurança diferentes e obrigações de segurança distintas na agência bancária e 
na agência de instituições de crédito‖.  

 
O Presidente abriu espaço aos demais presentes na audiência para que 

fossem elaboradas perguntas a respeito do tema, as quais foram posteriormente 
respondidas pelos expositores. 

 
Ao final, o Presidente, Deputado Paulo Pimenta, registrou a atualidade 

do tema, alertando a respeito da importância desses debates para futuros 
desdobramentos em benefício das questões discutidas, agradecendo e 
parabenizando a participação de todos os presentes. 
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REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL: SEGURANÇA JURÍDICA NOS DIREITOS” 

 
REALIZADA EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE TRABALHO, DE 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.  
 

 
25 de maio de 2010 
 

        Foto: Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 

 
E/D: Pedro Armengol, Pedro Ricardo Apolinário, Dep. Paulo Pimenta, André Ramos e José Francisco 
Siqueira Neto. 
 

Origem: Requerimentos nº 119, de 2010, e 315, de 2010, de autoria, 
respectivamente, da Deputada Fátima Bezerra e do Deputado Vicentinho. 
 
EXPOSITORES 
 
ANDRÉ RAMOS TAVARES - Doutor em Direito Constitucional e Professor da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP; 
PEDRO RICARDO APOLINÁRIO - Auditor Federal de Controle Externo e Gerente de Divisão da 
Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União - TCU; 
PEDRO ARMENGOL - Diretor-Executivo da Central Única dos Trabalhadores - CUT; 
JOSÉ FRANCISCO SIQUEIRA NETO - Advogado, Doutor em Direito pela Universidade de São 
Paulo - USP e Professor Titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie; 
RAIMUNDO UCHOA - Representante da FASUBRA; 
MANOEL CORACY SABÓIA DIAS - Professor da Universidade Federal do Acre; membro do 
PROIFES, desde sua fundação, e do Conselho Fiscal do PROIFES; 
RICARDO FERREIRA PINHEIRO - Representante do PROIFES, Rio Grande do Norte; 
MAURO BORGES - Representante da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul; 
NICOLAU HICKMAN - Representante do PROIFES, da Universidade Federal do Pará; 
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GIL VICENTE - Representante do PROIFES; 
JAIME MENDONÇA - Presidente do PROIFES, em Pernambuco; 
NEANDER ABREU - Representante da APUB/PROIFES, do Estado da Bahia; e 
ARMANDO LISBOA - Representante do Sindicato dos Professores da Universidade Federal de 
Santa Catarina - SPUFSC. 
 
 
RELATO 

 
A Reunião de audiência pública, realizada dia 25 de maio de 2010,  

provocada pelos Requerimentos nº 119, de 2010, e 315, de 2010, de autoria, 
respectivamente, da Deputada Fátima Bezerra e do Deputado Vicentinho, foi 
uma excelente oportunidade para ouvir diversos representantes de sindicatos, 
bem como de órgãos da Administração, entre outros interessados, que 
debateram a respeito de vários problemas que os servidores públicos vêm 
enfrentando na luta pela manutenção dos seus direitos.  

 
Na ocasião, foi lembrado pelos expositores as divergências de 

orientações e entendimentos de órgãos da Administração Pública, a exemplo do 
Tribunal de Contas da União – TCU, e da Advocacia-Geral da União - AGU, 
referentes a diversas matérias de interesse do servidor público. 

  
Um ponto bastante polêmico que causou aparente descontentamento, 

ressaltado pelos participantes, foi a questão da possível inobservância do ato 
jurídico perfeito e da coisa julgada em questões referentes às vantagens 
salariais e às aposentadorias dos servidores públicos, o que, conforme 
demonstrado na audiência, causa uma grande insegurança. 

 
Não se pode olvidar que os representantes do TCU e da AGU fizeram 

uma veemente defesa em relação às decisões e aos atos praticados por aqueles 
órgãos, com o intuito de demonstrar que a sua atuação é respaldada pelos 
dispositivos constitucionais vigentes, não devendo ser considerados arbitrários 
os posicionamentos por eles adotados. 

  
O Presidente da Comissão de Legislação Participativa, Deputado Paulo 

Pimenta, registrou que o tema a ser debatido seria ―Supressão de Ganhos 
Judiciais e a Segurança Jurídica dos Servidores: O Princípio da Coisa Julgada‖  
e que, pela experiência e pelo conhecimento que os convidados detêm a 
respeito dos temas a serem abordados, estava certo da excelência do debate 
com a apresentação de soluções para os problemas apontados e a correta 
aplicação do direito, no sentido de trazer benefícios aos servidores e aos órgãos 
públicos, reduzindo as longas e dispendiosas demandas judiciais. 

  
Posteriormente, o Deputado Maurício Rands, presidindo os trabalhos, 

esclareceu as regras do evento, aproveitando para registrar que ―Esta audiência 
conjunta destina-se ao debate de assunto fundamental no processo de 
fortalecimento das instituições públicas e das condições de trabalho no seu dia a 
dia‖. 

    
O Senhor André Ramos Tavares, Doutor em Direito Constitucional e 

Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, afirmou que o 
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Tribunal de Contas da União procura retomar a discussão sobre assuntos 
consolidados por decisões que já transitaram em julgado e que isso, 
evidentemente, acaba alimentando, nos servidores e na sociedade em geral, um 
sentimento de insegurança. 

  
O Senhor Pedro Ricardo Apolinário, Auditor Federal de Controle Externo 

e Gerente de Divisão da Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União – 
TCU iniciou sua exposição mencionando que aquela reunião era uma 
oportunidade ímpar para o TCU esclarecer a toda sociedade as razões que 
motivaram as decisões de supressão de vantagens concedidas a servidores 
públicos, supostamente protegidas pela coisa julgada.  O referido senhor 
acrescentou que ―em nenhum momento o Tribunal de Contas da União proferiu 
decisões sequer tendentes a desconstituir a coisa julgada‖.  

 
A Deputada Fátima Bezerra, autora do requerimento, reafirmou a 

importância daquela reunião, bem como a complexidade do assunto, registrando 
que o Estado deve preparar e valorizar seus servidores.  

 
O Senhor Ronaldo Jorge Araújo Vieira Júnior, por sua vez, registrou que 

faria comentários a respeito do controle de legalidade da AGU, da postura e da 
atuação daquele órgão no cotidiano, esclarecendo, também, que  ―a Advocacia-
Geral da União foi criada na Constituição Federal de 1988. É uma instituição que 
tem status constitucional, previsto no art. 131. E ela tem uma tríplice função‖.  

 
O Senhor José Francisco Siqueira Neto, em sua manifestação, enfatizou 

que (...) ‖Há um processo que constitui uma determinada realidade, e essa 
realidade depois é desconstituída por força de uma interpretação do TCU ou por 
uma — entre aspas — ―agressão‖ judicial por parte dos órgãos de defesa do 
Estado, que, no caso, está personificado e concentrado na AGU. É essa a 
discussão‖. 

 
Após a última exposição da tarde, foram abertos os debates, com várias 

indagações que, invariavelmente, buscavam entender a atuação da AGU e do 
TCU, principalmente no que concerne aos direitos dos servidores e o respeito à 
coisa julgada, pois existe um grande número de servidores que buscam 
melhorias nos planos de carreira e, consequentemente, em seus salários e 
objetivam uma qualidade profissional mais digna.  

 
As perguntas foram respondidas, principalmente  pelo Senhor Ronaldo 

Jorge Araújo Vieira Júnior que procurou defender os atos praticados pela 
Advocacia-Geral da União, os quais, segundo o palestrante, não ferem súmulas 
ou  decisões transitadas em julgado, estando diretamente relacionados às 
atribuições constitucionais daquele órgão. 

 
Em síntese, os participantes concluíram pela importância do debate, com 

a apresentação de várias situações e as respectivas possibilidades de solução 
para as questões apresentadas. 
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A Deputada Fátima Bezerra finalizou o evento registrando que ―em nome 
do Poder Legislativo e das Comissões citadas, assumimos o compromisso de 
construir esses Grupos de Trabalho para darmos continuidade à luta‖. 

 
Além disso, a Deputada Fátima Bezerra fez questão de registrar que 

passaram pela Comissão os seguintes parlamentares: Deputados Iran Barbosa, 
Luiz Carlos Setim, Paulo Pimenta, Presidente da nossa Comissão, eu, o 
Deputado Luiz Couto, o Deputado Nazareno Fonteles, o Deputado Chico Lopes, 
a Deputada Maria Helena, a Deputada Angela Portela e a Deputada Luciana 
Genro. 
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SEMINÁRIOS 
 

SEMINÁRIO “A SUB-REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NO 
PARLAMENTO BRASILEIRO” 

 
 
30 de junho de 2010 
                     

Foto: Fred Amorim 

E/D: Márcio Muno Rabat, Damião Braz (Irajá Pataxó), Dep. Luiza Erundina, Maria Cristina Almeida e Natália 
Mori Cruz. 

 
 
Origem: Sugestão n. 196/10, de autoria do Instituto de Estudos Socioeconômicos 
– INESC e relatoria da Deputada Luiza Erundina. 
 
EXPOSITORES 
 
MARIA CRISTINA MENDES – Representante da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras; 
DAMIÃO BRAZ – Representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB; 
NATALIA MORI CRUZ – Representante da Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB; e 
MÁRCIO NUNO RABAT – Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados. 

 
 
RELATO 
 

O Seminário, originado da Sugestão n. 196/10, de autoria do Instituto de 
Estudos Socioeconômicos – INESC, e relatoria da Deputada Luiza Erundina, 
realizado dia 30/06/2010, teve como objetivo debater a sub-representação de 
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alguns grupos da sociedade, a exemplo de mulheres, negros e índios, no 
parlamento brasileiro. 
 

Restou demonstrada, com o seminário, a insatisfação com a composição 
atual do Parlamento, o qual hoje não retrata a diversidade social de nosso país, 
conforme salientado pelos palestrantes. 

 
Foi mencionada, ainda, a necessidade de uma reforma política que 

venha disciplinar uma distribuição de vagas, no Parlamento, mais condizente 
com a realidade do Brasil, embora alguns expositores tenham reconhecido os 
avanços que já foram alcançados nesse setor.  

 
O debate girou em torno da preocupação em proporcionar uma 

participação mais efetiva de mulheres, negros e índios no Parlamento Brasileiro, 
com o propósito de minimizar as diferenças hoje existentes, criando condições 
isonômicas de atuação de todos os grupos sociais. A ideia é tornar o Legislativo, 
bem como outros espaços de poder, mais representativo.  

 
Ao tratar do assunto, a Senhora Maria Cristina Mendes salientou a 

pouca participação dos afrodescendentes no Parlamento brasileiro, registrando: 
―Essa representatividade não só no Parlamento, mas também em vários 
aspectos de representação de Poder, e dentro da sociedade, não se faz 
presente. O racismo impediu e continua impedindo que a população negra tenha 
acesso a direitos básicos para viver dignamente‖. 

 
Outro depoimento de suma importância foi o do Senhor Damião Braz, 

representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB, o qual 
registrou a importância do momento para a questão indígena. Relatou a luta do 
índio nesses últimos 510 anos, bem como a resistência para manter a cultura 
daquele povo.  

 
O referido senhor esclareceu também que: ―Não temos acesso a 

políticas públicas e enfrentamos as maiores dificuldades. Temos dificuldades 
também em relação aos partidos‖.  

 
Ao comentar o assunto, a Deputada Luiza Erundina, conduzindo os 

trabalhos, asseverou que: ―Nós, brancos, por mais que queiramos representar os 
índios e os negros, não temos a mesma condição de um índio ou uma índia, de 
um negro ou uma negra para representar a si mesmo e a seu grupo na 
sociedade‖. 

 
Dados bastante significativos, que merecem atenção, foram trazidos pela 

Senhora Natália Mori que registrou: ―Estamos falando de questões estruturantes, 
de dimensões de acesso ao poder, de redistribuição de poder, o que não é uma 
questão específica das mulheres, mas de todos os grupos que foram 
socialmente excluídos das instâncias de poder deste país, nem que sejam 51% 
da população que é mulher, 47% da população que é negra ou 5% da população 
indígena, se formos falar da juventude, dos não cristãos, enfim, de todas as 
outras não elites, teremos a equação óbvia de que a maior parte da população 
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brasileira não é representada, não tem cara no nosso Parlamento nem nos 
outros Poderes‖. 
 

O Deputado Jurandil Juarez mencionou que sempre olhou para o 
Parlamento como a cara da sociedade. Nesse sentindo, afirmou que: 
 

―não há coisa tão parecida com o Brasil quanto a Câmara dos 
Deputados. Vemos aqui todas as suas diferenças, perfeições e 
imperfeições. É evidente que, sendo assim, entre tantos interesses 
jogados aqui é muito difícil ter unanimidade ou alguma coisa que 
galvanize tanto a opinião pública, como ocorreu, por exemplo, com a 
eleição direta. O referido parlamentar ponderou, ainda, que ―a Casa 
pode não ser o exemplo dos avanços que os segmentos sociais querem, 
mas, com toda a certeza, ela tem representado, na média, aquilo que é o 
pensamento nacional‖. 

  
Quanto ao avanço nesse setor, vale mencionar o posicionamento do 

Senhor Márcio Nuno Rabat: ―(...)acredito que hoje temos uma composição no 
Congresso, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores muito 
mais representativa do que tínhamos no começo da década de 80‖. 
 

A Deputada Luiza Erundina, finalizando o Seminário, propôs que fosse 
apresentado um projeto de lei voltado aos segmentos negro e indígena, entre 
outros menos favorecidos, objetivando que o Governo Federal venha apresentar, 
anualmente, um relatório socioeconômico a respeito das políticas públicas 
voltadas para melhorias nesse setor. 
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SEMINÁRIO “ASSASSINATOS PRATICADOS CONTRA A 
POPULAÇÃO LGBT” 

 
  

REALIZADO EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E 
MINORIAS 

 
 
24 de novembro de 2010 
 
                                                                                                     Foto: David Ribeiro 

 
E/D: Ione Lindgren, Toni Reis, Dep. Paulo Pimenta, Dep. Iran Barbosa, Erasto Fortes 
Mendonça e Keila Simpson. 

 
 
Origem: Requerimento 131/10 – Deputado Iran Barbosa (CLP); e 

 Requerimento 26/10 – Deputada Iriny Lopes (CDHM). 
 
EXPOSITORES 
 
DEPUTADO PAULO PIMENTA - Presidente da Comissão de Legislação Participativa - CLP; 
DEPUTADO IRAN BARBOSA - Representante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias - 
CDHM e Membro da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT; 
TONI REIS - Presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais - ABGLT; 
YONE LINDGREN - Coordenadora Política Nacional da Associação Brasileira de Lésbicas - ABL; 
KEILA SIMPSON - Vice-Presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais – ABGLT; 
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ERASTO FORTES MENDONÇA - Diretor de Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos 
Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; 
OSVALDO FRANCISCO RIBAS LOBOS FERNANDEZ - Coordenador da pesquisa Crimes 
Homofóbicos no Brasil: Panorama e Erradicação de Assassinatos e Violência Contra LGBT; 
ÉRICO NASCIMENTO - Pesquisador do Núcleo de Estudos da Sexualidade da Universidade do 
Estado da Bahia (Uneb); 
CLÁUDIO NASCIMENTO - Superintendente de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da 
Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro; e 
LUIZ MOTT - Antropólogo, historiador, pesquisador, professor emérito do Departamento de 
Antropologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), fundador do Grupo Gay da Bahia e autor 
do livro Violação dos Direitos Humanos e Assassinatos de Homossexuais no Brasil. 

 
 
RELATO 
 

O Seminário sobre os Assassinatos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LGBT) foi promovido pela Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, em conjunto com a Comissão de Legislação Participativa, 
com o apoio da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT, em atendimento a 
demandas de grupos organizados de LGBT consternados com a situação de 
violência enfrentada por estes segmentos da população. 

 
O evento contou com a participação da Sra. Angélica Vidal Ivo, mãe do 

adolescente Alexandre Ivo, assassinado no Rio de Janeiro por motivações 
homofóbicas, que prestou seu comovente depoimento ao início dos trabalhos. 
Esteve também presente o jovem Douglas Marques, que foi baleado pela Polícia 
Militar no mesmo Estado. A mãe de Douglas, Sra. Viviane, manifestou sua 
indignação frente à impunidade dos autores dos crimes de ódio. 

 
Foram apresentados dados do relatório anual do Grupo Gay da Bahia 

(GGB) revelando que, só no ano passado (2009), 198 homossexuais foram 
assassinados no Brasil, nove casos a mais do que os registrados em 2008 (189 
mortes) e um aumento de 61% em relação a 2007 (122 mortes). Com base 
nestas estatísticas, é possível afirmar que em nosso País, ocorre um 
assassinato de LGBT a cada dois dias.  

 
Foram lembrados os esforços do governo atual para implementar uma 

política de respeito aos direitos humanos e à diversidade, que garanta a todos os 
cidadãos brasileiros, em igualdade de condições, o acesso à educação, à 
segurança e à participação na vida da sociedade. Foi referida, ainda, a 
necessidade de criar, no âmbito da Secretaria Especial de Direitos Humanos da 
Presidência da República, o Conselho Nacional Contra a Discriminação LGBT. 

 
Em vários momentos foi enfatizada a importância da criminalização da 

homofobia como fundamental para o enfrentamento das diversas formas de 
violência aplicada à população LGBT no Brasil. A definição de crime de ódio ou 
homofóbico deve ser esclarecida no ato infracional, pois constitui uma 
especificidade da motivação criminosa. 

 
Discutiu-se, ainda, a necessidade de garantir a laicidade do Estado, para 

que as opiniões religiosas não possam interferir em políticas públicas de 
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educação, saúde e comunicação. Neste contexto, foi lembrada a necessidade de 
um diálogo permanente com os diversos grupos religiosos, que por muitas vezes 
tem impulsionado comportamentos de intolerância e violência. 

 
De uma forma geral, houve consenso no que diz respeito ao aumento de 

práticas criminosas contra a população LGBT no Brasil, e que faz-se urgente a 
necessidade de implementar políticas públicas de conscientização da população 
sobre a universalidade dos direitos humanos, da fraternidade e da paz. 
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IV “SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 
BACIA DO ALTO TOCANTINS” E II “SEMINÁRIO DE 

AGROEXTRATIVISMO NO CERRADO” 
 
 
17 e 18 e junho de 2010 
 

Foto: Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 

E/D: Altamiro Fernandes, Silvano Silvério, Mauro Rubem, Dep. Pedro Wilson, Donizete Tokarski, Elisa 
Meireles e Vicente Andreu Guillo. 

 
Origem: Requerimento n. 113/2010, de autoria do Deputado Pedro Wilson. 
 
EXPOSITORES 
 
PEDRO WILSON - Deputado Federal; 
DONIZETE J. TOKARSKI - Sócio Fundador da ECODATA, Engenheiro Agrônomo, Presidente da 
ECODATA; 
VICENTE ANDREU GUILLO - Presidente da Agência Nacional de Águas – ANA; 
SILVANO SILVÉRIO DA COSTA - Secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do 
Ministério do Meio Ambiente; 
ALTAMIRO FERNANDES - Coordenador do Fórum Goiano em Defesa do Cerrado; 
DEVANIR GARCIA DOS SANTOS - Gerente de Uso Sustentável da Água e do Solo, da 
Superintendência de Implementação de Programas e Projetos da Agência Nacional de Águas; 
EDMILSON CARVALHO - Representante do Segmento Comando Florestal e da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente – SEMA; 
JOÃO RODRIGUES - Secretário de Meio Ambiente de Formosa, Goiás; 
ELISA MARIA LIMA MEIRELLES - Engenheira Florestal, especialista em cerrado, Coordenadora 
de Projetos da ECODATA; 
ROGÉRIO PACHECO - Ex-Diretor de Meio Ambiente do Município de Uruaçu, Goiás; 
AILTON GUILHERME DE LUCENA - Consultor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR); 
DIVINA DIAS BORGES MOURA - Presidente da Cooperativa COOPERFORTE; 
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EVANE GENTIL DOS SANTOS BARRETO - Secretário de Agricultura do Município de Arraias, 
Tocantins; 
IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA - Engenheira Agrônoma de Uruaçu, Goiás; 
KELMA CRISTINA MELO DOS SANTOS CRUZ - Superintendente de Suporte Agricultura 
Familiar da CONAB; 
CLAITON MELLO - Gerente de Comunicação e Mobilização Social da Fundação Banco do 
Brasil; 
AGNALDO MORAES DA SILVA - Coordenador-Geral de Gestão do Conhecimento da Secretaria 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste; 
FÁBIO TOKARSKI - Vereador de Goiânia, Goiás; 
JOÃO CAETANO – Pesquisador; 
MAYSA MARGARETH TOLEDO - Educadora ambiental, pedagoga, funcionária da AMMA e 
Coordenadora da Educação Ambiental do Jardim Botânico; 
LEANDRO SIQUEIRA - Mestre em Ecologia, na área de Educação Ambiental; 
ÂNGELA SICONE - Historiadora; 
TATIANO TAVARES - Presidente da Associação de Agricultores Assentados no Município de 
Formosa; 
JULIO VALENTE DA COSTA JUNIOR - Advogado e sócio fundador da ECODATA; 
ROBERTO GONÇALVES FREIRE - Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás 
e Presidente do Colegiado Gestor do Tocantins-Araguaia; 
HAMILTON PEREIRA DA SILVA - Assessor do Diretor-Presidente da Agência Nacional de 
Águas – ANA; 
FÁTIMA REGINA DE SOUZA CAMPOS RORIZ - Diretora Regional da Organização Jaime 
Câmara no Estado do Tocantins; 
LAYLA CASTRO - Professora e Consultora ambiental do Município de Açailândia, Estado do 
Maranhão; 
VICTOR ALEXANDRE BITTENCOURT SUCUPIRA - Superintendente-Adjunto de Apoio à 
Gestão de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas – ANA; 
PAULO SÉRGIO BRETAS DE ALMEIDA SALLES - Professor do Instituto de Ciências Biológicas 
da UNB e Presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Parnaíba; 
MARCOS ANTÔNIO CORRENTINO DA CUNHA - Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Meia Ponte; 
ANTÔNIO EUSTÁQUIO VIEIRA - Membro do CONAMA e Presidente do Movimento Verde de 
Paracatu – MOVER; 
CLARISMINO LUIZ PEREIRA JÚNIOR - Presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente de 
Goiânia - AMMA e Conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA; 
FERNANDO ARIVELTON DE SOUSA GOMES - Secretário de Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia do Município de Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás; 
ELISA MEIRELES - Engenheira Florestal e Gerente de Projetos da ECODATA; 
MAURO RUBEM - Deputado Estadual de Goiás; 
SANDRA MARA GARBELINI - Coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente 
— CAOMA, do Ministério Público do Estado de Goiás; e 
SERRANO NEVES - Procurador de Justiça Criminal no Estado de Goiás; Presidente do Instituto 
Serrano Neves; Presidente do Conselho Curador da Fundação Acangaú, Vale do Acangaú, 
Paracatu, Minas Gerais. 

 
 

RELATO 
 

Os seminários, realizados nos dias 17 e 18 de junho do corrente, tiveram 
origem com o Requerimento n. 113/2010, do Deputado Pedro Wilson. O tema 
central envolveu questões referentes à preservação do bioma do Cerrado e, em 
especial, a água que ali existe. Foi relatado, de forma inequívoca, que os 
problemas do Cerrado dizem respeito a todos os brasileiros, pois a água que 
nasce no cerrado abastece e produz grande parte das riquezas do Brasil, sendo 
que mais de 50% da lavoura e da pecuária deste país estão localizadas no 
Cerrado. 
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Os palestrantes lembraram, ainda, a importância da aprovação da PEC 
N. 115/2005 para evitar a destruição do bioma do Cerrado, que hoje representa 
5% de todo o bioma existente no mundo, cuja fauna e flora são bastante 
diversificadas, havendo o registro de mais de 15 mil espécies de plantas. 

 
Conforme mencionado pelos palestrantes, atualmente se fala muito na 

proteção e preservação da Amazônia, o que é indiscutível. Porém, o 
entendimento que prevaleceu foi no sentido de que se deve falar da preservação 
do Cerrado da mesma forma que se fala da proteção e preservação da 
Amazônia, pois os dois biomas são de extrema relevância para o nosso país. 

 
Das assertivas dos expositores, depreende-se que o desenvolvimento do 

país deve continuar. Que todos tem a obrigação de contribuir para que isso 
ocorra, mas o desenvolvimento deve acontecer de maneira sustentável para não 
prejudicar a natureza e suas riquezas tão necessárias ao equilíbrio de nosso 
planeta. 

 
Nesse sentido, falou-se na existência de projeto de recursos hídricos 

para a bacia do Araguaia-Tocantins e, ainda, da preservação dessas bacias, 
juntamente com a do São Francisco e do Parnaíba.  

 
Foi relatado, ainda, que um Código Florestal que proteja a 

biodiversidade, garantindo a preservação do Cerrado, da Amazônia e de outros 
biomas, não pode tardar, pois, segundo mencionado, dados do IBAMA e do 
Ministério do Meio Ambiente revelam que aproximadamente 47,84% do Cerrado 
já foram desmatados. 

 
O Deputado Pedro Wilson lembrou as vantagens do Agroextrativismo, 

afirmando que ―muito mais do que se imagina, o Agroextrativismo pode ser 
rentável, mais até do que a derrubada da mata, a derrubada do Cerrado, para a 
implantação da agricultura ou de atividade pecuária‖. 

 
Restou clara a preocupação com o solo e com a água. Segundo o 

exposto, não se pode culpar os agricultores pela má utilização dos recursos, mas 
sim tratá-los como parceiros, pois podem ajudar e muito na preservação da 
natureza.   

 
Outra preocupação relatada foi a questão da exploração hidroelétrica 

que deve ocorrer em sintonia com a necessidade humana de utilização da água, 
bem como da preservação de plantas e animais. 

  
Nesse sentido, vale mencionar que foi divulgado no seminário o 

Programa de Capacitação em Agroextrativismo no Cerrado, desenvolvido pela 
ECODATA. 

 
Além disso, foi registrado durante o evento que ―a região hidrográfica do 

Tocantins-Araguaia tem números muito expressivos. Por exemplo, totaliza 
918.822 quilômetros quadrados. Isso significa algo em torno de 11% do nosso 
país. Ela se divide pelos Estados brasileiros da seguinte forma: Pará com 30%; 
Tocantins, 30%; Goiás, 21%; Mato Grosso, 15%; Maranhão, 4%; Distrito 
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Federal, um pequeno pedaço, de 0,1%. A área de drenagem dessa bacia é 
expressiva: abriga 409 municípios e tem uma população de 7,2 milhões de 
habitantes. Dessa população, a Região Metropolitana de Belém abriga 25%‖. 

 
É necessário que haja sintonia entre os planos e ações do Governo e 

das empresas para a preservação dos recursos do Cerrado. Uma ação conjunta 
que permita um objetivo comum de preservação do Cerrado concomitante com o 
desenvolvimento sustentável.  

 
Foi lembrada, ainda, a importância de passar para as futuras gerações 

os ensinamentos de que devemos preservar a natureza, com as seguintes 
recomendações: utilizar com parcimônia a água que consumimos, evitar 
torneiras abertas, não ficar muito tempo com o chuveiro ligado, não deixar a luz 
acesa, entre outras ações essenciais à preservação das riquezas naturais do 
nosso planeta.  Para isso, foi sugerida a criação de políticas educacionais,  para 
que as crianças tenham conhecimento da relevância desses pequenos gestos, a 
democratização do conhecimento em relação ao cerrado e a melhor forma de 
utilizá-lo.  

 
Portanto, mais uma vez ficou demonstrada a importância dos seminários 

para a divulgação do Cerrado, pois somente com a troca de ideias e 
experiências das pessoas que vivem o problema de perto é que conseguiremos 
conscientizar toda população de que o Cerrado deve ser protegido. Além disso, 
a maneira mais adequada é educar para o agroextrativismo, para o uso 
sustentável da água, entre outras ações que resgatarão aquele bioma e a vida 
das pessoas que ali residem. 
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VII SEMINÁRIO DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS 
E TRANSEXUAIS NO CONGRESSO NACIONAL: “DIREITOS 

HUMANOS DE LGBT: CENÁRIOS E PERSPECTIVAS” 
 

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

 
 

19 de maio de 2010 
 
               Foto: Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 

E/D: Pedro Chequer, Eduardo Barbosa, Sen. Fátima Cleide, Dep. Domingos Dutra, Dep. Paulo 
Pimenta, Dep. Iran Barbosa, Simeone Silva, Lena Peres e Toni Reis. 

  

Origem: Requerimento 118/10 - Deputada Fátima Bezerra e Deputado Pedro 
Wilson (CLP); 
Requerimento 36/10 - Deputada Iriny Lopes (CDHM); e 
Requerimento 309/10 - Deputado Iran Barbosa (CEC). 
 

EXPOSITORES 
 
DEPUTADO PAULO PIMENTA - Presidente da Comissão de Legislação Participativa - CLP; 
DEPUTADO DOMINGOS DUTRA - Representante da Comissão de Educação e Cultura - CEC; 
DEPUTADO IRAN BARBOSA - Representante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias - 
CDHM e Membro da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT; 
DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA - Membro da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT; 
DEPUTADO JOSÉ GENOINO - Coordenação da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT; 
DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Membro da Frente Parlamentar pela 
Cidadania LGBT; 
DEPUTADO CHICO ALENCAR - Membro da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT; 
DEPUTADA MANUELA D‘AVILLA – Membro da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT; 
SENADORA FÁTIMA CLEIDE - Coordenação da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT; 
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SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Coordenação da Frente Parlamentar pela Cidadania 
LGBT; 
EDUARDO BARBOSA - Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde; 
PEDRO CHEQUER - Programa Conjunto das Nações Unidas para DST/AIDS - Lançamento da 
campanha ―Igual a você‖; 
SIMEONE SILVA - Representante do Ministério da Saúde; 
LENA PERES - Representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; 
TONI REIS - Presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais - ABGLT. 
YONE LINDGREN - Coordenadora Política Nacional da Associação Brasileira de Lésbicas - ABL; 
KEILA SIMPSON - Vice-Presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais - ABGLT; 
DEBORAH DUPRAT - Subprocuradora-Geral da República, Ministério Público Federal; 
LÉO MENDES-Secretário de Finanças da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais - ABGLT; 
TATHIANE ARAÚJO - Secretária de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais- ABGLT; 
MICHELLE MEIRA - Representante da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência 
da República; 
ROSA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Advogada, Doutora em Ciências Humanas, pela 
Universidade Federal de Santa Catarina; 
MARCOS ALVES DA SILVA - Professor de Direito Civil, Advogado e Pastor da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, Mestre em Direito das Relações Sociais pela UFPR e Doutorando em 
Direito Civil pela UERJ; 
FERNANDA BENVENUTTI - Representante da Articulação Nacional de Travestis e Transexuais 
– ANTRA; 
JEAN WYLLYS - Jornalista, Escritor e Professor da ESPM e Universidade Veiga de Almeida; 
IRINA BACCI - Secretária Geral da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais - ABGLT; e 
CARLOS MAGNO - Secretário de Comunicação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais - ABGLT. 

 
 
RELATO 
 

A Comissão de Legislação Participativa, em conjunto com a Comissão 
de Direitos Humanos e com a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
Deputados, teve a satisfação de promover novamente este grande encontro, em 
parceria com a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais – ABGLT e com a Frente Parlamentar pela cidadania LGBT.  

 
Discussão sempre atual, neste ano o seminário focou-se em quatro 

temas primordiais: a análise da situação dos Direitos Humanos da população 
LGBT no Brasil; a proposta de união estável de pessoas do mesmo sexo; a 
garantia do estado laico e o papel do fundamentalismo religioso no 
comportamento homofóbico. 

 
A realização deste Seminário trouxe várias inovações, que atendem ao 

aumento da visibilidade e da participação da sociedade nas discussões sobre os 
direitos da comunidade LGBT no Brasil.  

 
O Seminário foi iniciado com a apresentação do Hino Nacional por um 

conjunto de travestis, emocionando a plateia que se comoveu com a expressão 
de democracia e liberdade que o ato representou. 
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Foram lançadas duas campanhas, num momento histórico de empenho 
do Poder Executivo no sentido de inclusão social das pessoas LGBT. A 
campanha ―Sou travesti: tenho o direito de ser quem sou‖, protagonizada pelo 
Departamento DST/AIDS do Ministério da Saúde, apresentou uma série de 
estratégias para mudar o conceito atual das travestis perante a sociedade, bem 
como para a prevenção de DST/AIDS e recolocação do público alvo no mercado 
de trabalho. 

 
Promovida pela ONU e outras entidades internacionais ligadas aos 

direitos humanos, a campanha ―Igual a Você‖, apresentou vídeos gravados de 
cada um dentre vários grupos sociais discriminados, mostrando que as 
diferenças entre as pessoas não as faz menos iguais. 

 
Foi apresentado também um importante panorama com relação às 

conquistas do movimento LGBT no mundo, abordando os países signatários da 
convenção da ONU sobre orientação sexual, e os avanços obtidos em termos 
dos direitos LGBT em diversos países. 

 
O fundamentalismo religioso foi discutido por diversos palestrantes, 

inclusive líderes religiosos, que defenderam a garantia da laicidade do Estado na 
promoção de políticas públicas e na legiferação e jurisprudência brasileira. Neste 
contexto, também foram apresentadas pesquisas sobre homoparentalidade e 
homoafetividade, abordando questões sobre direito sucessório e familiar. 

 
Sentimo-nos honrados de acolher novamente a luta das cidadãs e 

cidadãos brasileiros que tem visto seus direitos mais fundamentais violentados 
pelo algoz do preconceito e, ainda assim, flamejam suas bandeiras coloridas ao 
sabor de uma alegria contagiante, de quem acredita em um mundo melhor. 
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SEMINÁRIO “ESCOLA SEM HOMOFOBIA” 
  
 

REALIZADO EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E 
MINORIAS E A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

 
 
23 de novembro de 2010 
 

                  Foto: Marcelo Brandt 

 
E/D: Dep. Fátima Bezerra, Dep. Paulo Pimenta, Dep. Luiz Couto e Jane di Castro. 

 
Origem: Sugestão 227/10 - Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais – ABGLT 
Requerimento 133/10 - Deputado Paulo Pimenta (CLP), Requerimento 330/10 – 
Deputada Fátima Bezerra (CEC) e Requerimento 62/10 – Deputada Iriny Lopes 
(CDHM). 
 
EXPOSITORES 
 
DEPUTADO PAULO PIMENTA - Presidente da Comissão de Legislação Participativa Deputado 
Luiz Couto – Representante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias; 
DEPUTADO IRAN BARBOSA - Representante da Comissão de Educação e Cultura; 
DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA - Representante da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT; 
DEPUTADO CARLOS ABICALIL - Membro da Comissão de Educação e Cultura e da Frente 
Parlamentar pela Cidadania LGBT; 
DIRCEU GRECO - Professor universitário; 
YONE LINGREN - Coordenadora Política Nacional da Articulação Brasileira de Lésbicas - ABL; 
JOVANNA BABY - Presidenta da Articulação Nacional de Travestis e Transgêneros - ANTRA; 
TONI REIS - Presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais - ABGLT; 
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ANDRÉ LÁZARO - Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, do 
Ministério da Educação; 
CARLOS LAUDARI - Líder de equipe da ONG Pathfinder do Brasil; e 
LENA FRANCO - Representante da ONG ECOS - Comunicação em Sexualidade. 
 
 
RELATO 

 
Promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos 

Deputados, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias e a 
Comissão de Educação e Cultura, o Seminário atendeu ao propósito de debater 
o preconceito e a discriminação enfrentada por Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LGBT) no ambiente escolar. 

 
Inicialmente, foram apresentados os resultados da última pesquisa 

qualitativa sobre a homofobia na comunidade escolar em 11 capitais das 5 
regiões brasileiras (Manaus, Porto Velho, Recife, Natal, Goiânia, Cuiabá, São 
Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba), coordenada pela 
organização não governamental Reprolatina – soluções inovadoras em saúde 
sexual e reprodutiva. O estudo faz parte do projeto Escola Sem Homofobia, 
financiado pelo Ministério da Educação, e executado em parceria entre a 
Pathfinder do Brasil; Reprolatina; e Ecos –comunicação em sexualidade; com o 
apoio da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais – ABGLT; da GALE – Global Alliance for LGBT Education; e da 
Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT do Congresso Nacional. 

 
 Entre outros resultados, o estudo revelou que as questões envolvendo a 

diversidade sexual e a homofobia não estão sendo trabalhadas adequadamente 
com os jovens e adolescentes do país. A pesquisa ainda revelou que nem 
mesmo os(as) profissionais de educação têm o devido preparo para lidar com 
esse tipo de conteúdo.  

 
Foram também apresentados os materiais didáticos desenvolvidos pelo 

projeto Escola Sem Homofobia, que objetivam facilitar o trabalho dos docentes 
no enfrentamento da discriminação por orientação sexual e identidade de 
gênero. Entre os materiais produzidos estão vídeos e materiais impressos, que 
poderão ser utilizados em oficinas formuladas e inseridas em um guia especifico 
para os educadores. 

 
Em vários momentos foi relatada a dificuldade que as travestis e 

transexuais enfrentam para concluir seus estudos, tendo em vista a rejeição que 
sofrem no ambiente escolar desde a mais tenra idade. Neste contexto, foi 
homenageada a primeira travesti a concluir o nível de doutorado em Educação.  

 
De uma forma geral, houve consenso de que é necessário investir no 

enfrentamento à homofobia e todas as formas de discriminação, em todos os 
níveis da Educação, a começar com o treinamento e sensibilização dos 
profissionais e funcionários das escolas e universidades. Também foi cobrada 
uma política de disponibilização e divulgação dos materiais didáticos promovidos 
pelo projeto Escola sem Homofobia, que ainda não alcançam as salas de aula. 
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Ao final dos trabalhos, foi realizada a entrega do Prêmio Educando para 
a Diversidade Sexual, que tem a finalidade de reconhecer, valorizar e incentivar 
a promoção do direito à diversidade sexual no ambiente escolar no Brasil. A 
premiação foi uma iniciativa da Global Alliance for LGBT Education, e do CEPAC 
- Centro Paranaense da Cidadania. 
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SEMINÁRIO “EUTANÁSIA E ANENCEFALIA” 
 
  

25 de março de 2010 

       
Foto: Brizza Cavalcante 

 
E/D: Elias Fernando Miziara, Dep. Dr. Talmir, Cícero Urban e Diaulas de Costa Ribeiro. 

 
Origem: Requerimentos 109 e 110/2009 - CLP, de autoria do Deputado Dr. 
Talmir. 
 
EXPOSITORES 

 
DEPUTADO PAULO PIMENTA - Presidente da Comissão de Legislação Participativa - CLP; 
DEPUTADO DR. TALMIR - Autor dos Requerimentos; 
CÍCERO URBAN - Médico, representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB; 
DIAULAS COSTA RIBEIRO - Representante do Conselho Federal de Medicina - CFM; 
ELIAS FERNANDO MIZIARA - Diretor de Comunicação da Associação Médica Brasileira - AMB; 
LENISE GARCIA - Presidente do Movimento Brasil sem Aborto - MBS; 
ELIZABETH KIPMAN CERQUEIRA - Representante da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil - CNBB; 
JAIME FERREIRA LOPES - Representante da Federação Espírita Brasileira; 
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA - Presidente da Comissão de Bioética da Ordem dos Advogados 
do Brasil do Distrito Federal - OAB-DF; 
PAULO FERNANDO MELO - Membro da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família e 
Assessor Parlamentar da Câmara dos Deputados; 
CARLOS ABRAÃO MOURA VALPASSOS - Antropólogo e pesquisador do Laboratório de 
Etnografia Metropolitana da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; 
RENATO UIRÁ AFONSO CHAGAS - Representante do Grupo Vida para Todos; 
LIESBETH GUTH DE PAIVA - Psicóloga; 
CLETO RODRIGUES - Servidor da Câmara dos Deputados; e 
ARIANA ARAGÃO - Participante. 
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RELATO 
 

A Comissão de Legislação Participativa realizou, em 25 de março de 
2010, o Seminário ―Eutanásia e Anencefalia – A vida em nossas mãos‖, fruto dos 
O desenvolvimento científico praticamente eliminou quaisquer limites à ação 
humana. Todavia, não seria apenas a exequibilidade de uma conduta que a 
tornaria adequada. Se os limites tecnológicos ampliam-se dia após dia, cabe à 
ética assegurar que suas fronteiras não extrapolem o aceitável.  

 
Na primeira parte do Seminário foi discutido o tema ―Eutanásia‖, não 

deixando de serem abordadas também questões sobre a distanásia e a 
ortotanásia. Foi discutida a realidade da eutanásia em outros países onde ela é 
legalizada, como Holanda e Bélgica, e demonstrou-se uma grande preocupação 
acerca de sua má utilização, caso uma lei fosse aprovada, principalmente quanto 
aos critérios para a definição da fase terminal do paciente, quanto à expressão 
da sua vontade e de sua autonomia.  

 
A eutanásia foi considerada inconsistente com a atividade médica pelo Dr. 

Cícero Urban, que, apesar de representar a CNBB, preocupou-se em passar sua 
visão como médico oncologista e bioeticista. Justificou sua posição tendo em 
vista os riscos como falhas diagnósticas, mesmo com todos os avanços da 
Medicina, assim como falha humana, a que se dá no trata com o paciente, uma 
vez que o profissional, muitas vezes, não tem condições de tratar a questão do 
sofrimento, da dor e da morte.  

 
Segundo o Dr. Diaulas, o Conselho Federal de Medicina não debate a 

eutanásia e não é favorável a ela, mas também não é favorável à essa 
mecanização da vida em concorrência com a morte. Afirma que a suspensão de 
esforço terapêutico ou tratamento fútil é ético e defendido por entidades médicas 
nacionais e internacionais. 

 
A objeção de consciência do médico também foi discutida, uma vez que o 

médico também deve ter o direito de dizer que não participa de um processo de 
eutanásia. Segundo o Dr. Elias Miziara, suas decisões morais e convicções 
religiosas devem ser levadas em consideração.  

 
Tendo em vista a falta de condições, no estado atual do sistema de saúde 

existente, de identificar de fato a situação de paciente terminal, o representante 
da Associação Médica de Brasília afirmou que seria temerário produzir uma 
legislação que viesse a permitir a eutanásia. 

 
O paliativismo também foi discutido e defendido como prioritário à 

discussão da questão da eutanásia, tanto maior é a necessidade de privilegiar a 
cultura humanística do que a tecnologia.  

 
Na segunda parte do Seminário debateu-se o tema ―Anencefalia‖ e foram 

apresentados diferentes pontos de vista, tendo a Sra. Lenise, Presidente do 
Movimento Brasil sem Aborto, defendido o direito da criança anencéfala à vida, 
como qualquer ser humano com deficiência deveria ter. Esclareceu que existe 
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variação no tempo de sobrevida de cada bebê anencéfalo pela diferença de 
desenvolvimento que pode haver de um feto para outro, não se podendo 
subestimar o avanço da ciência e condenar uma vida, como alertou também a 
Sra. Elizabeth, representante da CNBB. 

 
Já do ponto de vista da mãe, a agressão de um aborto pode ser maior do 

que as possíveis complicações que ela possa vir a ter com uma gravidez de 
anencéfalo, com riscos e complicações em futuras gestações, inclusive o câncer 
de mama. Caso a mulher prossiga com a gestação, o fardo é quase sempre uma 
carga emocional; porém, comprovou-se que em casos de aborto, as sequelas 
emocionais são muito maiores, sendo mais difícil para a mãe assimilar a 
realização de um aborto do que uma gravidez difícil seguida de um luto. 

 
Para o movimento espírita brasileiro, não se pode trabalhar esse assunto 

sob uma única ótica, deve-se considerar o conjunto das posições. Da mesma 
forma que os posicionamentos científico e jurídico são extremamente 
importantes, também se deve respeitar e considerar as visões religiosas que as 
instituições cristãs e não cristãs do Brasil têm sobre o assunto, uma vez que 
vivemos em um país em que 95% da população têm matriz religiosa, seja ela 
qual for. Considera ainda o feto a partir da concepção e da fecundação como 
uma nova individualidade biológica que deve ser respeitada, que tem dignidade 
e direitos humanos. 

 
Em oposição aos outros expositores, o Conselho Federal da OAB tratou o 

feto anencefálico como uma patologia que deve ser tratada e, sua posição é pelo 
direito de escolha da mãe, do casal, que devem ter sua autonomia respeitada. 
Defendeu que a discussão deve ser realizada pelo ângulo estritamente jurídico e 
que a solução encontra-se em nossa ordem jurídica, no respeito aos direitos e 
princípios constitucionais da saúde, liberdade e dignidade da pessoa humana. 

 
Foram ainda levantadas questões sobre a legalização do aborto no Brasil, 

quanto à pressão e financiamento internacional, o que foi confirmado pela 
representante da CNBB, que considerou o aborto uma regressão e afirmou que 
com a sua legalização o número de abortos aumentaria até mil vezes por cento.  
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SEMINÁRIO “GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA” 
 
 

27 de maio de 2010 
 

        Foto: Janine Moraes 

 
E/D: Dep. Arnaldo Faria de Sá, Dep. Paulo Pimenta, Dep. Dr. Talmir e Sr. Maurício Domingues da Silva 
(Naval). 

 
Origem: Requerimento n. 111/10 – de autoria do Deputado Dr. Talmir. 
 
EXPOSITORES 
 
DEPUTADO PAULO PIMENTA - Presidente da Comissão de Legislação Participativa - CLP; 
DEPUTADO DR. TALMIR - Autor do Requerimento 111/10; 
DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Relator da PEC 534/02; 
SENADOR ROMEU TUMA - Autor da PEC 534/02; 
MAURÍCIO DOMINGUES DA SILVA - Presidente da ONG SOS Segurança dá Vida; e 
BISMAEL BATISTA DE MORAIS - Professor universitário. 

 
 

RELATO 
 
O Seminário Guardas Municipais e Segurança Pública foi realizado pelo 

segundo ano consecutivo pela Comissão de Legislação Participativa na Câmara 
dos Deputados. Repetindo o sucesso do ano anterior, centenas de guardas 
municipais de todo o País participaram ativamente do evento, manifestando suas 
preocupações acerca da regulamentação da atividade. 

 
A Constituição Federal de 1988 prevê que, além dos órgãos 

encarregados pela Segurança Pública, como a Polícia Federal, a Polícia 
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Rodoviária Federal, as Polícias Civis, as Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares, os Municípios podem constituir Guardas Municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a 
lei. 

 
Entretanto, a definição das competências da Guarda Municipal ainda é 

tema de grande discussão no Congresso Nacional, cujas proposições 
legislativas apresentadas gravitam em torno da PEC n. 534/02, de autoria do 
Senador Romeu Tuma, e relatada na Câmara dos Deputados pelo Deputado 
Arnaldo Faria de Sá.  

 
De uma forma geral, os presentes relataram que, devido à falta de 

regulamentação da atividade, os guardas municipais ficam muitas vezes sujeitos 
a outras autoridades policiais, bem como se encontram em situação de 
vulnerabilidade frente ao crime. Manifestaram seu desejo e sua vocação de 
servir à sociedade, em uma perspectiva comunitária e pacifista, com a 
salvaguarda de um código que defina seus poderes e competências. 

 
Na oportunidade, foi inaugurada a Frente Parlamentar Pró Guardas 

Municipais, contando na ocasião com a participação de 216 deputados, cujo 
compromisso é trabalhar pela votação das propostas que permitem o 
aprimoramento das guardas municipais, como a PEC n. 534/02, que amplia as 
competências dessas corporações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/77842-COMISSAO-APROVA-PEC-QUE-AMPLIA-FUNCAO-DE-GUARDA-MUNICIPAL.html
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SEMINÁRIO “OS LIMITES ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO, 
CENSURA E HOMOFOBIA” 

 
 

15 de dezembro de 2010 
 

   Foto: Saulo Cruz 

 
E/D: Maria Berenice Dias, Davi Pires, Deputado Paulo Pimenta, Toni Reis e Igo Martini. 

 
Origem: Requerimento n. 136/10, de autoria do Deputado Paulo Pimenta.  
 
 
EXPOSITORES 
 
DEPUTADO PAULO PIMENTA – Presidente da Comissão de Legislação Participativa - CLP; 
TONI REIS - Presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais - ABGLT; 
DAVI PIRES - Diretor do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, do 
Ministério da Justiça; 
CARLOS MAGNO - Secretário de Comunicação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais - ABGLT; 
IGO MARTINI - Coordenador-Geral de LGBT da Secretaria Especial de Direitos Humanos, da 
Presidência da República; 
MARIA BERENICE DIAS - Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul; 
CELSO SCHRÖDER - Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas - FENAJ; e 
ROSELI GOFFMAN - Presidente do Conselho Federal de Psicologia - CFP. 
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RELATO 

 
O Seminário Os Limites entre a Liberdade de Expressão, Censura e 

Homofobia, foi realizado pela Comissão de Legislação Participativa como um 
desdobramento dos seminários anteriores: Escola sem Homofobia; e 
Assassinatos LGBT, onde se levantou por várias vezes o papel da mídia na 
promoção do preconceito e da segregação da comunidade LGBT no Brasil. 

 
Foram convidados a participar do evento: representantes das empresas 

radiodifusoras; dos jornalistas; do Ministério da Justiça; da Secretaria Especial 
de Direitos Humanos da Presidência da República; do Conselho Federal de 
Psicologia; da população LGBT; do Ministério Público e da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

 
Infelizmente, não contamos com a presença de nenhum representante 

das empresas de telecomunicação, que por isso não puderam apresentar seus 
pontos de vista sobre o tema. 

 
O representante do Ministério da Justiça apresentou seus critérios de 

indicação classificativa, e discorreu sobre a liberdade de expressão, e onde os 
diversos tipos de liberdade se encontram e se limitam. Desmitificou a questão da 
censura em relação às temáticas LGBT, que não seriam provenientes do 
Ministério da Justiça, e sim do mercado de investidores dos diversos programas. 

 
O principal tema abordado foi o da utilização da população LGBT na 

inspiração para programas humorísticos que, via de regra, tende a desqualificar 
essas pessoas, contribuindo para a propagação do preconceito a elas dirigido. 
De uma forma geral, as opiniões convergiram no sentido do julgamento de que 
esse tipo de abordagem prejudica o enfrentamento ao preconceito, ao invés de 
trazê-lo à discussão. 

 
Todos os participantes se posicionaram quanto a qualquer possiblidade 

de censura, por parte do Estado, e defenderam a ampla liberdade de expressão, 
como pedra fundamental de uma verdadeira democracia. Entretanto, a liberdade 
de expressão da mídia não deve inferiorizar pessoas, nem ofender 
injustificadamente os princípios e a dignidade de cada um, respeitando as 
fronteiras da liberdade individual, coletiva e institucional. 

 
Em resumo, foi amplamente discutido o papel da mídia na promoção do 

respeito, fraternidade e igualdade entre as pessoas, e que ela deve cumprir seu 
papel de informar e entreter, enquanto promove a paz social. 
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SEMINÁRIO “OS 20 ANOS DO ECA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS: 
CONQUISTAS E DESAFIOS” 

 
 
13 e 14 de julho de 2010 

       
Foto: Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 

 
E/D: Carmem Silveira, Ministra Márcia Lopes, Deputado Pedro Wilson, Deputado Paulo Pimenta e Casimira 
Benge. 

 
Origem: Requerimento nº 117/10, de autoria do Deputado Pedro Wilson. 
 
 
EXPOSITORES 
 
Dia: 13 de julho de 2010 
 
CARMEN SILVEIRA DE OLIVEIRA - Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado de Direitos Humanos da Presidência da 
República; 
CASIMIRA BENGE - Chefe da Área de Direitos e Proteção da Criança e do Adolescente do 
UNICEF Brasil; 
MÁRCIA LOPES - Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
FÁBIO FEITOSA DA SILVA - Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente — CONANDA; 
JULIANA FERNANDES - Coordenadora-Geral de Serviços Especializados a Famílias e 
Indivíduos do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
ANA SUDÁRIA DE LEMOS SERRA - Assessora da Área Técnica de Saúde do Adolescente e do 
Jovem, do Ministério da Saúde; 
ROSILÉA MARIA ROLD WILLE - Coordenadora-Geral de Direitos Humanos da Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade — SECAD, do Ministério da Educação; 
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MARIA LÚCIA LEAL - Pesquisadora da Universidade de Brasília sobre violência contra crianças 
e adolescentes; 
LEILA PAIVA - Coordenadora do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes — PNEVSCA; 
LUCAS CARVALHO - Representante do Conselho Federal de Psicologia; e 
ERIKA KOKAY - Presidenta da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal. 
 
Dia: 14 de julho de 2010 
 
LUDMILA RODRIGUES DA SILVA – Representante do Centro de Ensino Fundamental Carlos 
Mota, Lago Oeste de Brasília; 
CLEMILDO SÁ – Conselheiro Tutelar de Brasília Norte; 
ERIVÃ VELASCO – Secretária do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
ISA OLIVEIRA – Secretária Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil; 
CLÁUDIA DE OLIVEIRA IGNEZ – Promotora da Infância e Juventude de Minas Gerais; 
ALINE YAMAMOTO – Coordenadora de Projetos, representando o ILANUD; 
CLEOMAR MANHAS – Representante do Diretor do INESC; 
NORMA FERRO COSTA – Representante do CNT/SEST/SENAT; 
JAIR MENEGUELLI – Presidente do Conselho Nacional do SESI; 
VILMA DE OLIVEIRA CHAVES – Professora da Secretaria de Educação, Regional de 
Taguatinga, no NMP; 
SANDRA RAQUEL – Professora da Secretaria de Educação; 
SANDRO LUIZ ALVES DE MOURA – Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Estado de Rondônia; 
RAFAEL MADEIRA – Conselheiro Titular licenciado do Conselho Tutelar Brasília Norte; 
EDMILSON COSTA – Candidato a Vice-Presidente do Brasil pelo Partido Comunista Brasileiro; 
MARIA DO ROSÁRIO – Deputada Federal e representante de Dilma Roussef, candidata do PT; 
FLÁVIO ARNS – Senador da República e representante de José Serra, do PSDB; 
MARIA ALICE SETÚBAL – Representante de Marina Silva, candidata do PV; 
PAULO BÚFALO – Representante do candidato do PSOL, Plínio de Arruda Sampaio; 
EDSON DORTA – Candidato a Vice-Presidente da República pelo PCO; 
ZÉ MARIA – Candidato a Vice-Presidente da República pelo PSTU; 
LORRAINE STEFANE – Representante do Centro de Ensino Médio nº 3 de Ceilândia - DF; 
LEONARDO FORMENTINI – Participante; 
CLEO MANHAS – Representante do INESC; 
MÁRCIA ACIOLI – Participante; 
ADRIANA DO EGITO – Representante do UNICEF; 
MARIA GILMAR – Representante do Movimento de Mulheres do Distrito Federal; 
VITAL DIDONET – Representante da Rede Nacional Primeira Infância; e 
CLÁUDIA IGNEZ – Promotora de Justiça da Infância e Educação; 
 
 

RELATO 
 

O Seminário, realizado no Auditório Nereu Ramos, dias 13 e 14 de julho 
de 2010, teve origem no Requerimento nº 117/10, de autoria do Deputado Pedro 
Wilson, com o objetivo de apontar estratégias eficazes para assegurar o 
cumprimento da legislação que protege crianças e adolescentes, bem como 
debater a respeito de políticas públicas, com o apoio da sociedade, que tenham 
o mesmo propósito de proteção dos direitos dessas crianças e adolescentes. 

 
Várias autoridades e estudiosos do tema prestaram seu depoimento, 

trocando experiências em relação aos caminhos que devem ser seguidos para o 
aprimoramento do Estatuto da Criança e do Adolescente e, principalmente, 
estudar maneiras que assegurem os direitos ali enumerados.  
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O Deputado Paulo Pimenta, Presidente da Comissão de Legislação 

Participativa, em sua manifestação, fez questão de registrar a importância do 
seminário para o Parlamento e para a sociedade brasileira como um todo, 
afirmando que se deve dar mais publicidade ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

 
A Senhora Carmem Silveira, representando o Ministro Paulo Vannuchi, 

salientou que o Brasil foi o primeiro país a ter um marco legal em sintonia com a 
Convenção sobre os Direitos da Criança, ressaltando que ―há também o desafio 
de somar esforços na gestão pública, o foco deste seminário, pensando a 
―intersetorialidade‖.  

 
Percebeu-se que, em geral, os expositores mencionaram que vários 

foram os avanços alcançados na proteção das crianças e adolescentes desde a 
criação do ECA. Não obstante, foram discutidos  aspectos atinentes às 
possibilidades de melhorias da legislação, bem como de proteção aos direitos já 
existentes.  

 
Nesse sentido, deve-se registrar a manifestação da Senhora Márcia 

Lopes, Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que revelou 
serem inequívocos os avanços conquistados pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente nesses últimos anos. 

 
A Ministra acrescentou, ainda, que ―o Seminário se reveste da maior 

importância, principalmente quando estabelece como objetivo as estratégias 
para a efetividade dessa legislação brasileira‖. (...) A legislação de um país 
reflete a escolha política que faz, que seus governos fazem, que a sociedade 
faz, em relação a determinado tema, a determinado campo de atuação social. 
Portanto, é um orgulho para o País ter uma legislação dessa natureza e 
aprimorá-la cada vez mais‖. 

 
Pelos argumentos apresentados, depreende-se que o caminho a ser 

seguido é o da participação mais atuante da sociedade que, em parceria com o 
Estado, inclusive em situações até pouco tempo consideradas de interesse 
privado, deve providenciar mudanças que otimizem a legislação atual e, 
principalmente, fazer valer os direitos já assegurados a essas crianças e 
adolescentes, minimizando as situações de desigualdades. 

 
Além disso, percebeu-se, pelos depoimentos, que muitas pessoas ainda 

não têm acesso ao Estatuto e, por essa razão, é premente que se trabalhe na 
divulgação dessa legislação e de outras correlatas, de forma a dar conhecimento 
a respeito do assunto ao maior número de interessados, o que vem ratificar a 
importância desses seminários.   

 
Vale mencionar, por oportuno, que na tarde do segundo dia de seminário 

houve a participação várias autoridades (Parlamentares e representantes de 
candidatos à Presidência da República), os quais trouxeram as ideias dos 
presidenciáveis a respeito do tema em análise.  
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Entre diversos aspectos relevantes levantados pelos expositores, a 
intersetorialidade foi um dos pontos lembrados de maneira veemente, com a 
demonstração da importação de uma ação conjunta, com a participação de 
todos, para uma mudança geral. Ademais, foi dito, ainda, que essas políticas 
públicas se fazem necessárias em nosso país em razão da desigualdade social, 
pois, do contrário, não haveria necessidade de haver um Estatuto de proteção às 
crianças brasileiras. 

 
O Deputado Edson Santos, que presidia o Seminário, encerrou os 

trabalhos agradecendo a presença de todos, em especial a dos representantes 
dos presidenciáveis. 
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SEMINÁRIO: “PLANOS DE SAÚDE E COOPERATIVISMO NA 
SAÚDE” 

 

 

11 de maio de 2010 
 

        Foto: Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 

E/D: Florisval Meinão, Dep. Dr. Talmir e José Abel Alcanfor Ximenes. 
 
Origem: Requerimento nº 108/09, de autoria do Deputado Dr. Talmir. 
 
EXPOSITORES 
 
FLORISVAL MEINÃO - Representante da Associação Médica Brasileira; e 
JOSÉ ABEL ALCANFOR XIMENES - Coordenador Nacional do Ramo Saúde da Organização 
das Cooperativas Brasileiras e representante da UNIMED do Brasil. 
 

 
RELATO 
 

O Seminário foi realizado pela Comissão de Legislação Participativa em 
atendimento ao requerimento nº 108/09, de autoria do Deputado Dr. Talmir, para 
discutir o tema ―Planos de Saúde e Cooperativismo na Saúde‖. 

 
O Deputado Paulo Pimenta fez a abertura do evento, constituiu a Mesa 

de Expositores e, em seguida, passou a Presidência dos trabalhos para o 
Deputado Dr. Talmir, autor do requerimento, que, prontamente, passou a palavra 
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ao primeiro expositor, Senhor Florisval Meinão – representante da Associação 
Médica Brasileira - AMB. 

 
Florisval iniciou sua exposição, chamando a atenção para o fato de que 

a saúde suplementar tem crescido, sistematicamente, no Brasil, atingindo, 
atualmente, um contingente de 50 milhões de usuários. No entendimento do 
representante da AMB, isso decorre da incapacidade do SUS que, apesar de ser 
um sistema bem estruturado, tem problemas como o financiamento insuficiente. 
O fato de o montante de recursos gastos para atender aos 50 milhões de usuário 
da saúde suplementar ser superior aos gastos pelo SUS para atender aos 130 
milhões de brasileiros que não são assistidos pela saúde suplementar 
evidenciam essa deficiência de financiamento e explicam porque a saúde 
suplementar é uma prioridade dos brasileiros que têm condições de custeá-la.  

 
Essa situação é agravada ainda mais em razão dos atendimentos 

realizados pelo SUS aos beneficiários do sistema de saúde suplementar, 
especialmente de medicamentos mais caros. Apesar de haver previsão legal, 
raramente o SUS é ressarcido das despesas realizadas nesses procedimentos. 

 
O representante da AMB apresentou uma série de conflitos na relação 

entre médicos, pacientes e planos de saúde, como a recusa dos planos em 
cobrir gastos com órteses e próteses dos pacientes e a baixa remuneração dos 
planos para os procedimentos médicos. Na opinião do dirigente, a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) falha na fiscalização do setor, e não 
cumpre o papel de regular a relação entre as empresas e os prestadores de 
serviço. ―Ela insiste em dizer que seu papel é regular a relação entre associados 
e empresas, enquanto a relação entre prestadores e as empresas fica para a 
legislação como um todo‖. 

 
Meinão destacou, ainda, a discrepância existente entre a rol de 

procedimentos da Associação Média Brasileira, que hoje tem mais de 4 mil itens, 
e a relação da ANS, que contempla pouco mais de 2 mil itens, como causa dos 
conflitos existentes no sistema, pois o médico receita um procedimento previsto 
pela AMB e o plano de saúde se recusa a autorizar aquele procedimento porque 
ele não consta na relação da ANS, obrigando o usuário do sistema de saúde 
suplementar a procurar a justiça para ter assegurado o seu direito. 

 
O representante da Unimed e da Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB), José Abel Ximenes, concordou com o representante da AMB 
com relação ao financiamento do SUS ser insuficiente e acrescentou que esse 
quadro tende a se acentuar diante do processo de envelhecimento pelo qual 
passa a população brasileira, que sobrecarrega não apenas o sistema público 
como também o privado, pois um idoso demanda mais atendimento que um 
jovem, o que compromete o equilíbrio financeiro dos sistemas público e privado.  

 
Ximenes defendeu o estudo de novos modelos organizacionais de saúde 

e pediu apoio às cooperativas médicas. ―A classe médica, através do 
cooperativismo, está com a proposta que mais tem dado resultado neste País. A 
categoria só viu uma maneira de exercer essas atividades, criando uma empresa 
do terceiro setor – a Unimed, criando a cooperativa que, com todos os seus 
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problemas, hoje detém 33% do mercado e está presente, como nenhuma outra 
operadora, em 83% dos municípios, com 103 hospitais, 89 pronto-atendimentos 
e 166 farmácias, só não ganha do SUS‖. 
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SEMINÁRIO “QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUÍDA 
AOS CONSUMIDORES DA ZONA RURAL DO RIO GRANDE DO 

SUL” 
 
 

Crissiumal/RS, 05 de julho de 2010. 
 

            Foto: Ricardo Lopes 

 
E/D: Ana Maria Tomaz, Nilton Telichevescky, Carlos Ernesto Grun, Dep. Paulo Pimenta, Sérgio Drum, 
Edegar Menin, Nilton Luiz Bellenzier e Vanir Ângela Strada. 

 
Origem: Requerimento nº 127/10, de autoria do deputado Paulo Pimenta. 
 
EXPOSITORES 
 
SÉRGIO DRUM - Prefeito de Crissiumal/RS; 
CARLOS ERNESTO GRUN - Vice-Prefeito de Crissiumal/RS; 
EVOLI NEVES - Presidente da Associação da Região Celeiro/RS - AMUCELEIRO; 
NILTON LUIZ BELENZIER - Presidente da Associação dos Municípios da Zona de Produção - 
ANZOP; 
GILBERTO TONELLO - 1º Vice-Presidente da Associação Municípios Alto Uruguai - AMAU: 
EDEGAR MENIN - Representante do Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai - 
CIRAU; 
ANAMARIA TOMAZ - Promotora de Justiça; 
VANIR ÂNGELA STRADA - Gerente do Departamento de Serviço de Rede Centro da Rio 
Grande Energia - RGE; 
IVO PAGANI - Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR; e 
NILTON TELICHEVESCKY - Gerente da Área de Projeto da Agência Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS, e representante da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 
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RELATO 
 

A Comissão de Legislação Participativa (CLP) realizou no dia 5 de julho 
de 2010, no município de Crissiumal, localizado na região noroeste do Rio 
Grande do Sul, Seminário para debater a qualidade da energia elétrica 
distribuída aos consumidores da área rural dos municípios gaúchos. O evento, 
que foi proposto pelo presidente da Comissão, Deputado Paulo Pimenta, teve a 
finalidade de discutir propostas que permitam a expansão do programa Luz para 
Todos, desenvolvido pelo do Governo Federal. Investimentos em suporte técnico 
para a ampliação do potencial de distribuição de carga aos consumidores de 
energia da região também pautaram as discussões.  

  
Com a realização do Seminário foi possível estabelecer um diagnóstico 

atualizado sobre o serviço prestado, detalhando medidas efetivas para a solução 
de problemas como quedas de energia e variação no nível de tensão da rede, 
problemas identificados como rotineiros pelos consumidores participantes dos 
debates. Além disso, o evento possibilitou uma avaliação das tarifas que são 
cobradas atualmente. Segundo dados coletados pela Comissão, o Brasil possui 
uma das mais altas tarifas de energia elétrica do mundo. Hoje, o cidadão paga, 
em média, R$ 0,50 por quilowatt consumido, enquanto o custo estimado de 
produção gira em torno de R$ 0,10.  

 
Dessa forma, proporcionar o diálogo entre a empresa fornecedora de 

energia elétrica e a população rural, buscando aproximar o serviço prestado da 
realidade de cada comunidade, pode ser considerado um dos grandes méritos 
do Seminário. Pela primeira vez, o Congresso Nacional instalou uma comissão 
de trabalho em município do interior gaúcho com o propósito de discutir um 
problema que atinge milhares de famílias que residem na zona rural do Rio 
Grande do Sul. "O Seminário representa um momento histórico para nosso 
município e região. Em uma oportunidade ímpar, tivemos a chance de discutir as 
falhas no sistema de transmissão de energia elétrica diretamente com 
autoridades competentes‖, destacou o Vice-prefeito de Crissiumal, Carlos 
Ernesto Grun, durante o evento. 

 
Temas como a isenção de pagamento para famílias que consomem 

menos de 100 quilowatts mensais e a implantação imediata da tarifa social 
também foram abordados durante os debates. Autoridades e lideranças de mais 
de 50 municípios gaúchos participaram do Seminário, que reuniu mais de 500 
produtores rurais em Crissiumal. 
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OUTROS EVENTOS 
 

DEBATE E LANÇAMENTO DA PUBLICAÇÃO SOBRE 
INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DA MÍDIA, EDITADA 

PELA UNESCO 
 

EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

 

23 de junho de 2010 

 
        Foto: Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 

 
E/D: Gilda Carvalho, Guilherme Canela, Dep. Iriny Lopes, Dep. Paulo Pimenta e Carolina Ribeiro.  

 
PROPOSIÇÃO: 
 
Requerimento 128/10 do Deputado Paulo Pimenta - CLP 
Requerimento 39/2010 da Deputada Iriny Lopes – CDHM 
 
EXPOSITORES: 
 
GUILHERME CANELA - Coordenador de Comunicação e Informação da UNESCO; 
CAROLINA RIBEIRO - Coordenadora do Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social; 
GILDA CARVALHO - Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal; 
AMILCARE DALLEVO JÚNIOR - Presidente da Associação Brasileira de Rádio Difusores - 
ABRA; e 
FÁBIO DE SÁ E SILVA - Pesquisador do IPEA. 
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RELATO 
 

A reunião de audiência pública, realizada, em conjunto, pelas Comissões 
de Legislação Participativa e de Direitos Humanos e Minorias, em 23/06/2010, foi 
uma oportunidade ímpar para tratar de um tema essencial para o 
desenvolvimento democrático de um país, o desenvolvimento da mídia. No 
evento, foi lançada a versão em Português da publicação ―Indicadores de 
Desenvolvimento da Mídia: Marco para a Avaliação do Desenvolvimento dos 
Meios de Comunicação‖, editada pela Unesco, a partir de experiências sobre o 
tema em diferentes países. 

 
No estudo, a UNESCO identifica as principais características de mídia que 

possibilitam a liberdade de expressão, a independência e o pluralismo. 
 
A organização sugere que legisladores e outros agentes ligados aos 

meios de comunicação adotem os indicadores propostos no documento, a fim de 
―assegurar aos cidadãos as ferramentas necessárias para fazer boas escolhas e 
melhorar sua participação no processo democrático‖. 

 
Guilherme Canela, que representou a UNESCO na audiência pública, 

ressalta que o documento está dividido em 5 grandes categorias, a partir das 
quais são abordados diferentes temas, que, por sua vez, são subdivididos em 
indicadores, subindicadores, meios de verificação e fontes de dados. Com isso, 
chegamos a mais de 100 indicadores propostos nesse material. 

 
Sistema regulatório, Pluralidade e diversidade, Plataforma democrática,  

Capacitação profissional e Infraestrutura são as cinco categorias em que foi 
dividida a publicação. 

 
Sistema regulatório favorável à liberdade de expressão, ao 

pluralismo e à diversidade de mídia. 
 
Na primeira categoria de indicadores proposta para avaliar a mídia de um 

país, a UNESCO questiona se a liberdade de expressão e o direito à informação 
são garantidos por lei e respeitados na prática. 

 
Restrições justificadas 
 

A UNESCO recomenda que o Estado não imponha restrições legais 
injustificadas à mídia e que as leis sobre crimes contra com a honra (como a 
difamação) imponham restrições o mais específica possível para proteger a 
reputação dos indivíduos. 

 
Censura 
 

Segundo o documento, a mídia não pode estar sujeita à censura prévia – 
ou seja, qualquer violação às regras para o conteúdo da mídia deve ser punida 
apenas após sua publicação ou divulgação. 
Radiodifusão 
 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/preview-149053.html?timestamp=1277149336332
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/preview-149054.html?timestamp=1277149405480
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/preview-149055.html?timestamp=1277149487330
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/preview-149056.html?timestamp=1277149547199
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/preview-149057.html?timestamp=1277149620564
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Com relação ao sistema de rádio e televisão, a UNESCO recomenda que 
haja às emissoras garantias legais de independência editorial contra interesses 
partidários e comerciais. O órgão regulador do setor também deve ser composto 
por integrantes escolhidos em processo transparente e democrático, e deve 
prestar contas à população. 
 
Pluralidade e diversidade da mídia, com igualdade de condições no plano 
econômico e transparência da propriedade. 
 

Segundo o documento da UNESCO, o Estado deve impedir a 
concentração indevida no setor de mídia e assegurar a pluralidade. ―Os 
governos podem adotar regras para limitar a influência que um único grupo pode 
ter em um ou mais setores‖, diz o estudo. 

 
Radiodifusão 
 

O estudo recomenda ainda a divisão equitativa das frequências de rádio e 
televisão entre as emissoras públicas, privadas e comunitárias, e entre as 
estações nacionais, regionais e locais. 
 

Para a UNESCO, a distribuição de concessões deve ser transparente e 
aberta ao público. ―O processo deve ser supervisionado por órgão isento de 
interferência política ou interesses particulares‖, afirma. 

 
Publicidade estatal 
 

A publicação expõe a necessidade de existir um código publicitário, 
estabelecido por órgão profissional independente, a fim de evitar propagandas 
enganosas por parte do Estado. Além disso, conforme o texto, é preciso 
monitorar a distribuição da publicidade dos governos, ―a fim de assegurar o justo 
acesso por todos os segmentos da mídia‖ 
 
A mídia como uma plataforma para o discurso democrático 
 

Na terceira categoria de indicadores prevista no documento, a UNESCO 
questiona se o conteúdo da mídia, seja ela pública, privada ou comunitária -  
reflete a diversidade de opiniões na sociedade, inclusive de grupos 
marginalizados. 

 
A organização recomenda ainda avaliar se os vínculos empregatícios nos 

órgãos de mídia refletem a diversidade social. O documento cita como exemplo 
o equilíbrio de gênero entre jornalistas e executivos do setor. 

 
Autorregulamentação 
 

Segundo o estudo, a autorregulamentação dos órgãos de mídia é a 
melhor opção para assegurar a qualidade jornalística. ―Códigos de ética claros e 
sólidas orientações editoriais, debatidos entre os jornalistas, são fundamentais 
nesse processo‖, ressalta. 
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A UNESCO também recomenda a adoção de ouvidorias para a população 
se manifestar sobre a violação de normas éticas. A organização propõe ainda a 
realização de pesquisas para avaliar o nível de confiança da sociedade na mídia. 
 
Setor público 
 

O documento traz recomendações específicas para o serviço público de 
radiodifusão. Conforme a UNESCO, o sistema público deve ter garantias 
específicas sobre independência editorial e contar com um órgão gestor 
independente, que deve prestar contas à população. 
 
Capacitação profissional e apoio às instituições que embasam a liberdade 
de expressão, o pluralismo e a diversidade. 
 

No estudo, a UNESCO propõe avaliar se os profissionais da mídia têm 
acesso a programas de capacitação e ao desenvolvimento profissional em todas 
as etapas de suas carreiras. 

 
―A capacitação deve ajudar na conscientização do potencial da mídia para 

promover a democracia e os direitos humanos‖, afirma. 
 

O documento ressalta ainda a importância de organizações da sociedade 
civil, fiscalizarem o setor de comunicação. ―Essas organizações devem também 
se relacionar com os legisladores sobre políticas públicas relativas à mídia‖, 
completa. 

 
Capacidade infraestrutural suficiente para sustentar uma mídia 
independente e pluralista 
 

A UNESCO propõe avaliar se os órgãos de mídia têm acesso a recursos 
técnicos adequados para a apuração, produção e distribuição da notícia. Essa 
avaliação, conforme o estudo, deve abranger também os meios de comunicação 
comunitários. 
 

A organização também destaca a importância de verificar se o acesso do 
público aos conteúdos de mídia tem crescido ao longo dos anos. ―É crucial o 
desenvolvimento de uma política nacional de tecnologias da informação e de 
comunicação que leve em conta as necessidades dos grupos marginalizados‖, 
afirma a UNESCO, que defende o envolvimento das operadoras de 
telecomunicações e provedores de internet na implementação dessa política. 
 

A representante do Intervozes na audiência pública, Carolina Ribeiro, 
ressaltou a parceria com a UNESCO na elaboração da publicação lançada na 
oportunidade e que, antes de ser procurado pela UNESCO para participar deste 
trabalho, o Intervozes havia iniciado uma pesquisa que resultou no trabalho 
―Indicadores do Direito à Comunicação‖, ainda não publicado. 

Para Carolina, apesar de terem sido feitas separadamente, as duas 
pesquisas têm muitos pontos de encontro. Separamos a nossa em 7 dimensões 
e 23 indicadores, o que gerou 39 perguntas-chave, com metodologia diferente. 
Falamos um pouco sobre o perfil do sistema, como ele se configura, sobre a 
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mídia e o poder político, ou seja, outorgas concedidas a detentores de 
mandatos, diversidade de conteúdo, acesso aos meios de comunicação, 
participação social e monitoramento de gestão democrática, financiamento da 
comunicação e percepção da representação do direito à comunicação. 
 

Gilda Carvalho, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão do 
Ministério Público Federal, se comprometeu a envidar esforços para dar 
andamento à representação protocolada pela Deputada Luiza Erundina junto ao 
Ministério Público Federal, em que a Parlamentar solicita investigação sobre o 
fato de o Conselho de Comunicação Social, Órgão Auxiliar do Congresso 
Nacional para o tema da Comunicação Social, já estar sem funcionamento por 
um período de quatro anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

83 

 

PAINEL: “O IMPACTO AMBIENTAL ORIUNDO DA 
IMPLANTAÇÃO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS DA EMPRESA 
DUKE ENERGY INTERNATIONAL BRASIL LTDA, NOS RIOS 

PARANAPANEMA E PARANÁ” 
 
 

Presidente Prudente/SP, 28 de maio de 2010 
 
 

 
E/D: Dr. Luis Roberto Gomes, Dr. Marcos Akira, Dep. Dr. Talmir, Ana Amélia de Conti Gomes e Marcelo 
Pecchio. 

 
Origem: Requerimento n. 126/10, de autoria dos deputados Dr. Talmir e Iran 
Barbosa. 
 

EXPOSITORES 
 
ANA AMÉLIA DE CONTI GOMES - Representante da Empresa Duke Energy International Brasil 
Ltda.; 
MARCELO PECCHIO - Prefeito Municipal de Quatá/SP;  
DR. MARCOS AKIRA - Promotor do Meio Ambiente Regional; e  
DR. LUÍS ROBERTO GOMES - Procurador da República. 

 
 
RELATO 
 

A Comissão de Legislação Participativa aprovou o Requerimento n. 
126/10, de autoria dos deputados Dr. Talmir e Iran Barbosa, que solicitaram a 
―realização, em Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, de um Painel 
para debater o tema: O impacto ambiental oriundo da implantação das Usinas 
Hidrelétricas da empresa DUKE ENERGY INTERNATIONAL BRASIL LTDA, nos 
rios Paranapanema e Paraná‖.  
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Coordenado pelo Deputado Dr. Talmir, o evento aconteceu no dia 28 de 

maio de 2010, às 10h30, no Hotel Portal D´Oeste – localizado à Avenida Brasil, 
nº 1.501 - Presidente Prudente/SP, e  teve como objetivo principal definir 
medidas de mitigação e compensação que pudessem, além de proteger o meio 
ambiente, garantir uma melhoria na qualidade de vida das comunidades 
diretamente afetadas. 

 
Na oportunidade, os prefeitos de Maracaí, Taciba, Cruzália, Florínea, 

Iepê, Nantes e Pedrinhas Paulista tomaram decisões para um acordo com a 
empresa Duke Energy, que administra as oito usinas hidrelétricas do rio 
Paranapanema. Estes municípios foram atingidos pela formação do lago que 
invadiu áreas ribeirinhas durante a construção das usinas. Os prefeitos pediram 
ao parlamentar empenho para consolidar um acordo entre as partes. Apesar de 
uma ação na Justiça movida pelos municípios contra a empresa estar em 
trâmite, os prefeitos preferem antecipar uma solução a esperar por longos anos 
uma resposta judicial. 

 
Durante o evento, representantes do Poder Executivo cobram da 

empresa compensação pelos danos ambientais, sociais e econômicos ocorridos 
devido ao alagamento de algumas áreas para a atividade da usina, afirmando 
que a intenção dos municípios é de firmar um acordo, sem a necessidade de se 
esperar a expedição de um laudo técnico. 

 
O procurador da República, Luís Roberto Gomes, afirmou que ―não é 

fácil fazer um acordo com a Duke, mas os municípios têm procurado o Ministério 
Público, de forma que se estabeleceu uma discussão com a empresa, com 
participação da Procuradoria. Estabeleceu-se dois acordos, um de questão 
específica socioeconômica, também com a cidade de Euclides da Cunha, e outro 
ambiental, para o Morro do Diabo. Atuamos com a CESP no reservatório de 
Porto Primavera, ajuizando ação civil pública, resultando nos parques estaduais 
do Aguapeí e do Rio do Peixe. Por outro lado, precisamos da energia e muitos 
municípios procuraram a Usina e fizeram acordos individuais, em que o 
Ministério Público não precisou intervir‖. 

 
O Senhor Marcelo Pecchio, prefeito de Quatá, e representante do 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, formado por sete 
municípios, cobraram melhorias para a região afirmando que apresentaram 
propostas de melhorias para a região. ―Apresentamos propostas com a 
peculiaridade da região. Temos seis municípios que foram impactados 
diretamente pela concessão dessas usinas e os prefeitos não têm condições de 
manter um quadro com engenheiros ambientais para realizar laudos. Queremos 
a compensação logo, por é difícil sempre arcar com os encargos 
socioambientais. Queremos o que é melhor para a região. Vamos conversando 
com os prefeitos envolvidos, para ver como anda ação, pelo que constatamos 
não existe um laudo. Mas as autoridades sinalizaram positivamente, a 
elaboração de um acordo que vamos conferir se vale à pena‖. 

 
Já o prefeito de Taciba, Marcelo de Souza Silva, questionou a 

possibilidade das compensações ocorrerem antes da elaboração de um laudo 
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técnico. ―Laudos periciais demandam tempo, mas é possível negociar sem que 
eles sejam realizados e as autoridades concordam com esta forma. A 
negociação deverá ser coletiva, mas é preciso um acordo para cada tipo de 
impacto ambiental provocado‖, disse. 

 
A representante jurídica, Ana Amélia de Conti Gomes, mostrou todo 

trabalho desenvolvido pela Duke Energy nos últimos dez anos, como também as 
tentativas de acordo com boa parte dos municípios. Assegurou, ainda, que a 
empresa estava inteiramente à disposição dos departamentos jurídicos 
municipais. 

 
Em seguida, os demais presentes afirmaram que a realização do Painel 

foi bastante proveitosa pois apresentou novas diretrizes, trazendo ideias a serem 
discutidas com as autoridades competentes e a população, e que certamente 
contribuirão, de forma decisiva, para o avanço na solução da questão. 

 
Em sua finalização, o Deputado Dr. Talmir agradeceu a presença de autoridades 
públicas municipais, lideranças comunitárias, dirigentes e membros de entidades 
de classe que compareceram ao evento, e afirmou que manterá canais abertos 
entre Duke Energy e prefeituras para uma solução amigável: ―Os municípios 
precisam de recursos para obras importantes em meio ambiente e a Duke 
Energy já mostrou interesse. É hora de estabelecermos uma conversa mais 
intensa‖, concluiu. 
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REUNIÃO INFORMAL COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL 
PARA SUGESTÃO DE PROPOSTAS DE PAUTA PARA A 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA EM 2010 

 
 

11 de março de 2010 
 

        Foto: Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 

 

E/D: Dep. Dr. Talmir, Dep. Luiza Erundina, Dep. Paulo Pimenta, Dep. Pedro Wilson e Dep. Fatima Bezerra. 

 
 
PARTICIPANTES: Articulação dos Povos Indígenas do Sul, Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Sindicato dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal, Comunidade Bahá‘í do Brasil, Comissão Brasileira de Justiça e 
Paz, Associação dos Delegados da Polícia Federal, Sindicato Nacional dos 
Analistas Tributários da Receita Federal, Federação Nacional dos Jornalistas, 
Federação dos Radialistas, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
Fórum Nacional de Reforma Agrária, Central Única dos Trabalhadores, 
Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e Televisão, 
INESC, CFEMEA. 
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SUGESTÕES DE PAUTA APRESENTADAS PELAS ENTIDADES:  
 
CONTAG: 

 Apoio ao Grito da Terra Brasil 2010 que será realizado no final de maio.  
 
FNRA E JUSTIÇA NO CAMPO: 

 Apoio à luta da terra; e 

 Apoio ao Plebiscito Popular que será realizado em setembro 2010 para 
estabelecer o limite da propriedade da terra.  

 
INESC: 

 Continuar a luta para reconquistar o direito da CLP de apresentar emendas 
ao Orçamento; 

 Prosseguir com os debates sobre a sugestão apresentada pelas entidades da 
sociedade civil sobre a Reforma Política com Participação Popular; 

 Retomar os debates sobre a sugestão do Fórum Brasileiro de Orçamento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e Social; e 

 Debater a sub-representação dentro do parlamento brasileiro (mulheres, 
negros, índios, etc.). 

 
CFEMEA: 

 Debater a sub-representação das mulheres no parlamento brasileiro; 

 Criminalização dos movimentos sociais; 

 Acompanhar e debater em audiências públicas propostas que estão 
tramitando na Casa e que trazem retrocessos aos direitos das mulheres 
(exemplo: Lei Maria da Penha); e 

 Lutar pela prerrogativa da CLP apresentar emendas ao Orçamento. 
 
SINDIRECEITA: 

 CLP como espaço para grandes debates políticos; 

 Debater um Código de relacionamento entre fisco e contribuinte; 

 Debater o papel social da riqueza; e 

 Debater a importância de ser feito um cadastro confiável das terras do país. 
 
CBPJ/CNBB: 

 Apoiar o debate que será realizado pela CNBB sobre a Reforma do Estado.  

 Lutar contra a criminalização dos movimentos sociais; e 

 Apoiar e debater o Projeto ―Ficha Limpa‖ (1 milhão e 700 assinaturas), que 
fará campanha virtual para novas adesões. 

 
COMUNIDADE BAHÁ‘Í DO BRASIL:  

 Avaliar a possibilidade da realização de Audiências Públicas com outras 
Comissões da Casa. 

 Criar e difundir a cultura estabelecida pela CLP de incentivar a participação 
ativa e contribuições da sociedade civil; e 

 Realização de reuniões informais da CLP para avaliar/discutir as principais 
temáticas abordadas pela CLP e quais merecem inclusão na pauta. 
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FITERT:  

 A CLP continuar integrada às lutas pela Democratização da Comunicação. 

 Dar continuidade às deliberações das conferências de Comunicação e 
Cultura. 

 
ADPF - ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL: 

 Exercer o papel de mediadora de debates quando de propostas divergentes 
na mesma categoria ou semelhantes. Fazer um juízo preliminar de avaliação 
de propostas para a mediação. 

 
FENAJ: 

 Apoiar a volta da obrigatoriedade de diploma para a profissão de jornalista; 

 Debater a necessidade de uma Lei de Imprensa para o país; e 

 Debater a comunicação pública e democrática no país. 
 
ARPINSUL – ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO SUL: 

 As pautas indígenas apresentadas à CLP não foram atendidas; 

 Fazer uma audiência pública com o Ministro da Justiça; e 

 Solicitar que os projetos referentes aos povos indígenas sejam apensados ao 
Estatuto dos Povos Indígenas. 

 
SINDIFISCO:  

 Obtenção do apoio das lideranças partidárias para a instalação da Comissão 
Especial que vai apreciar a PEC 555/2006, que pretende restabelecer a 
isenção da contribuição previdenciária incidente sobre as aposentadorias e 
pensões dos servidores públicos; 

 Conseguir a priorização das PEC‘s 210/2007 e 270/2007 entre as que serão 
objeto de seleção para serem incluídas na Ordem do Dia para votação em 
plenário, face ao interesse social e de estímulo profissional que as mesmas 
possuem; 

 É também nosso objetivo fazer chegar, o mais breve possível, a esta Câmara 
dos Deputados, da iniciativa do Executivo, que pretende vir a criar a Lei 
Orgânica do Fisco, instrumento imprescindível para a autonomia e efetividade 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, disciplinando a sua atuação e 
independência, visando o cumprimento mais eficaz dos seus objetivos de 
justiça social e da provisão dos recursos necessários ao funcionamento do 
Estado Brasileiro; e 

 Contamos com o apoio dos integrantes da CLP para a consecução dos 
nossos objetivos que são os de toda a sociedade brasileira. 
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REUNIÃO SOBRE A CRIAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 
REUNIÃO REALIZADA EM CONJUNTO COM A FRENTE PARLAMENTAR DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 
 

 
16 de junho de 2010 

 
 

         Foto: Leonardo Prado  

 
E/D: Valdener Pereira Miranda, Dep. Eudes Xavier, Dep. Paulo Pimenta, Daniel Tygel e Paul Singer. 

 
 
EXPOSITORES 
 
VALDENER PEREIRA MIRANDA - Coordenador-Executivo do Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária; 
DANIEL TYGEL - Secretário-Executivo do Fórum Brasileiro de Economia Solidária; 
PAUL SINGER - Secretário Nacional de Economia Solidária; 
EDNA FREITAS MENEZES MARTINS - Representante do Movimento de Catadores de Materiais 
Recicláveis do Paraná; 
Rosangela Sousa - Coordenadora de Segurança Alimentar no Estado do Piauí; 
JOÃO CLÁUDIO ARROYO - Representante do Instituto Saber Ser Amazônia Ribeirinha; 
RENATO SILVEIRA MARTINS - Representante do Fórum Paulista de Economia Solidária; 
ARILDO MOTA LOPES - Diretor-Presidente da União e Solidariedade de Cooperativas e 
Empreendimentos de Economia Social no Brasil - UNISOL Brasil; 
JOSÉ CARLOS GADELHA - Secretário Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico e 
Turismo do Município de Porto Velho, Rondônia, Representante da Rede de Gestores Públicos 
de Economia Solidária; 
DIONE MANETTI - Coordenação Nacional da Setorial de Economia Solidária do PT; 
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SILVIO NEY BARROS MONTEIRO - Presidente em exercício da União Nacional das 
Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária - UNICAFES e membro do Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária; e 
Deputado Eudes Xavier - Presidente da Frente Parlamentar. 
 

 
RELATO 
 

O evento, realizado dia 16 de junho, teve por objetivo discutir as ações 
adotadas para o avanço da economia solidária no país, bem como a proposta de 
projeto de lei de iniciativa popular que cria a Política Nacional de Economia 
Solidária, com o escopo de levar ao conhecimento dos parlamentares e da 
sociedade brasileira as diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de 
Economia Solidária e de outros setores da sociedade civil e do Governo. 

 
Verificou-se pelos debates que o movimento da economia solidária vem 

ganhando adeptos no decorrer dos anos, tanto de autoridades quanto de 
pessoas comuns do povo, o que é bastante significativo nessa luta pelo 
fortalecimento da economia solidária, com a finalidade de que todos possam 
consumir de forma consciente e responsável.  

 
O Presidente da Comissão, Deputado Paulo Pimenta, abriu os trabalhos 

enaltecendo a presença dos representantes dos delegados de todo o país, que 
participavam da 2ª Conferência Nacional de Economia Solidária, representando 
mais de 1.600 delegados, bem como dos parlamentares presentes à reunião. 

 
O Deputado Eudes Xavier, em seu pronunciamento, alertou: ―(...) 

haveremos de fazer muitos debates, porque o projeto ora apresentado requer 
também por parte dos parlamentares um olhar devidamente criterioso. Da nossa 
parte há uma animação muito forte, mas sabemos que nesta Casa sempre há 
polêmica, sempre há debate, e é necessário que todos conheçam 
profundamente o projeto para que possamos ter um entendimento.‖  

 
Por sua vez, o Senhor Daniel Tygel, como forma de ilustrar as 

dificuldades existentes, enumerou os níveis no âmbito do marco legal das 
demandas da economia solidária, conforme segue; Nível constitucional: 
Queremos o reconhecimento do trabalho associado, da propriedade coletiva e 
da economia solidária em nível constitucional e não restrito somente ao trabalho 
assalariado, subordinado, e ao trabalho autônomo dos profissionais liberais; No 
segundo nível – queremos políticas que ajudem a organizar a política de 
economia solidária e a reconhecê-la, de modo a dar vazão, para que os âmbitos 
municipal, estadual e federal possam promover programas de fomento; No 
terceiro nível estão os programas e ações de fomento: recursos orçamentários, 
linhas tributárias, linhas de crédito, e assim por diante, de apoio a esse setor; A 
quarta dimensão é apoio no sentido da formalização dos empreendimentos de 
economia solidária‖.  
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O Secretário Nacional da Economia Solidária, Senhor Paul Singer, 
utilizando da sua experiência no tema em pauta, foi taxativo ao revelar: 

 
―a economia solidária, embora tenha crescido e esteja crescendo neste 
país, continua sendo clandestina. Estou dizendo isso não é com 
desgosto. Eu acho que dá para entender. Ainda hoje, numa conferência 
com 1.600 delegados, com quase 2 mil pessoas reunidas, eu dei várias 
entrevistas à imprensa, inclusive do Governo Federal, e a primeira 
pergunta foi esta: o que é economia solidária? O senhor poderia nos dar 
uma explicação? Para que serve isso, quem é que ganha com uma coisa 
como essa? Essa é a realidade! (...) Eu acho que, antes de eu obter o 
reconhecimento dos nossos direitos de fato, não adianta obtermos em 
lei. Não estou dizendo para não fazermos. Pelo contrário, eu sou 
entusiasta dessa lei, mas ela não vai resolver, se nós não conseguirmos 
colocar muito claro à opinião pública brasileira e internacional que a 
economia solidária não é uma maneira de atender gente que não tem 
onde cair morta, embora isso ajude muito‖. 
 
O Deputado Paulo Pimenta reportou aos presentes que designaria a 

Deputada Luiza Erundina como Relatora do Projeto, tão logo a documentação 
fosse protocolado oficialmente na Comissão de Legislação Participativa. Além 
disso, sugeriu que aquela parlamentar também fosse a responsável pelos 
encaminhamentos de debates e outras iniciativas para que o projeto tivesse toda 
a atenção merecida. A Deputada Luiza Erundina aceitou prontamente a tarefa.  

 
Vale salientar, por derradeiro, que estiveram presentes na reunião, 

conforme salientado pelo Deputado Eudes Xavier, 15 parlamentares, sendo que 
alguns desses ocupam a Presidência de Comissões Permanentes, a exemplo do 
Deputado Paulo Pimenta - Comissão de Legislação Participativa; da Deputada 
Iriny Lopes - Comissão de Direitos Humanos; e do Deputado Pepe Vargas - 
Comissão de Finanças e Tributação. 
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SESSÃO SOLENE “SÍNDROME DE DOWN” 
  
 

06 de abril de 2010 

       
Foto: Diógenes Santos 

E/D: Dep. Lincoln Portela, Dep. Michel Temer, Samuel Sestaro e Dep. Paulo Pimenta. 

 
Origem: Requerimento nº 114/10, de autoria do Deputado Paulo Pimenta. 
 

EXPOSITORES 
 

ANTÔNIO DAVID SOUZA ALMEIDA - Integrante do Conselho Nacional da Juventude; 
BRENO VIOLA - Representante da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de 
Down; 
CLÁUDIA GRABOIS - Presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de 
Down; 
CLÁUDIA PEREIRA DUTRA - Secretária de Educação Especial do Ministério da Educação; 
FERNANDA HONORATO - Representante da Federação Brasileira das Associações de 
Síndrome de Down; 
HUMBERTO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE SUASSUNA - Professor de Educação Física e 
representante da Federação Brasileira de Pessoas com Síndrome de Down de Recife/PE; 
IZABEL MAIOR - Subsecretária Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
JÉSSICA MENDES DE FIGUEIREDO - Estudante e Relações Públicas da Associação DFDown; 
MARIA THEREZA ANTUNES - Representante da Federação Brasileira das Associações de 
Síndrome de Down; 
MARTINHA CLARETE DUTRA - Ministério da Educação; e 
SAMUEL SESTARO. 
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RELATO 
 

Em 06 de abril de 2010 foi realizada, no Plenário desta Casa, Sessão 
Solene em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, 
comemorado em 21 de março, que este ano teve como lema ―Inclusão para 
Autonomia‖, a respeito, entre outros pontos, da educação inclusiva assegurada 
pela Resolução nº 13, do Conselho Nacional de Educação. 

 
A referida Sessão foi requerida pelo Deputado Paulo Pimenta, 

Presidente da Comissão de Legislação Participativa, que em seu discurso 
destacou o desafio das famílias que se negaram a conviver com a discriminação 
e que apoiam seus filhos no exercício da cidadania e na efetivação do seu direito 
de estar e conviver com os demais membros da sua comunidade. Ressaltou 
também a importância de se eliminar as barreiras que impedem a inclusão e 
mostrou as mudanças que desmistificam a imagem criada socialmente sobre as 
pessoas com Síndrome de Down. Defendeu, ainda, a importância da educação 
inclusiva como um direito de todos. 

 
Além de diversos Parlamentares e de jovens com Síndrome de Down, a 

Sessão contou com a presença da Dra. Izabel Maior, representante da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; da Profª Cláudia 
Dutra, Secretária de Educação Especial do Ministério da Educação; das Sras. 
Cláudia Grabois e Maria Thereza Antunes, da Federação Brasileira das 
Associações de Síndrome de Down, da Sra. Martinha Clarete Dutra, do 
Ministério da Educação e do Sr. Antônio David, integrante do Conselho Nacional 
da Juventude, que defenderam a inclusão social, com ênfase na importância da 
educação inclusiva, e a necessidade de criminalizar a discriminação para uma 
efetiva inclusão social. Foi pedido, ainda, apoio às propostas aprovadas na 
Conferência Nacional da Educação (CONAE). 

 
Os Parlamentares, cientes de sua responsabilidade de ―fazer acontecer 

à inclusão social‖ das pessoas com Síndrome de Down, ressaltaram que o maior 
dos problemas ainda é o preconceito, mas que uma progressiva conscientização 
dos médicos e das famílias vem levando a uma nova visão da Síndrome, que 
deixa de ser encarada como doença ou deficiência, sendo possível, hoje, uma 
pessoa com Síndrome alcançar a plenitude da vida social com responsabilidade 
e autonomia. 

 
Foram também lembrados os avanços conquistados com a aprovação 

da lei que garante percentagem mínima de vagas para pessoas com deficiência 
em grandes empresas privadas e no setor público, o projeto que cria 
aposentadoria especial para pessoas com deficiência e ainda a ratificação, pelo 
Congresso Nacional, com status constitucional, da Convenção da ONU sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 
O principal destaque da Sessão Solene foi a participação dos jovens 

com Síndrome de Down, com depoimentos como o de Breno Viola, que reforçou 
a necessidade da inclusão social e disse que a exclusão começa em casa, 
quando a mãe tem medo de expor seu filho.  
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Esses jovens estiveram presentes para defender seus direitos, expor 

suas dificuldades e deixar seus exemplos.  Apesar de todas as dificuldades 
encontradas, eles demonstraram ser possível a inclusão social, como o exemplo 
da Jéssica Mendes de Figueiredo, de 18 anos, que é Relações Públicas da 
Associação DFDown,  faz parte de um grupo de dança contemporânea, tirou 
título de eleitor, está aprendendo a dirigir e está fazendo vestibular para artes 
cênicas; da Fernanda Honorato, que é a primeira repórter com Síndrome de 
Down; do Samuel Sestaro, que está vencendo barreiras e aprendendo a dirigir e 
do Humberto Suassuna, professor de Educação Física, que ainda enfatizou a 
importância da igual oportunidade, de mais dignidade, ou seja, da verdadeira 
inclusão. 

 
A eutanásia foi considerada inconsistente com a atividade médica pelo Dr. 

Cícero Urban, que, apesar de representar a CNBB, preocupou-se em passar sua 
visão como médico oncologista e bioeticista. Justificou sua posição tendo em 
vista os riscos como falhas diagnósticas, mesmo com todos os avanços da 
Medicina, assim como falha humana, a que se dá no trata com o paciente, uma 
vez que o profissional, muitas vezes, não tem condições de tratar a questão do 
sofrimento, da dor e da morte. 
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SOLENIDADE: INAUGURAÇÃO DO PLENÁRIO ADÃO PRETTO 
 
 

13 de junho de 2010 
 

         Foto: Leonardo Prado 

E/D: Edgar Pretto, Dep. Iriny Lopes, Dep. Paulo Pimenta, Dom Thomás Balduíno e João Paulo Rodrigues. 

 
Origem: Resolução nº 18/10, da Câmara dos Deputados. 
 
RELATO 
 

No dia 23 de junho de 2010, a Comissão de Legislação Participativa, em 
conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, realizou solenidade 
de inauguração do plenário Adão Pretto, falecido em fevereiro de 2009. A 
homenagem foi realizada em atendimento à Resolução nº 18/10 da Câmara dos 
Deputados, originada dos Projetos de Resolução nº 150/09, de autoria do 
Deputado Beto Faro, PT do Pará e 152/09, de autoria do Deputado Eduardo 
Amorim, PSC de Sergipe, e subscrito por mais de 40 Parlamentares.  

 
O plenário 09 ficou completamente lotado. Trabalhadores rurais e 

representantes de vários movimentos sociais, visivelmente emocionados, 
disputavam espaço para testemunhar uma das mais belas homenagens que a 
Câmara dos Deputados já realizou. 

 
O ato teve início com uma atividade mística, seguida a fala dos 

integrantes da Mesa e do descerramento da foto do companheiro Adão Pretto. 
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Após isso, foi aberta a palavra a todos os presentes que quiserem fazer 
as suas manifestações.  

 
Durante o ato místico, foram cantadas e declamadas algumas músicas e 

poesias de autoria de Adão Pretto, que retratam a busca incessante por um ideal 
de inclusão social e a bravura dos homens simples que não desistem frente às 
maiores adversidades da vida. 

 
"Agricultor, estás dormindo?  
O que é que estás fazendo?  
Não vês o que está acontecendo  
Não podes ficar na fossa.  
Contra esses atrevidos  
Que nos atropelam na roça"  
 
Vamos unir nossa classe 
Nos quatro cantos da nação 
E em forma de puxirão 
Nos dando as mãos calejadas 
Nos armamos de enxada 
E damos um grito de guerra 
Porque nós somos os donos da terra, 
Queremos tudo ou nada".  
 
Natural de Coronel Bicaco, Rio Grande do Sul, e criado em Miraguaí/RS, 

Adão Pretto foi pequeno agricultor. Iniciou a sua militância política nas 
Comunidades Eclesiais de Base, as CEBs, e na Comissão Pastoral da Terra. Foi 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Miraguaí e fundador da 
CUT Celeiro. Ajudou a fundar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-
Terra, MST, no Rio Grande do Sul. Em 1986, foi eleito Deputado Estadual 
Constituinte pelo PT gaúcho. Presidiu a CPI da Violência no Campo na 
Assembleia Legislativa e liderou a bancada estadual do PT. Em 1987, recebeu o 
Prêmio Springer, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, como 
Deputado Destaque. Em 1991, assumiu o primeiro mandato de Deputado 
Federal no Congresso Revisor, de 1991 a 1994. Foi reeleito em 1995 e 
reconduzido em 1999 e 2003, cumprindo o seu quinto mandato na Câmara dos 
Deputados. 

 
Trovador, o petista estava sempre presente com a sua gaita nos 

encontros, lutas e mobilizações do povo trabalhador do campo. É autor dos livros 
Poesia e Cantos do Povo, publicado pela Editora Vozes em 1981, e Queremos 
Reforma Agrária, pela Editora Vozes, 1987. 

 
Ao abrir os trabalhos da Mesa, o presidente da CLP, Deputado Paulo 

Pimenta, destacou a relevância da cerimônia e sua representatividade. ―Hoje é 
um dia muito importante para todos nós, pois pela primeira vez um espaço do 
Parlamento brasileiro recebe o nome de um trabalhador, de um lutador, de um 
filho do povo, para que o seu nome e a sua trajetória possam inspirar todos, 
especialmente aqueles que ocupam este espaço, no caso, a Comissão de 
Direitos Humanos, a Comissão de Legislação Participativa e todos aqueles que a 
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partir de agora terão também, no simbolismo desta homenagem, como 
referência e homenagem permanente, a história e a trajetória do nosso 
companheiro Adão Pretto‖.  

 
Lembrar-se da história significa recuperar toda uma trajetória, uma 

liderança que sempre foi exemplo de coragem e determinação. Adão Pretto 
trouxe para o Parlamento o tema da reforma agrária e da luta pelo campo. É o 
reconhecimento e o resgate de uma memória de dignidade que foi referência de 
luta política, combatividade na defesa dos direitos dos trabalhadores do campo e 
da cidade, e ética no exercício do mandato.  Adão Pretto foi um parlamentar que 
honrou as melhores tradições da democracia no Brasil.  

 
Em seu discurso, Edgar Pretto, um dos nove filhos de Adão Pretto, 

afirmou que a homenagem não se restringe apenas ao seu pai. "Esta é uma 
homenagem a todos aqueles trabalhadores que sempre lutaram ao lado do meu 
pai". Edgar ainda enfatizou que, em 18 anos de Parlamento, Adão Pretto nunca 
se deixou corromper, acabando a "teoria" dos mais ricos de que não adiantava 
eleger pobres porque eles seriam comprados no Congresso. ―O pai quebrou o 
preconceito que parte da população rica desse país tenta incutir na cabeça dos 
trabalhadores, ao dizer que não adiantaria eleger para o Congresso Nacional um 
trabalhador do Povo, pois ele deixaria se corromper como os demais. Mas o pai 
nunca se corrompeu e sempre teve muito claro de que lado esteve, sempre 
soube quem representava. Um dos maiores ensinamento que ele deixou foi o de 
que  nós podemos ser humildes, mas nunca fracos". 

 
A deputada Iriny Lopes, presidente da Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias, destacou o compromisso de Adão em defesa do homem do campo. 
Um dia eu falei com ele aqui na Câmara: - ―Você agora vai ser Presidente da 
Comissão de Legislação Participativa, porque estamos concluindo a discussão 
na Liderança e na bancada do PT. E, para a composição das Comissões da 
Casa, o PT apresentou nomes; o seu é um deles. Não tive tempo de avisá-lo 
sobre isso. Sabem qual foi a primeira reação de Adão? – ―Eu não posso sair da 
Comissão de Agricultura‖, disse Adão. Notem o compromisso dele! Quantos 
Parlamentares, desses 513, almejam, sonham, desejam presidir uma Comissão? 
E Adão conquistou a indicação, mas a primeira preocupação dele foi a de não 
poder sair da Comissão de Agricultura, porque a voz dos pequenos tem de ter 
representação lá, disse ele‖. 
 

O Senador Eduardo Suplicy encerrou as manifestações em homenagem 
ao Deputado Adão Pretto dizendo: ―Nós vamos ter no exemplo de Adão Pretto o 
estímulo para que as forças do universo continuem a batalha até que todos os 
ideais pelos quais ele dedicou à vida se concretizem. Ele era o sal da terra e há 
de continuar de ser a boa luz que vai iluminar os nossos caminhos. Parabéns a 
todos vocês, amigos e admiradores de Adão Pretto, de quem, na verdade, 
seremos sempre seguidores‖. 
 

Além do presidente da CLP Deputado Paulo Pimenta, a Mesa dos 
trabalhos foi composta pela Deputada Iriny Lopes, Presidenta da Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias; Dom Thomás Balduíno, da Coordenação Nacional 
da Comissão Pastoral da Terra da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - 
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CNBB; João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST; Edgar Pretto, filho do Deputado Adão 
Pretto, representando toda a sua família.  

 
Participaram da solenidade: o Ministro do Desenvolvimento Agrário, 

Guilherme Cassel;  Deputado Fernando Ferro, Líder da bancada do Partido dos 
Trabalhadores; da Deputada Luiza Erundina, ex-Presidenta da Comissão de 
Legislação Participativa, do Deputado Anselmo de Jesus, do Partido dos 
Trabalhadores; do Deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná; da Deputada 
Luciana Genro, do PSOL do Rio Grande do Sul; da Deputada Janete Rocha 
Pietá, do PT de de São Paulo; do Deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de 
Janeiro; da Deputada Emília Fernandes, do PT do Rio Grande do Sul; do 
Deputado Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo; do 
Deputado Assis do Couto, do PT do Paraná; do Deputado Dr. Talmir, Vice-
Presidente da Comissão de Legislação Participativa, do PV de São Paulo; do 
Deputado Fernando Marroni, do PT do Rio Grande do Sul; do Deputado Luiz 
Sérgio, do PT do Rio de Janeiro; Deputado Pedro Wilson , do PT de Goiás; 
Deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. 
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SUGESTÕES E REQUERIMENTOS 
  

SUGESTÕES APROVADAS 
 
SUGESTÃO Nº 191/2009 - da ASSOCIAÇÃO BRASIL LEGAL – que ―sugere 
Projeto de Lei que acrescenta inciso V ao art. 35 e inciso IV ao art. 36 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional‖.  
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA (PT/RN).  
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta. Em 
07/04/10.   
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no PL 7.113/2010. 
 
SUGESTÃO Nº 152/2009 – da ONG INSTITUTO DE APOIO POPULAR – que 
―sugere Projeto de Lei para tornar a pedofilia um crime hediondo‖.  
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO (PT/PB) 
PARECER: pela aprovação. Em 28/04/10.   
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no PL 7.232/2010. 
 
SUGESTÃO Nº 185/2009 – da ASSOCIAÇÃO BRASIL LEGAL – que ―sugere 
Projeto de Lei que acrescenta dispositivos à Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de 
direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios (Código Tributário 
Nacional)‖.  
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP) 
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta. Em 
28/04/10.   
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no PLP 571/2010. 
 
SUGESTÃO Nº 175/2009 – da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS E AFINS – que 
―sugere Projeto de Lei para conceder anistia àqueles servidores públicos civis e 
empregados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia 
mista sob controle da união que, entre 1º de janeiro de 1995 e 31 de dezembro 
de 2002, tiveram seus vínculos empregatícios interrompidos, conforme 
especifica‖.  
RELATORA: Deputada EMILIA FERNANDES (PT-RS) 
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta. Em 
19/05/10. 
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no PL 7.378/2010. 
 
SUGESTÃO Nº 196/2010 - do INSTITUTO DE ESTUDOS 
SOCIOECONÔMICOS – que ―sugere a realização de Seminário para debater a 
Sub-representação da Sociedade no Parlamento Brasileiro‖.  
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA (PSB-SP) 
PARECER: pela aprovação. Em 01/06/10.   
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Seminário realizado em 30.06.2010. 
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SUGESTÃO Nº 181/2009 - da ASSOCIAÇÃO EDUARDO BANKS – que ―sugere 
Projeto de Lei para alterar o art. 20 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 
que disciplina o Registro de Obras Intelectuais, com o objetivo de tornar gratuitos 
os serviços de registro previstos nesse diploma legal‖.  
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA (PR-MG) 
PARECER: pela aprovação, nos termos do Projeto de Lei que apresenta. Em 
07/07/10.   
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no PL 7.620/2010. 
 
SUGESTÃO Nº 189/2009 - da ASSOCIAÇÃO BRASIL LEGAL – que ―sugere 
Projeto de Lei que acrescenta o inciso VI ao artigo 1º da Lei nº 9.265, de 12 de 
fevereiro de 1996, que regulamenta o inciso LXXVII do art. 5º da Constituição, 
dispondo sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania‖.  
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO (PP-BA) 
PARECER: pela aprovação, na forma do projeto de lei que apresenta. Em 
07/07/10.   
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no PL 7.619/2010. 
 
SUGESTÃO Nº 227/2010 - da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LÉSBICAS, 
GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS – que ―sugere a realização 
de Reunião de Audiência Pública para discutir o tema 'Escola sem Homofobia'‖.  
RELATOR: Dep. Paulo Pimenta (PT-RS) 
PARECER: pela aprovação. Em 17/08/10.   
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformado em seminário por 
meio do Req. 133/2010. Seminário realizado em 23/10/2010. 
 
SUGESTÃO Nº 190/2009 - da ASSOCIAÇÃO BRASIL LEGAL – que ―sugere 
Projeto de Lei que acrescenta parágrafo único ao art. 10 da Lei nº 9.289, de 4 de 
julho de 1996, que dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus e dá outras providências‖.  
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES (PT-PI) 
PARECER: pela aprovação, na forma do projeto de lei apresentado. Em 
09/11/10. 
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no PL 7.871/2010. 
 
SUGESTÃO Nº 193/2009 - da ASSOCIAÇÃO PAULISTA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO – que ―sugere Projeto de Lei para alterar a redação dos Artigos 245, 
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 e 258 da Lei nº 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - para que as penas de multa 
previstas nesses dispositivos sejam fixadas com base no salário mínimo‖.  
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES (PT-PI) 
PARECER: pela aprovação, nos termos do projeto de lei apresentado. Em 
09/11/10. 
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no PL 7.872/2010. 
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SUGESTÃO Nº 214/2010 - do CONSELHO DE DEFESA SOCIAL DE ESTRELA 
DO SUL – que ―sugere projeto de lei que altera o disposto no art. 299 do Código 
Eleitoral‖.  
RELATOR: Deputado DR. TALMIR (PV-SP) 
PARECER: pela aprovação, na forma do projeto de lei que apresenta. Em 
09/11/10. 
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no PL 7.873/2010. 
 
SUGESTÃO Nº 227/2006 – do CONSELHO DE DEFESA SOCIAL DE ESTRELA 
DO SUL – que ―propõe que a gratificação por função e produtividade não sejam 
incorporadas ao salário para qualquer fim‖.  
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP) 
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei apresentado. Em 
17/11/10. 
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no PL 7.930/2010. 
 
SUGESTAO Nº 135/2009 - do SINDICATO MÉDICO DO RIO GRANDE DO SUL 
– que ―sugere Projeto de Lei para acrescentar dispositivo ao Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, dispondo sobre a prorrogação da jornada de 
trabalho dos profissionais da saúde‖.  
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP) 
PARECER: pela aprovação, na forma do projeto de lei apresentado. Em 
17/11/10. 
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no PL nº 7.929/2010. 
 
SUGESTÃO Nº 136/2009 - do SINDICATO MÉDICO DO RIO GRANDE DO SUL 
– que ―sugere Proposta de Emenda à Constituição para acrescentar o § 2º ao 
art. 7º da Constituição Federal, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais‖.  
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP) 
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta. Em 
17/11/10. 
Aprovado por Unanimidade o Parecer. Transformada no PL nº 7.931/2010. 
 
SUGESTÃO Nº 220/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere projeto de lei que estabelece a obrigação de manter relação atualizada 
de presos e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta.  
Aprovado por unanimidade o parecer. Transformada no PL nº 7.977/2010. 
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SUGESTÕES REJEITADAS 
 
SUGESTÃO Nº 198/2006 - da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CHONIN DE 
CIMA – que ―cria o Conselho Nacional dos Terapeutas e Naturalistas de Plantas 
Medicinais – CONTENAPLAM‖.  
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO. 
PARECER: pela rejeição desta, e pela aprovação parcial da SUG 215/2006 CLP, 
e da SUG 32/2007 CLP, apensadas, na forma do Projeto de Lei que apresenta. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 10/03/10.  
 
SUGESTÃO Nº 146/2009 - do CONSELHO DE DEFESA SOCIAL DE ESTRELA 
DO SUL – que ―sugere Projeto de Lei para alterar a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências", vedando a adoção por tios, primos e demais colaterais 
consanguíneos ou civis, já que estes dispõem dos instrumentos jurídicos da 
guarda e tutela‖.  
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 10/03/10.   
 
SUGESTÃO Nº 165/2009 - do CONSELHO DE DEFESA SOCIAL DE ESTRELA 
DO SUL – que ―sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir 
a situação da adoção de crianças no Brasil‖.  
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.  
PARECER: pela rejeição. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 10/03/10.   
 
SUGESTÃO Nº 183/2009 - da ASSOCIAÇÃO BRASIL LEGAL – que ―sugere 
Projeto de Lei que dá nova redação a dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal‖.  
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 17/03/10.   
 
SUGESTÃO Nº 158/2009 - do CONSELHO DE DEFESA SOCIAL DE ESTRELA 
DO SUL - Sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o 
ensino superior, em especial o ensino jurídico e a sua função social de extensão, 
inclusive no tocante à pós-graduação.  
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela rejeição. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 07/04/10.   
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SUGESTÃO Nº 178/2009 - da ASSOCIAÇÃO EDUARDO BANKS – que ―sugere 
Projeto de Lei para alterar o art. 3º da Lei nº 1.060, de 1950 e os arts. 488, 
parágrafo único, e 495 do Código de Processo Civil - CPC, com o objetivo de 
isentar, nas ações rescisórias, os necessitados beneficiários da assistência 
judiciária do recolhimento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa‖.  
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 28/04/10.   
 

SUGESTÃO Nº 188/2009 - da ASSOCIAÇÃO BRASIL LEGAL - Sugere Projeto 
de Lei que dá nova redação ao § 1º do art. 1º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 
1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB).  
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela rejeição da SUGESTÃO 188, de 2009. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 28/04/10.   
 

SUGESTÃO Nº 187/2009 - da ASSOCIAÇÃO BRASIL LEGAL – que ―sugere 
Projeto de Lei que acrescenta dispositivos à Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências‖.  
RELATOR: Deputado DR. TALMIR.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 05/05/10.   
 

SUGESTÃO Nº 182/2009 - da ASSOCIAÇÃO BRASIL LEGAL – que ―sugere 
Projeto de Lei que dispõe sobre a política nacional de controle popular dos atos 
dos poderes públicos e de combate à corrupção e desperdício de dinheiro 
público na Administração Pública, diretamente pelo cidadão eleitor e por 
associações representativas da sociedade.  
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela rejeição. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 07/07/10.   
 

SUGESTÃO Nº 184/2009 - da ASSOCIAÇÃO BRASIL LEGAL – que ―sugere 
Projeto de Lei que dá nova redação a dispositivos da Lei nº 4.717, de 29 de 
junho de 1965, que regula a ação popular‖.  
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON (PT/GO) 
PARECER: pela rejeição. 
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado LINCOLN PORTELA (PR-MG). 
PARECER DO RELATOR SUBSTITUTO: pela rejeição 
APROVADO O PARECER DO RELATOR SUBSTITUTO. Rejeitada em 
07/07/10.   
 

SUGESTÃO Nº 192/2009 – da ASSOCIAÇÃO BRASIL LEGAL – que ―sugere 
Proposta de Emenda à Constituição que dá nova redação a dispositivos da 
Constituição Federal (ao art. 2º, ao inciso LXXIII do art. 5º, aos arts. 31 e 70) e 
acrescenta o inciso LXXIX ao art. 5º e inciso VIII ao art. 206 da Lei Maior‖.  
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 07/07/10.   
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SUGESTÃO Nº 109/2008 - da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
ODONTOLOGISTAS – que ―sugere Projeto de Lei para regulamentar o Inciso 
XXIII do art. 7º da Constituição Federal, definindo o adicional de remuneração 
para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, dos profissionais de saúde, 
servidores e empregados públicos lotados na União, nos Estados, no Distrito 
Federal, nos Municípios, nas Autarquias e Fundações‖.  
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela rejeição. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.  Rejeitada em 09/11/10.   
 
SUGESTÃO Nº 207/2010 - do CONSELHO DE DEFESA SOCIAL DE ESTRELA 
DO SUL – que ―sugere projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inserção de profissionais nas equipes da Estratégia Saúde da Família‖.  
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 09/11/10.   
 
SUGESTÃO Nº 219/2010 – do CONSELHO DE DEFESA SOCIAL DE ESTRELA 
DO SUL – que ―sugere projeto de lei que objetiva o aperfeiçoamento da "Lei de 
Improbidade Administrativa" (Lei n. 8.429, de 1992), acrescentando o art. 10 à 
referida Lei‖.  
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES.  
PARECER: pela rejeição. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 09/11/10.   
 
SUGESTÃO Nº 202/2010 - da FEDERAÇÃO DO ELO SOCIAL SP – que ―sugere 
projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Assessor 
Parlamentar e dá outras providências‖.  
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada em 17/11/10.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

105 

 

SUGESTÕES DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS 

 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 1/10 - do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos - que "acrescenta alíneas ao § 1º do Artigo 17 do PLN nº 
4/2010, para dispor sobre transparência orçamentária".  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADA A SUGESTÃO. 
 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 2/10 - do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos - que "acrescenta incisos ao Artigo 9º do PLN nº 4/2010, para 
criar anexo sobre a proteção e a defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes".  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADA A SUGESTÃO. 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 3/10 - do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos - que "acrescenta parágrafos ao Artigo 4º do PLN nº 4/2010, 
para preservar as prioridades e metas previstas no § 2º do Art. 165 da CF e no 
Art. 4º da LC 101/2000 do contingenciamento ou limitação de empenho, bem 
como estabelecer percentual mínimo para sua execução".  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADA A SUGESTÃO. 
 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 4/10 - do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos - que "altera a redação do inciso III do § 5º do Artigo 89 do 
PLN nº 4/2010, para dispor sobre o combate ao racismo e às desigualdades de 
gênero na LDO 2011".  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADA A SUGESTÃO. 
 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 5/10 - do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos - que "altera a redação do inciso IV do § 5º do Artigo 89 do 
PLN nº 4/2010, para dispor sobre o combate ao racismo e às desigualdades de 
gênero na LDO 2011".  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADA A SUGESTÃO. 
 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 6/10 - do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos - que "altera a redação do parágrafo 6º do Artigo 17 do PLN 
4/2010, para tornar obrigatória a realização de audiências públicas com a 
finalidade de estimular a participação popular no debate e aprimoramento do 
PLOA".  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADA A SUGESTÃO. 
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SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 7/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "altera a redação do parágrafo 6º do Artigo 17 do 
PLN 4/2010, para dispor sobre Audiências públicas obrigatórias para debate do 
Orçamento"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela prejudicialidade.  
PREJUDICADA A SUGESTÃO. 
 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 8/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "altera a redação do 4º do PLN 4/2010, para 
estabelecer como prioridades a redução do desemprego e da mortalidade 
materna, o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e a igualdade étnico-
racial".  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela aprovação 
APROVADA A SUGESTÃO. 
 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 9/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui um Artigo no Capítulo I do PLN 4/2010, para 
estabelecer metas sociais"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela aprovação  
APROVADA A SUGESTÃO.  
 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 10/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui o § 3º ao Art. 2º do PLN 4/2010, para Proteger 
o Programa de Enfrentamento à Violência (0156) do contingenciamento de 
recursos".  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela aprovação  
APROVADA A SUGESTÃO. 
 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 11/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a Ação 0509 - Apoio ao desenvolvimento da 
educação básica do Programa 1448 - Qualidade na Escola no Anexo de metas e 
prioridades do PLN 4/2010"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela prejudicialidade  
PREJUDICADA A SUGESTÃO. 
 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 12/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a Ação 09CW - Apoio a reestruturação da 
rede física pública de educação básica do Programa 1448 - Qualidade na Escola 
no Anexo de metas e prioridades do PLN 4/2010"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela aprovação  
APROVADA A SUGESTÃO. 
 
 
 



 

107 

 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 13/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a Ação 2B64 - Atenção à Saúde da População 
Negra do programa 1312 - Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em 
Situação de Agravo no Anexo de metas e prioridades do PLN 4/2010". 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela prejudicialidade  
PREJUDICADA A SUGESTÃO. 
 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 14/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a Ação 2C52 - Ampliação e Consolidação da 
Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de 
Violência do Programa 0156 - Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as 
Mulheres no Anexo de metas e prioridades do PLN 4/2010"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela prejudicialidade 
PREJUDICADA A SUGESTÃO. 
 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 15/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a Ação 4733 - Qualificação Social e 
Profissional de Trabalhadoras Domésticas e Outras Populações em Situação de 
Vulnerabilidade do Programa 0101 - Qualificação Social e Profissional no Anexo 
de metas e prioridades do PLN 4/2010".  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela aprovação. 
APROVADA A SUGESTÃO. 
 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 16/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a Ação 6175 - Atenção à Saúde da Mulher do 
programa 1312 - Atenção À Saúde de Populações Estratégicas e em Situação 
de Agravo no Anexo de metas e prioridades do PLN 4/2010"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela prejudicialidade. 
PREJUDICADA A SUGESTÃO. 
 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 17/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a Ação 6812 - Capacitação de Profissionais 
para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência do Programa 0156 - 
Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres no Anexo de metas 
e prioridades do PLN 4/2010"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela aprovação. 
APROVADA A SUGESTÃO. 
 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 18/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a Ação 7i26 - Implantação de Serviços de 
Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência do programa 1312 - Atenção À 
Saúde de Populações Estratégicas e em Situação de Agravo no Anexo de metas 
e prioridades do PLN 4/2010"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela prejudicialidade.  
PREJUDICADA A SUGESTÃO. 



 

108 

 

 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 19/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a Ação 7J23 - Instalação de Delegacias de 
Atendimento às Mulheres do Programa 1453 - Segurança Pública com 
Cidadania (PRONASCI) no Anexo de metas e prioridades do PLN 4/2010"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela prejudicialidade.  
PREJUDICADA A SUGESTÃO. 
 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 20/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a AÇÃO 7K02 - Apoio a Implantação de 
Centros Especializados de Perícia Médico-Legal em Atendimento à Mulher 
Vítima de Violência - LEI MARIA DA PENHA do Programa 1453 - Segurança 
Pública com Cidadania (PRONASCI) no Anexo de metas e prioridades do PLN 
4/2010"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela prejudicialidade.  
PREJUDICADA A SUGESTÃO. 
 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 21/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a Ação 8746 - Apoio a aquisição de 
equipamentos para a rede publica da educação infantil do Programa 1448 - 
Qualidade na Escola no Anexo de metas e prioridades do PLN 4/2010"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela prejudicialidade.  
PREJUDICADA A SUGESTÃO. 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 22/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a Ação 8857 - Apoio à Implantação de 
Políticas de Segurança Cidadã do Programa 1453 - Segurança Pública com 
Cidadania (PRONASCI) no Anexo de metas e prioridades do PLN 4/2010"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela aprovação. 
APROVADA A SUGESTÃO. 
 
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 23/10 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "inclui a Ação 8932 - Apoio a Iniciativas de 
Prevenção à Violência contra as Mulheres do Programa 0156 - Prevenção e 
Enfrentamento da Violência contra as Mulheres no Anexo de metas e prioridades 
do PLN 4/2010"  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADA A SUGESTÃO.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

109 

 

REQUERIMENTOS 
 
REQUERIMENTO Nº 111/10 - do Sr. Dr. Talmir - que "requer a realização do 
Seminário Guardas Municipais e Segurança Pública". 
Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 27/05/2010 
 
REQUERIMENTO Nº 112/10 - da Sra. Luiza Erundina - que "solicita anuência do 
plenário para realização de seminário com a finalidade de debater as 
experiências das comissões de legislação participativa da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, das assembléias legislativas e das câmaras 
municipais". 
Aprovado por unanimidade.  
 
REQUERIMENTO Nº 113/10 - do Sr. Pedro Wilson e outros - que "requer o 
apoio das Comissões de Legislação Participativa, de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural à realização do IV Seminário de Desenvolvimento 
Sustentável na Bacia do Alto Tocantins". 
Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 17 e 18/06/2010. 
 
REQUERIMENTO Nº 114/10 - do Sr. Paulo Pimenta - que "requer o envio de 
requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados, solicitando a realização 
de Sessão Solene, por ocasião do dia Internacional da Síndrome de Down". 
Aprovado por unanimidade. Sessão Solene realizada em 06/04/2010. 
 
REQUERIMENTO Nº 115/10 - do Sr. Paulo Pimenta - que "requer realização de 
audiência pública para discutir a criminalização dos movimentos sociais, as 
causas da violência no campo, e as medidas legislativas cabíveis". 
Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realizada em 14/04/2010.  
 
REQUERIMENTO Nº 116/10 - do Sr. Paulo Pimenta - que "requer a realização 
de reunião de audiência pública para discutir a forma de cálculo e incorporação 
dos juros ao saldo devedor, durante o período de utilização do FIES". 
Aprovado por unanimidade.  
 
REQUERIMENTO Nº 117/10 - do Sr. Pedro Wilson - que "requer a realização de 
Seminário para debater os 20 anos do ECA e as Políticas Públicas de 
Enfrentamento da Violência, da Exploração Sexual e do Tráfico de Crianças e 
Adolescentes, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias". 
Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 14/07/2010. 
 
REQUERIMENTO Nº 118/10 - da Sra. Fátima Bezerra - que "requer o apoio 
desta Comissão para a realização do VII Seminário LGBT". 
Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 18/05/2010. 
 
REQUERIMENTO Nº 119/10 - da Sra. Fátima Bezerra - que "requer a realização 
de audiência pública, em conjunto com a Comissão de Constituição, Justiça e de 
Cidadania, para debater a Segurança Jurídica nos Direitos dos Servidores 
Públicos Federais". 
Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realizada em 26/05/2010. 
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REQUERIMENTO Nº 120/10 - do Sr. Dr. Talmir - que "requer realização de 
Seminário na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo para discutir sobre 
Politicas Publicas para Criança Vitimizada". 
Aprovado por unanimidade.  
 
REQUERIMENTO Nº 121/10 - dos Srs. Paulo Pimenta e Dr. Talmir - que "requer 
a realização de reunião de audiência pública para discutir a Implantação do 
Sistema Externo de Controle do Cinto de Segurança - SISTECC". 
Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realizada em 24/06/2010. 
 
REQUERIMENTO Nº 122/10 - do Sr. Paulo Pimenta - que "requer a realização 
de reunião de audiência pública para discutir a Segurança Bancária". 
Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realizada em 01/07/2010. 
 
REQUERIMENTO Nº 123/10 - dos Srs. Luiz Couto e Paulo Pimenta - que 
"requer que a Comissão de Legislação Participativa realize, em conjunto com a 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Audiência Pública para debatermos 
sobre o Dia do Orgulho Autista". 
Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realizada em 16/06/2010. 
 
REQUERIMENTO Nº 124/10 - do Sr. Waldir Maranhão - que "requer a realização 
de Reunião de audiência Pública, conjunta, das Comissões de Legislação 
Participativa e de Direitos Humanos e Minorias, para discutir os problemas, 
aspectos e condições humilhantes, de degradação e de servidão em que vivem 
os trabalhadores rurais brasileiros". 
Aprovado por unanimidade.  
 
REQUERIMENTO Nº 125/10 - dos Srs. Paulo Pimenta e Waldir Maranhão - que 
"requer a realização de audiência pública para discutir o direito ao território e as 
políticas de demarcação de terras das populações indígenas e quilombolas". 
Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realizada em 09/06/2010. 
 
REQUERIMENTO Nº 126/10 - dos Srs. Dr. Talmir e Iran Barbosa - que "requer a 
realização de Painel para debater o tema: O impacto ambiental oriundo da 
implantação das Usinas Hidrelétricas da empresa Duke Energy nos rios 
Paranapanema e Paraná". 
Aprovado por unanimidade. Painel realizado em 28/05/2010. 
 
REQUERIMENTO Nº 127/10 - do Sr. Paulo Pimenta - que "requer a realização 
de Seminário para debater sobre a Qualidade da Energia Elétrica na Área Rural 
do Estado do Rio Grande do Sul". 
Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 05/07/2010. 
 
REQUERIMENTO Nº 128/10 - do Sr. Paulo Pimenta - que "requer a realização 
de audiência pública para debater e lançar publicação de "Indicadores de 
Desenvolvimento da Mídia: Marco para a avaliação do desenvolvimento dos 
meios de comunicação" da UNESCO". 
Aprovado por unanimidade. Audiência Pública realizada em 23/06/2010. 
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REQUERIMENTO Nº 129/10 - do Sr. Leonardo Monteiro - que "requer a 
realização de uma Audiência Pública para debater a inclusão dos catadores de 
materiais recicláveis no Regime Geral de Previdência Social - com a participação 
do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis - Fórum 
estadual de Minas Gerais - Lixo e cidadania". 
Aprovado por unanimidade.  
 
REQUERIMENTO Nº 130/10 - do Sr. Paulo Pimenta - que "requer a realização 
de reunião de audiência pública para discutir o direito das cooperativas 
exportadoras de mercadorias nacionais ao crédito presumido de IPI, PIS/PASEP 
e COFINS, bem como os procedimentos para o ressarcimento, conforme 
medidas de estímulo às exportações anunciadas recentemente pelo Governo 
Federal". 
Aprovado por unanimidade.  
 
REQUERIMENTO Nº 131/10 - do Sr. Iran Barbosa - que "propõe a realização de 
audiência pública para debater o aumento dos assassinatos praticados contra a 
população LGBT". 
Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 24/11/2010  
 
REQUERIMENTO Nº 133/10 - do Sr. Paulo Pimenta - que "requer a modificação 
dos termos de realização da Audiência Pública solicitada na Sugestão nº 227/10, 
aprovada por esta Comissão". 
Aprovado por unanimidade. Seminário realizado em 23/11/2010. 
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PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DA CLP 
 
 

PROJETOS DE LEI 
 
PROJETO DE LEI Nº 7977/2010 – SUG-220/2010 - que ―altera dispositivos da 
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal‖. Explicação: 
Estabelece normas relacionadas à execução penal, emissão de certidão de 
antecedentes criminais e atestados de penas a cumprir. 
Data de apresentação: 2/12/2010 
Situação: CSPCCO – aguardando designação de relator  
 
PROJETO DE LEI Nº 7.931/2010 => SUG-136/2009 – que ―acrescenta artigo à 
Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a duração do trabalho em 
regime de compensação ou de plantão‖.  
Data de apresentação: 18/11/2010 
Situação: aguardando despacho  
 
PROJETO DE LEI 7.930/2010 => SUG-227/2006 – que ―dispõe sobre as 
gratificações por produtividade e por função‖. 
Data de apresentação: 18/11/2010 
Situação: aguardando despacho  
 
PROJETO DE LEI 7929/2010 => SUG-135/2009 – que ―acrescenta § 5º ao art. 
59 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a prestação de serviço em 
jornada extraordinária habitual por até quatro horas diárias‖. Explicação: 
regulamenta a jornada de trabalho conhecida como "jornada doze por trinta e 
seis". 
Data de apresentação: 18/11/2010 
Situação: aguardando despacho  
 
PROJETO DE LEI Nº 7873/2010 - SUG-214/2010 CLP – que ―altera o art. 299 
do Código Eleitoral, aumentando a pena para corrupção eleitoral‖. 
Data de apresentação: 10/11/2010 
Situação: CCJC: aguardando designação de relator. 
 
PROJETO DE LEI Nº 7872/2010 - SUG-193/2009 CLP – que ―altera a redação 
dos arts. 245 a 258 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", a fim de 
substituir a expressão "salário mínimo de referência" por "salário mínimo". 
Data de apresentação: 10/11/2010 
Situação: CSSF - aguardando designação de relator. 
 
PROJETO DE LEI Nº 7871/2010 – SUG-190/2009 CLP – que ―acrescenta 
parágrafo único ao art. 10 da Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996. Explicação: 
Isenta os autores das ações populares e das ações civis públicas do pagamento 
da remuneração do perito judicial. 
Data de apresentação: 10/11/2010 
Situação: CTASP - aguardando apensação. 
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PROJETO DE LEI Nº 7620/2010 => SUG-181/2009 CLP – que ―acrescenta 
parágrafo único ao art. 20 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que 
‗altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 
providências‘, a fim de assegurar a gratuidade dos serviços de registro de obras 
intelectuais ao hipossuficiente‖. 
Data de apresentação: 08/07/2010. 
Situação: CEC aguardando parecer 
 
PROJETO DE LEI Nº 7619/2010 => SUG-189/2009 CLP – que ―altera a Lei nº 
9.265, de 12 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre a gratuidade dos atos 
necessários ao exercício da cidadania‖. 
Data de Apresentação: 08/07/2010 
Situação: CTASP aguardando parecer  
 
PROJETO DE LEI Nº 7378/2010 => SUG-175/2009 CLP CTASP – que 
―concede anistia àqueles servidores públicos civis e empregados da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos 
empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob 
controle da União que, entre 1º de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 2002, 
tiveram seus vínculos empregatícios interrompidos, conforme especifica‖. 
Data de apresentação: 24/5/2010 
Situação: tramitando em conjunto (apensado ao PL-3846/2008)  
 
PROJETO DE LEI Nº 7232/2010 - SUG-152/2009 CLP - transforma em 
hediondo o crime de pedofilia. Explicação: altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho 
de 1990. 
Data de apresentação: 29/4/2010 
Situação: CSSF tramitando em conjunto (apensado ao PL-5658/2009)  
 
PROJETO DE LEI Nº 7113/2010 => SUG-191/2009 CLP – que ―acrescenta 
inciso V ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Explicação: Inclui como objetivo do 
ensino médio a educação para a formação da cidadania plena‖. 
Data de apresentação: 13/4/2010 
Situação: CCJC aguardando designação de relator  
 
PROJETO DE LEI Nº 6959/2010 - SUG-215/2006 CLP – que ―dispõe sobre a 
regulamentação da profissão de Terapeuta Naturista‖. 
Data de apresentação: 11/3/2010 
Situação: CSSF aguardando parecer  
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 571/2010 - SUG-185/2009 - que 
―acrescenta inciso IV ao § 3º do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966 (Código Tributário Nacional), dispondo sobre a nota fiscal referente ao 
fornecimento de bens ou serviços a entidade integrante da Administração Direta, 
a autarquia e a fundação pública. 
Data de apresentação: 29/4/2010 
Situação: CFT aguardando parecer  

 
 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS 

 
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340006 - do Instituto de Estudos Socioeconômicos - que 
"acrescenta alíneas ao § 1º do Artigo 17 do PLN nº 4/2010, para dispor sobre 
transparência orçamentária".  
Rejeitada na CMO. 
 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340007 - do Instituto de Estudos Socioeconômicos - que 
"acrescenta incisos ao Artigo 9º do PLN nº 4/2010, para criar anexo sobre a 
proteção e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes".  
Rejeitada na CMO. 
 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340008 - do Instituto de Estudos Socioeconômicos - que 
"acrescenta parágrafos ao Artigo 4º do PLN nº 4/2010, para preservar as 
prioridades e metas previstas no § 2º do Art. 165 da CF e no Art. 4º da LC 
101/2000 do contingenciamento ou limitação de empenho, bem como 
estabelecer percentual mínimo para sua execução".  
Rejeitada na CMO. 
 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340009 - do Instituto de Estudos Socioeconômicos - que "altera a 
redação do inciso III do § 5º do Artigo 89 do PLN nº 4/2010, para dispor sobre o 
combate ao racismo e às desigualdades de gênero na LDO 2011".  
Rejeitada na CMO. 
 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340010 - do Instituto de Estudos Socioeconômicos - que "altera a 
redação do inciso IV do § 5º do Artigo 89 do PLN nº 4/2010, para dispor sobre o 
combate ao racismo e às desigualdades de gênero na LDO 2011". 
Aprovada na CMO. 
 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340011 - do Instituto de Estudos Socioeconômicos - que "altera a 
redação do parágrafo 6º do Artigo 17 do PLN 4/2010, para tornar obrigatória a 
realização de audiências públicas com a finalidade de estimular a participação 
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popular no debate e aprimoramento do PLOA".  
Rejeitada na CMO.  
 
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340012 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que 
"altera a redação do 4º do PLN 4/2010, para estabelecer como prioridades a 
redução do desemprego e da mortalidade materna, o II Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres e a igualdade étnico-racial".  
Rejeitada na CMO.  
 
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340013 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que 
"inclui um Artigo no Capítulo I do PLN 4/2010, para estabelecer metas sociais"  
Aprovada parcialmente na CMO.  
 
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340014 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que 
"inclui o § 3º ao Art. 2º do PLN 4/2010, para Proteger o Programa de 
Enfrentamento à Violência (0156) do contingenciamento de recursos".  
Rejeitada na CMO.  
 
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340001 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que 
"inclui a Ação 09CW - Apoio a reestruturação da rede física pública de educação 
básica do Programa 1448 - Qualidade na Escola no Anexo de metas e 
prioridades do PLN 4/2010"  
Aprovada parcialmente na CMO.  
 
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340002 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que 
"inclui a Ação 4733 - Qualificação Social e Profissional de Trabalhadoras 
Domésticas e Outras Populações em Situação de Vulnerabilidade do Programa 
0101 - Qualificação Social e Profissional no Anexo de metas e prioridades do 
PLN 4/2010".  
Aprovada na CMO.  
 
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340003 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que 
"inclui a Ação 6812 - Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres 
em Situação de Violência do Programa 0156 - Prevenção e Enfrentamento da 
Violência contra as Mulheres no Anexo de metas e prioridades do PLN 4/2010"  
Aprovada parcialmente na CMO.  
 
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340004 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que 
"inclui a Ação 8857 - Apoio à Implantação de Políticas de Segurança Cidadã do 
Programa 1453 - Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) no Anexo de 
metas e prioridades do PLN 4/2010"  
Aprovada parcialmente na CMO.  
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EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLN 
4/2010) Nº 50340005 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que 
"inclui a Ação 8932 - Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as 
Mulheres do Programa 0156 - Prevenção e Enfrentamento da Violência contra 
as Mulheres no Anexo de metas e prioridades do PLN 4/2010"  
Aprovada parcialmente na CMO.  
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TABELAS E GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS 
 
 

TABELA E GRÁFICO DEMONSTRATIVO DAS REUNIÕES 
 

Reuniões Quantidade 

Reuniões de Eleição 01 

Reuniões Deliberativas 15 

Reuniões de Audiência Pública 08 

Seminários 10 

Outros eventos 02 

Total 36 
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Tipos 
Pendentes 

Anos 
Anteriores 

Recebidas 
2010 

Apreciadas em 2010 Pendentes 
dez/2010 Aprovadas Rejeitadas Prejudicadas 

 
Sugestões (projetos de 

lei, requerimento de 
audiência 

pública, etc.) 
 

49 59 17 15 0 74 

 
Sugestões de Emendas 

à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 

 

0 23 14 0 9 0 

Total 49 82 31 15 9 76 

   Total de apreciadas: 55  
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Proposições de autoria da CLP 
 

 

Proposições Quantidade 

Projetos de Lei (PL) 13 

Projetos de Lei Complementar (PLP) 1 

Projetos de Resolução (PRC) 0 

Emendas a Projeto de Lei 0 

Indicação (INC) 0 

Requerimentos  2 

Emendas à LDO 14 

TOTAL 30 
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PUBLICAÇÕES 
 

 

 

 

 

 
Título 

 
Tipo de evento 

 
Tiragem 

 
Cartilhas CLP 

 
4 ª edição 

5.000 
exemplares 

Homofobia nas Escolas 
Audiência Pública realizada 
em 22 de outubro de 2009 
em conjunto com a CEC 

1.500 
exemplares 

Cerrado e Caatinga como 
Patrimônio Nacional 

Seminário realizado em 10 de 
setembro de 2009 em 

conjunto com a CMADS 
500 exemplares 

Assistência Social: 
Certificação das Entidades 

Beneficentes de 
Assistência Social 

Seminário realizado em 13 de 
agosto de 2009 

500 exemplares 

Trilhas da Saúde das 
Mulheres 

Audiência Pública realizada 
em 14 de outubro de 2009 

500 exemplares 

VI Seminário pela 
Cidadania LGBT 

Seminário realizado em 14 de 
maio de 2009 em conjunto 

com as comissões de CDHM 
e CEC 

500 exemplares 

 

 
PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO 

 
 

 
Título 

 
Tipo de evento 

Síndrome de 
Down 

Sessão Solene realizada em 06 de abril de 2010. 

VII Seminário 
LGBT 

Seminário realizado em 18 de maio de 2010. 

Folder da CLP 
Para divulgação da Comissão de Legislação 

Participativa. 
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GALERIA DE FOTOS 
 

DEBATE SOBRE A CRIAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 

 
16 DE JUNHO DE 2010 
Foto: Leonardo Prado - SEFOT/SECOM 

 
 E/D: Daniel Tygel , dep. Paulo Pimenta, dep. Eudes Xavier, Valdener Pereira Miranda 

 
 

SEMINÁRIO “GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA” 
 

27 de maio de 2010 
Foto: Janine Moraes - SEFOT/SECOM 

 
 E/D: Dep. Romeu Tuma, Dep. Dr. Talmir e Sr. Maurício Domingues da Silva (Naval). 
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SEMINÁRIO “GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA” 
 
 

27 de maio de 2010 
Foto: Janine Moraes - SEFOT/SECOM 

 
E/D: Maurício Domingues da Silva (Naval). Dep. Dr. Talmir, Dep. Paulo Pimenta, Dep. Arnaldo Faria 
de Sá 

  
 

INCLUSÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO REGIME 
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 
07 de dezembro de 2010 
Foto: Fabricio Carbonel 

 
E/D: Profª Maria Lúcia Lopes da Silva, Fernando Rodrigues da Silva, Dep. Roberto Britto, 
Maria Madalena Rodrigues Duarte Lima e José Aparecido Gonçalves. 
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INCLUSÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 
07 de dezembro de 2010 
Foto: Fabricio Carbonel 

 
 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 
 

14 de abril de 2010 
Foto Laycer Tomaz SEFOT/SECOM 

 
               E/D: João Pedro Stédile, dep. Paulo Pimenta, Sergio Sauer 
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REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO PARA O 
EFETIVOPERTENCENTE AO QUADRO ESPECIAL DAS FORÇAS 

ARMADAS” 
 
 

14 de dezembro de 2010 
Foto Brizza Cavalcante  SEFOT/SECOM 

 
 
 

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA “SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL: 
SEGURANÇA JURÍDICA NOS DIREITOS” 

 

25 de maio de 2010 
Foto Fred Amorim SEFOT/SECOM 

 
E/D: Pedro Armengol, Pedro Ricardo Apolinário, Dep. Paulo Pimenta, André Ramos e José 
Francisco Siqueira Neto 
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REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “SEGURANÇA BANCÁRIA” 
 
 

01 de julho de 2010 
Foto Janine Moraes SEFOT/SECOM 

 
 

 
 
 
 
Foto Janine Moraes SEFOT/SECOM 
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CAFÉ DA MANHÃ COM MEMBROS DA COMISSÃO E REPRESENTANTES 
DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL 

 
 

18 de março de 2010 
Foto Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 

 
 
 

SEMINÁRIO “OS 20 ANOS DO ECA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
CONQUISTAS E DESAFIOS” 

 
13 de julho de 2010 
Foto Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 
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SEMINÁRIO “OS 20 ANOS DO ECA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
CONQUISTAS E DESAFIOS” 

 
14 de julho de 2010 
Foto Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 

 
 

 

SEMINÁRIO “ASSASSINATOS DE LGBT” 
 

24 de novembro de 2010 
Foto: David Ribeiro SEFOT/SECOM 
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SEMINÁRIO “ASSASSINATOS DE LGBT”  
 

24 de novembro de 2010 
Foto: David Ribeiro SEFOT/SECOM 

 
 
 

SEMINÁRIO “ESCOLA SEM HOMOFOBIA” 
 

23 de novembro de 2010 
Foto: David Ribeiro SEFOT/SECOM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

129 

 

 

SEMINÁRIO “ESCOLA SEM HOMOFOBIA” 
 

23 de novembro de 2010 
Foto: Marcelo Brandt 

 
 
 

VII SEMINÁRIO LGBT 
 

18 de maio de 2010 
    Foto: Brizza Cavalcante SEFOT/SECOM 
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VII SEMINÁRIO LGBT 
 

18 de maio de 2010 
Foto Janine Moraes SEFOT/SECOM 

 
 
 

INAUGURAÇÃO PLENÁRIO ADÃO PRETTO 
 

23 DE JUNHO DE 2010 
Foto: Leonardo Prado SEFOT/SECOM 
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INAUGURAÇÃO PLENÁRIO ADÃO PRETTO 
 

23 DE JUNHO DE 2010 
Foto: Leonardo Prado SEFOT/SECOM 

    
 
 
 
 
 

Foto: Leonardo Prado SEFOT/SECOM 
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QUADRO TÉCNICO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA 

 
Sonia Hypolito 

Adriana Lima Amaral Moura 
Aldenir Áurea da Silva 

Aldo Matos Moreno 
Cibele de Fátima Morais Rocha 

Cláudio Ribeiro Paes 
Eliana Teixeira Gaia 

Fábio de Castro Ribas 
Fabrício Lazzarini Carbonel 

Gisele Villas Boas 
Heloisa Helena Soares Abadia 

Maria das Graças da Silva 
Marilena Tavares Nunes 

Paulo Rakaloski 
Ricardo Soares Lopes 

Samuel José de Paula Neto 
 
 

PROGRAMA PRÓ-ADOLESCENTE 
 

Aldenir Quirino Santos 
Alexandre Vinicius Pereira Magalhães 

Sara Rebeca de Brito Feitosa 
Thaís Nunes Feitosa 

 
 

ESTAGIÁRIO 
 

Arthur Plá de Ávila Menezes 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATOS 
Câmara dos Deputados,  

Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121 e 122 
Praça dos Três Poderes – CEP 70160-900 

Brasília – DF 
 

Fones: (61) 3216-6694 e 3216-6690 Fax: (61) 3216-6699 
E-mail: clp@camara.gov.br Site: www.camara.gov.br/clp  

mailto:clp@camara.gov.br
http://www.camara.gov.br/clp

